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Příjezd prezidenta ČR Václava Klause před Bítešskou radnici.

Chasa tančí panu prezidentovi Moravskou besedu. Foto: Otto Hasoň
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„…V letošním roce si město Velká Bíteš připomíná 600 let od udělení plného městského prá-
va. Jubileu bude vzdána pocta různými způsoby a jedním z nich je předkládaný almanach. 
Zvolili jsme tuto formu, protože umožňuje nejen osvětlit dějinné okolnosti vzniku městské-
ho privilegia, ale také spojit letopisecké mezníky se současným životem naší městské společnos-
ti a jejími samosprávnými, školskými a kulturními institucemi. Pozornost věnujeme duchov-
nímu a společenskému životu v církevní farnosti, kulturnímu dění, vzdělávacím institucím 
i vývoji města samého. Kapitolou o významných rodácích a osobnostech pak vzdáváme poctu 
lidem, kteří přinesli osobní vklad do rozvoje našeho města…“

Toto je úryvek z úvodního slova nové knihy, která nedávno spatřila světlo světa. 
Možná jste o ní již slyšeli, možná se teprve chystáte nahlédnout do obsahu jejích stránek 
a mnozí ji mají už ve své knihovně.

Něco málo jsem vám odhalila ve výše zmíněném úryvku. Pokud se chcete sami za-
číst do kapitol v této knize nebo se kochat pohledem na množství fotografií, navštivte 
Informační centrum na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši. Právě zde je kniha v pro-
deji. Přijďte se podívat na její netradiční formát a nahlédněte do tajů pod její obálkou. 
Stojí to opravdu za to.

Mirka Ondroušková
pracovnice IC a KK
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nabídka programů a akcí
ŘÍJEN 2008

Pondělí 29. září 2008 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ OTAKARA ŠTEMBERY
Výstava bude probíhat od 30. září do 10. října 2008
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý 7. října 2008 v 19 hodin
FAGOTI BRUNENSES
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje BHP

Čtvrtek 9. října 2008 v 19 hodin
PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO
Divadelní představení, cena vstupenek 1.–10. řada 80 Kč, od 11. řady 60 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Pátek 10. října 2008 v 18 hodin
TVOŘIVÝ VEČER „KORÁLKOVÁNÍ“ – výroba originálních šperků
Přihlášky sms na 603793709 nebo na mcclovicek@seznam.cz
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Neděle 12. října 2008 v 8 hodin, odjezd od České spořitelny
PRAVIDELNÉ PLAVÁNÍ V NOVÉ VSI U OSLAVAN
Organizuje Seniorklub

Pondělí 13. října 2008 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482

Pondělí 13. října 2008 v 17 hodin
MŮJ PROSTOR vernisáž výstavy obrazů studentky Moniky Šmardové
Výstava bude probíhat od 14. do 24. října 2008
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý 14. října 2008 od 15 hodin
DRAKIÁDA - na poli za sídlištěm U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu

Úterý 14. října 2008 v 16 hodin
SEMINÁŘ O KOJENÍ – povídání s porodní asistentkou Bc. Mňačkovou
Nutné přihlášky, více info na www.clovicek.salixus.cz
MC Človíček, Masarykovo nám. 85
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Středa 15. října 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB – s MVDr. Klárou Dvořákovou beseda o domácích zvířecích mazlíčcích
Kulturní dům, Vlkovská 482

Čtvrtek 16. října 2008 v 9 hodin
HVĚZDNÉ POHÁDKY – divadelní představení pro děti
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

20. – 22. října 2008, prodej 21. října 2008
BAZÁREK DĚTSKÉHO OŠACENÍ
Více info na letáčcích a www.clovicek.salixus.cz
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Úterý 21. října 2008 v 15.30 hodin od České spořitelny
ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ – komedie Slaměný klobouk
Kontakt Draha Tikovská
Organizuje Seniorklub

Úterý 21. října 2008 v 18 hodin
BESEDA V MUZEU S PROMÍTÁNÍM VIDEOFILMU
Masarykovo nám. 5
Organizuje Městské muzeum a zdejší pracoviště Tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč

Středa 22. října 2008 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB - hrací odpoledne pro děti od 2 – 6 let, vchod z nádvoří
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86

Čtvrtek 23. října 2008 do 15 do 17 hodin
ČERVENÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
MŠ U Stadionu

Sobota 25. října 2008 od 14 hodin
VÝTVARNÝ KURZ PRO VEŘEJNOST - Pletení z pediku – ošatka pletená diamantovou 
vazbou (přírodní a kouřový pedik) Přihlášky: skolka.bites@seznam.cz nebo tel.: 566 532 244
Mateřská škola, Masarykovo náměstí

Sobota 25. října 2008 ve 13 hodin
VÝLET NA KOLECH – po naučné stezce na Svatou horu
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub

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
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informace radnice
UsNEsENÍ č. 17/08 z JEdNáNÍ rady města VElká BÍtEš 
koNaNé dNE 18. srpNa 2008

Rada města schvaluje:
•	 zveřejnění	 záměru	 prodeje	 pozemků	 ve	 vlastnictví	města	Velká	 Bíteš	 pro	 výstavbu	

 rodinných domů v lokalitě „Jihlavská“ dle předloženého znění
•	 uzavření	 rámcové	 smlouvy	 s	 firmou	RE/MAX	Center,	Brno,	 jejímž	předmětem	 je	

prodej nemovitostí
•	 změny	 stavby	 „Město	Velká	Bíteš	 –	Rekonstrukce	 kuchyně	 základní	 školy	Tišnovská“	

spočívající v rozšíření díla a navýšení ceny díla na 5.713.530,00 Kč bez DPH a současně 
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem TeS, spol. s r.o. Chotěboř

•	 dohodu	o	předčasném	užívání	stavby	„III/3791a	Velká	Bíteš	–	křižovatka“	v	termí-
nu od 28.8.2008 do doby vydání kolaudačního rozhodnutí, v předloženém zně-
ní, uzavíranou mezi objednatelem – městem Velká Bíteš a zhotovitelem – firmou 
	COLAS	CZ,	a.s.	Praha	9,	závod	Jihlava

•	 vyhovět	žádosti	MěÚ	Velká	Bíteš	na	odepsání	nedoplatků	za	provoz	systému	shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2001 
a rok 2002: za r. 2001 992,00 Kč za 3 osoby a za r. 2002 7.584,00 Kč za 12 osob

•	 na	 základě	doporučení	bytové	komise	přidělení	 sociálního	bytu	1+0,	Tyršova	239,	
Velká Bíteš

•	 na	základě	doporučení	bytové	komise	prodloužení	nájemní	smlouvy	o	jeden	rok	v	so-
ciálním bytě s tím, že RM upozorňuje žadatele na to, že si mají vlastním přičiněním 
zabezpečit v této prodloužené době svoje bydlení, protože další prodloužení nájemní 
smlouvy nemusí být schváleno

•	 vyhovět	žádosti	p.	Jiřího	Rauše	ve	věci	podmínek	pronájmu	Kulturního	domu	v	době	
hodů:
ve čtvrtek 11. 9. 2008, 20.00 - 01.00 hod. – Rychtářská bečka trochu jinak
pátek 12. 9. 2008, 22.00 – 3.00 hod. – Diskotéka s hosty
a v sobotu 13. 9. 2008, od 20.00 – 02.00 hod. – Diskotéka 80. léta

 ve věci atrakcí RM zastává názor zachování stávajícího rozsahu. O jejich konkrétním 
rozmístění na spodní straně Masarykova n. proběhne jednání vedení města, IC a KK 
s provozovatelem p. Kočkou

•	 výroční	zprávu	o	hospodaření	za	r.	2007	MŠ	Velká	Bíteš,	U	Stadionu	538,	příspěvková	
organizace, v předloženém znění, vypracovanou ředitelkou MŠ pí. Jiřinou Janíkovou

•	 vyhovět	žádosti	předsedy	MS	Velká	Bíteš	p.	Jaroslava	Bureše	na	poskytnutí	finanční-
ho	příspěvku	ve	výši	2.500,00	Kč	na	věcné	ceny	na	XIV.	ročník	střelecké	soutěže	jed-
notlivců na baterie o putovní pohár města Velké Bíteše, která se koná 31. 8. 2008

Rada města neschvaluje:
•	 využít	 nabídku	Klubu	 českých	 turistů,	 Praha	 5	 na	 prezentaci	města	 v	Obrazovém	

 atlasu regionů, muzeí a skanzenů ČR 2009
•	 vyhovět	žádosti	o	podnájem	svého	bytu	třetím	osobám.	RM	doporučuje	žadateli	zru-

šit nájemní vztah k bytu a předat ho městu
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• vyhovět žádosti o montáž satelitní antény na obytný dům. RM doporučuje pověřit 
správcovskou	 fu	Encom	řešením	tohoto	problému	společnou	anténou	pro	všechny	
nájemníky bytového domu

Rada města doporučuje:
• ZM schválit uzavření smlouvy o úvěru, dle předloženého návrhu, na poskytnutí 

úvěru ve výši 8.893.500,00 Kč, za účelem zpětného nákupu pozemku p.č. 358/3, 
k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš, uzavírané mezi věřitelem – Komerční bankou, a.s., se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 a dlužníkem – městem Velká 
Bíteš, Masarykovo n. 87, 595 01 Velká Bíteš

Rada města bere na vědomí:
• vyrozumění o provedení šetření od Policie ČR OO Velká Bíteš ve věci ořezání lípy 

nacházející se na pozemku p.č. 6022, k.ú. Holubí Zhoř. RM doporučuje výše uve-
dené vyrozumění zaslat osadnímu výboru obce Holubí Zhoř

UsNEsENÍ č. 19/08 z mimoŘádNého zasEdáNÍ 
zastUpitElstVa města VElká BÍtEš koNaNého 
dNE 6. srpNa 2008
Zastupitelstvo města schvaluje :
• uzavření smlouvy o úvěru, dle předloženého návrhu, na poskytnutí úvěru ve výši 

10.000.000,00 Kč, za účelem profinancování stavby „Velká Bíteš - stavba 2 Rekon-
strukce křižovatky Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“, uzavíranou mezi věřite-
lem – Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 
a dlužníkem – městem Velká Bíteš, Masarykovo n. 87, 595 01 Velká Bíteš

• smlouvu o dílo, v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (objednatel) 
a	firmou	AGSTAV	Třebíč,	a.s.	(zhotovitel),	jejímž	předmětem	je	provedení	díla	„Inže-
nýrské sítě a komunikace pro rodinné domy Velká Bíteš, ul. Jihlavská – I. etapa“

• cenu stavebních pozemků v majetku města pro výstavbu rodinných domů Jihlav-
ská, Velká Bíteš a výši podílu na nákladech za inženýrské sítě pro soukromé stavební 
 pozemky:
– pro stavební pozemky v majetku města, včetně inženýrských sítí (komunikace, STL 

plynovod, veřejné osvětlení, přeložky sděl. kabelů, přeložka kabelů NN, ostatní 
/VRN atd./, vodovod. řad 1, kanalizace splašková, kanalizace dešťová, přeložka vodo-
vodu,	přípojky	vody,	přípojky	splašk.	kanal.,	spoluúčast	za	připojení	E.O.N.),	které	
budou vybudovány do konce r. 2009, se stanovuje minimální cena 1.200,00 Kč/m2. 
V případě více zájemců o konkrétní pozemek bude rozhodovat nejvyšší nabídka

– pro stavební pozemky p.č. 2975/18, 2975/19, 2975/25, 4528/7 a 4528/8, 
k.ú. Velká Bíteš, v soukromém vlastnictví, se stanovuje výše podílu na nákladech 
za inženýrské sítě (STL plynovod, ostatní /VRN, atd./, vodovod řad 1, kanalizace 
splašková, kanalizace dešťová, přípojky vody, přípojky splašk. kanal., spoluúčast za 
připojení	E.O.N.),	500,00	Kč/m2 výměry předmětného pozemku



Říjen 2008 7

• odkoupení nemovitostí z vlastnictví a to:
– domu čp. 8 Velká Bíteš, Janovice, situovaného na pozemku p.č. 1969, k.ú. Velká 

Bíteš vč. příslušenství
– pozemku p.č. 1969, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m2, k.ú. Velká Bíteš

• bezúplatný převod (darování) pozemku p.č. 92/2, ostatní plocha, silnice o výměře 
13 m2, k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

• zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 4220, orná půda o výměře 6178 m2 
a p.č. 4221, orná půda o výměře 6322 m2, k.ú. a obec Velká Bíteš

• zveřejnění záměru prodeje bytového domu čp. 209 na ulici Lánice ve Velké Bíteši 
včetně	části	pozemku	p.č.	562	(nové	p.č.	dle	GP:	562/1),	zastavěná	plocha	a	nádvoří	
o výměře 736 m2 a dále souvisejících pozemků p.č. 563, ostatní plocha, zeleň o vý-
měře 461 m2 a p.č. 561, ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2, k.ú. a obec Velká 
Bíteš

• využít předkupního práva města Velká Bíteš k pozemku p.č. 358/3, orná půda 
o výměře 29645 m2, k.ú. Košíkov a odkoupit tento pozemek od společnosti 
ITW		PRONOVIA,	 s.r.o.,	Vlkovská	595,	Velká	Bíteš,	 za	cenu	300,00	Kč/m2 tj. za 
celkovou finanční částku 8.893.500,00 Kč

• rozšíření rozvojového plánu a akčního plánu města Velká Bíteš o záměr č. 14 – 
„Bezbarierové úpravy Kulturního domu Vlkovská 482“ a rozšíření rozvojového plá-
nu a akčního plánu města Velká Bíteš o záměr č. 15 – „Rekonstrukce veřejného pro-
stranství – Tišnovská ulice“

• neprodleně realizovat šrafování přechodu pro chodce v ulici Růžová, který provedou 
Technické služby města s tím, že tuto akci vyfakturují SÚS, která komunikaci spravuje

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•	 informace	 podané	 starostou	 a	 místostarostkou	 města	 o	 zájmu	 fy	 Energie	 3000 

a.s. Praha vystavět a provozovat solární elektrárnu založenou na fotovoltaickém prin-
cipu 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. ZM doporučuje 
předložit další informace v této věci, např. z hlediska ekonomiky využití pozemků, 
nabídky od jiných firem atd.

• informaci od starosty města o předběžném termínu mimořádného zasedání ZM 
v posledním týdnu měsíce srpna

UsNEsENÍ č. 20/08 z mimoŘádNého zasEdáNÍ 
zastUpitElstVa města VElká BÍtEš koNaNého 
dNE 20. srpNa 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
• uzavření smlouvy o úvěru, dle předloženého návrhu, na poskytnutí úvěru ve výši 

8.893.500,00 Kč, za účelem zpětného nákupu pozemku p.č. 358/3, k.ú. Koší-
kov, obec Velká Bíteš, uzavírané mezi věřitelem – Komerční bankou, a.s., se sídlem 
 Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 a dlužníkem – městem Velká Bíteš, 
 Masarykovo n. 87, 595 01 Velká Bíteš
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Zprávy Z města

oBčaNské sdrUžENÍ sociálNÍch a fiNaNčNÍch pora-
dEN čr sE sVazEm postižENých čr V JihlaVě
Finanční poradna ČR sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupi-
ny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P 
Sociálně finanční poradna o.s. ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:

• na elektrickou energii (roční vyúčtování 4–6 %) u vybraného dodavatele na benzin 
a naftu v síti vybraných čerpacích stanic

• na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky, 
Telefonica O2

• na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
• na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
• na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele

Pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou 
zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj. aut, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybra-
ných pojišťoven.

V případě zájmu vezměte s sebou:
– vyúčtovací fakturu za elektrickou energii a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii)
– vyúčtovací fakturu za plyn a rozpis bezhotovostní platby SIPO (kopii)
– fakturu vašeho mobilního operátora, pevné linky
– pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
– smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů
– průkaz TP, ZTP, ZTP-P

a rovněž zprostředkováváme kontakty na:
•	 prevenci	předlužení	a	prevencí	exekucí
•	 prevenci	 před	 nebankovními	 úvěry	 s	možným	 dopadem	 na	 slabší	 sociální	 skupiny	

lidí
Neplaťte víc, než je potřeba! ! !

Finanční poradna o.s. ČR dále informuje
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření

pro děti do 17 let bez vstupního poplatku.

Sociální poradna ČR nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psycho-
logické služby pro všechny občany
Bližší informace: MASARYKOVO NÁM. 34, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 561 021 349, mob. 737 908 258, 603 972 625, nebo mail - financniporadna.
Vys@seznam.cz
Úřední den – KAŽDÝ PÁTEK – 9 -12 hod.
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spUstili U:foNa a lidEm začal VypadáVat tElEVizNÍ 
sigNál
Na jedné straně si dnes téměř kdokoliv může za pár korun pořídit mobilní internet nebo 
novou pevnou linku, na druhé straně začíná být v éteru těsno. Nový vysílač nejmladšího 
mobilního operátora U:fon, který před pár dny začal fungovat ve vaší lokalitě, totiž nej-
spíš řadě zdejších lidí ruší příjem televize. Na obrazovce se objevují bílé vodorovné pruhy. 
Problémy začaly lidem přesně v den, kdy U:fon spustil svůj vysílač.

„V podstatě mi přestala fungovat televize. Na obrazovce nyní naskakuje deset až pat-
náct bílých pruhů a na televizi se nedá dívat. Předtím jsem chytal všechny programy, dnes 
po menší úpravě mi jdou pouze tři. Kdybych chtěl závadu odstranit, přišlo by mě to na 
několik stovek až tisíc korun. Televizní vysílání se má ovšem digitalizovat, takže už nechci 
do analogu zbytečně investovat peníze. Je to nehoráznost a nechápu, jak si to mohli do-
volit,“ stěžuje si například jeden divák. Vysílač U:fonu funguje i ve vaší lokalitě.

Ředitel Českého telekomunikačního úřadu v Brně Ladislav Sapík potvrdil: „Nemyslím 
si, že by vysílač měl nedovolený vysoký výkon, to by byl správní delikt. Z našich zkušeností 
spíš vyplývá, že není rušen přímo televizní signál, ale je to problém antény a zesilovače, který 
zesiluje kmitočty i mimo televizní pásmo, a tak dochází k rušení,“ vysvětlil Ladislav Sapík.

Stejný názor má i naše firma. „Pokud si člověk pořídí běžnou anténu pro UHF pásmo 
se zesilovačem, ten vždy toto pásmo trochu přesahuje, a tak se tam objeví například i mo-
bilní signál. Když pominu levné nekvalitní antény nejen z Polska.“ Podobný problém byl 
před lety se společností O2 a operátor tehdy lidem přispíval na odstranění závad. Řešení 
je totiž poměrně nákladné, lze například použít frekvenční - kanálovou zádrž.

INFORMACE NAšÍ SPOlEČNOSTI
Tento problém rušení lze odstranit takto: Vlastníte-li televizní anténu VHF, UHF 

s předzesilovačem i bez, domovní zesilovač... – tento problém se řeší takto: nahlásit na 
místně příslušný Český telekomunikační úřad rušení TV signálu, na místo se dostaví pra-
covníci ČTU a provedou měření o rušení TV signálu.

V případě, že toto rušení shledají jako oprávněné, předají hlášení o rušení společnosti 
Mobilkom (provozovatel U:fona) a ten toto rušení zadá k odstranění u smluvních partnerů. 
Toto je provedeno pro vlastníka televizní antény zdarma, úhradu provede Mobilkom.

V případě, že toto rušení pracovníci ČTU shledají jako neoprávněné, musí si odru-
šení uhradit vlastník televizních antén sám na své náklady. Např.: vlastníte televizní anté-
nu typu síto – madrace se zesilovačem na střeše – odrušení provedeno na náklady vlast-
níka cca 1200 Kč.

Službu odrušení TV signálu pro Mobilkom a O2 i pro občany technicky zajišťuje:
Anténní	Televizní	Systémy	–	ATS	elektronic	s.r.o.,
Komenského 221, Zbraslav u Brna, 664 84
Mobil: 608 707 416, e-mail: ats@sat-ats.cz, internet: www.sat-ats.cz

Hlášení rušení televizního signálu:
ČTU odbor pro jihomoravskou oblast,
Šumavská 33, BRNO, 602 00
Tel.: 541 428 611 631 e-mail: buriank@ctu.cz, internet: www.ctu.cz
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NoVé hŘiště otEVŘENo
První	školní	den,	to	je	vždycky	začátek	něčeho	nového.	A	my	jsme	dětem	připravili	

dárek, který ve Velké Bíteši dosud chyběl. Otevíralo se nové moderní hřiště. Dětí přišlo 
opravdu hodně a jejich rozzářené oči a úsměvy přes celé tváře byly tou nejlepší odmě-
nou pro všechny, kteří se podíleli na realizaci. Město Velká Bíteš bylo se svou koncepcí 
zařazeno mezi dvacet nejlepších projektů v rámci České republiky a obdrželo podporu 
z	Nadace	ČEZ.	A	tak	díky	dotaci	ve	výši	1	milión	korun	jsme	dětem	mohli	vybudovat	
hřiště	na	odpovídající	úrovni.	Celkové	náklady	projektu	pak	činily	1,8	miliónu	korun.

Poděkování za všechny děti, které mohou hřiště využívat, patří prezidentu Nada-
ce	ČEZ	panu	Janu	Husákovi,	starostovi	obce	Těšany	a	paní	Janě	Štefánkové	z	oddělení	
 komunikace Jaderné elektrárny Dukovany.

Nové dětské hřiště. Foto: Mirka Ondroušková

V dEsátém měsÍci oslaV pŘicházÍ dEsátý úspěch
Město Velká Bíteš obdrželo od Krajského úřadu Vysočiny, odboru regionálního roz-

voje, dne 10. září 2008 vyhodnocení projektu s názvem „Obnova povrchu místní komu-
nikace v místní části Košíkov“. Projekt města byl vybrán mezi projekty, kterým byla při-
znána podpora z Fondu Vysočiny. Z celkových 63 žádostí uspělo 52 projektů, s celkovou 
přiznanou	dotací	ve	výši	9,346	miliónu	korun.	Městu	byla	přiznána	dotace	ve	výši	200	
tisíc korun, což je maximální výše dotace z programu „Rozvoj vesnice 2008“. Nevýhodou 
pro město je to, že máme devět místních částí a žádat můžeme pouze na jednu nich.
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dopraVa V okolÍ školy BEzpEčNěJšÍ

Nově zrekonstruovaná křižovatka. Foto: Mgr. Miroslav Báňa

S novým školním rokem přišly k dětem ze základní školy – mimo vyučovacích po-
vinností - další dvě novinky. Kromě rekonstruované školní kuchyně se změnila celá ob-
last veřejného prostranství u budovy školy Tišnovská 115. Přibyl další retardér zajišťující 
pomalou jízdu aut, rozšířily se chodníky okolo školy, všechny přechody pro chodce jsou 
bezbariérové a osvětlené sloupy veřejného osvětlení. Také je navíc do okraje chodníků 
osazeno pevné zábradlí, které přesně vymezuje trasu pohybu dětí. To vše dokládá sku-
tečnost, že na prvním místě se v rámci výstavby řešila bezpečnost dětí u školy; pro měs-
to to byla priorita číslo jedna.

Obdobným způsobem se vybudoval retardér u Základní umělecké školy Hrnčíř-
ská 117, který rovněž zajistí bezpečnou a pomalou jízdu. Rovněž tento retardér slouží 
jako místo pro přecházení. Od druhého týdne měsíce září probíhá na křižovatce zkušeb-
ní provoz. Městu zbývá dokončit úpravu veřejného prostranství výsadbou zeleně (stro-
my a keře), rozmístit nové lavičky v parcích, vybudovat místo pro kontejnery na tříděný 
odpad. Úplné dohotovení díla předpokládáme na jaře příštího roku tak, aby byly zajiš-
těné i trávníky v parcích.

Z hlediska financování je kraj Vysočina investorem komunikací, město hradí chodní-
ky, parkoviště, osvětlení, parky s lavičkami. Velká Bíteš bude podávat opakovanou žádost 
do Regionálního operačního programu na podporu úprav veřejného prostranství v oko-
lí	škol	a	kostela	v	termínu	do	17.	října	2008,	předmětem	je	podpora	ve	výši	až	10	milió-
nů korun.

Mgr.	Miroslav	Báňa	 	JUDr.	Alena	Malá
starosta města místostarostka města
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školství
„pod BEtEšskó máJó“

I když nebývá zvykem, že 
by děti z „Bítešánku“ tancova-
ly už v září na hodových osla-
vách města, tentokrát jsme toto 
pravidlo porušili. Rozhodli jsme 
se, že v rámci oslav 600. výro-
čí města v tomto roce, na hody 
vystoupíme.

S přípravou a nácvikem jsme 
začali už koncem loňského škol-
ního	roku.	Ale	na	co	si	tam	bu-
deme hrát? No přece na hody. 
A	tak	naše	tematické	pásmo	do-
stalo	název	„Pod	betešskó	májó“.	
Děti si zvolily prvního stárka - 
Filipa	a	první	stárkovou	-	Anič-
ku.	A	ti	už	udávali	tempo	celé-
mu našemu programu.

Nejprve všichni společně postavili máju a zatancovali si pod ní, stejně jako opravdo-
vá chasa. Potom první stárek a stárková předali rychtářovi Vítkovi a rychtářce Barunce 
dožínkový	věnec.	Nechyběl	ani	přípitek	a	taneční	sólo	rychtáře	s	rychtářkou.

Celým	programem	se	ozývalo:	„Čí	só	hode?“	„Naše!“
Některé dětí z „Bítešánku“ se kromě zpěvu a tance představily obecenstvu také hrou 

na flétničky. V jejich podání si přítomní diváci vyslechli několik lidových písniček.
Za svoje výkony si jistě všechny děti zasloužily bouřlivý potlesk diváků a odměnu 

v podobě „sladkého balíčku“.
To vše se odehrávalo v sobotu 13. září 2008 na VI. ročníku folklorního festivalu ve 

Velké Bíteši s názvem „Setkání na Podhorácku“, což je přehlídka krojovaných skupin 
z Podhorácka a sousedních regionů.

Mateřská	škola	U	Stadionu	Dagmar	Egerová

pozVáNka
SOU Jana Tiraye vás srdečně zve 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 a 150. výročí od narození Jana Tiraye, patrona školy. Budou se zde prezentovat naši 
žáci všech oborů vzdělání. Nebude chybět ani zábavný program. Jste srdečně zváni.

Žáci a zaměstnanci školy
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škola a hygiENické pŘEdpisy
Využívám této možnosti k objasnění situace - proč naše mateřská škola na letošní školní 
rok 2008/2009 přijímala velmi omezený počet dětí, a co znamená strohé konstatování, 
že škola nesplňuje hygienické normy.

Vše se odvíjí od ustanovení zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a dále 
z prováděcí vyhlášky č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pro-
story a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení. Uvedené práv-
ní předpisy nekompromisně stanovují, mimo jiné, kolik umyvadel a toalet musí být na 
určitý počet dětí v MŠ, kolik m2 musí mít podlahová plocha v hernách, kolik m2 je ur-
čeno na jedno lůžko, kolik musí mít MŠ sprch a mnoho dalších požadavků.

Krajská hygienická stanice povolila naší škole v roce 2003 tzv. výjimku pro staveb-
ní úpravy. Pro zřizovatele to znamenalo školku stavebně rozšířit tak, aby měla dostateč-
ný počet m2 na jedno dítě, především co se týče ložnic dětí. Shodou několika okolnos-
tí -  finanční náročnost, současná volná kapacita MŠ U Stadionu a havarijní stav střechy 
v sousední budově, kde měly být ložnice dětí zbudovány, k rozšíření školy nedošlo a pro-
jekt na rozšíření školy byl zastaven a výjimka ukončena. MŠ mohla přijmout na nový 
školní rok pouze 12 dětí. Výběr probíhal podle předem stanovených kritérií a všem nám 
bylo velmi líto, že děti nelze přijmout, i přes tak vysoký zájem rodičů.

Naše školka slouží k výchově a vzdělávání již od roku 1946. Je zřejmé, že budova ne-
byla stavěna pro účely předškolního vzdělávání. Do budovy město vložilo, především před 
osmi lety, značné finanční prostředky pro zlepšení podmínek dětí a zaměstnanců. Novým 
právním předpisům však ani toto vylepšení nevyhovovalo, a proto musela být kapacita 
školy, tj. počet dětí, snížena od 1. září 2008 z původních 83 na 64 dětí.

Tomuto snížení počtu dětí předcházelo mnoho kroků k odvrácení situace, jak ze stra-
ny města Velká Bíteš jako zřizovatele, tak i ze strany mé, jako ředitelky školy. Bohužel ani 
poslední snaha pana starosty Mgr. Miroslava Báni o „rozporování“ uvedené vyhlášky pří-
mo na Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze počátkem května 2008, ve které jsme dou-
fali, nepomohlo. Ministerstvo se k návrhu vyjádřilo negativně až v pátek 27.  června 2008 
dopoledne a poté jsem musela do 30. června 2008 rozhodnout nejen o nepřijetí 28 dětí 
ze 40 přihlášených, ale také o propuštění jedné paní učitelky a jedné provozní pracovni-
ce. Rozhodnutí to byla těžká.

Je paradoxní, že v současné době, kdy všichni můžeme být rádi, že se rodí více dětí, 
není problém naší MŠ ojedinělý, ale potýkají se s ním i mnohé školy a obce v blízkém 
i širokém okolí. Namísto toho, aby úřady vyšly zřizovatelům a školám vstříc a tvrdost 
právních předpisů zmírnily, na ně naopak nakládají další finanční zatížení a hrozby v po-
době vysokých pokut a sankcí, které mohou být v případě jejich uložení a vymáhaní pro 
mnohé školy, ale i obce likvidující.

V našem právním systému nejsou některé předpisy spolu provázány, ale mnohé jsou 
postaveny proti sobě. Týká se to především mezirezortních předpisů, tj. mezi různými 
ministerstvy - školství, zdravotnictví a ministerstvem sociálních věcí. Jako dva konkrét-
ní příklady k naší problematice uvádím následující: 1) Podle předpisů ministerstva zdra-
votnictví musí mít MŠ k dispozici pro každé dítě (pokud nemá omezenou docházku) 
lůžko a s tím spojené m2, přitom podle rámcového vzdělávacího programu pro před-
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školní vzdělávání schváleného ministerstvem školství je nepřípustné nutit děti k odpo-
činku na lůžku.

2) Ministerstvo práce a sociálních věcí umožňuje maminkám, které pobírají rodičov-
ský příspěvek, vydělat si neomezenou finanční částku za podmínky, že dítě navštěvuje 
MŠ maximálně 4 hodiny denně. Škola poté dostane finanční prostředky ze strany mi-
nisterstva školství na toto dítě pouze ve výši necelé poloviny normativu a to na celý rok, 
i když již maminka rodičovský příspěvek nepobírá a dítě navštěvuje školku celodenně. 
Mateřské školy proto, pokud přijmou větší množství dětí s tímto omezením, těžko za-
bezpečují personální provoz.

Na počátku školního roku 2008/2009 přeji dětem a jejich rodinám mnoho příjem-
ných chvil prožitých ve školce i v osobním životě. Všem zaměstnancům pak přeji, aby 
byl ten letošní školní rok pro nás všechny radostnější než rok minulý.

Sedláková Hana
ředitelka

  

BUdoVáNÍ pŘÍrodNÍ UčEBNy
Na jaře 2008 získala naše škola v rámci projektu „Zahrada ve škole, škola v zahradě“ 

dotaci	v	částce	60	000	Kč	(z	rozpočtu	Kraje	Vysočina	-	Agenda	21	a	Zdraví	21).
V rámci této dotace jsou plánovány během podzimních měsíců úpravy na školním 

pozemku. Jedna z nich se uskutečnila začátkem září – do přírodní učebny přibylo velmi 
pěkné zastřešení (pergola) a nový zahradní nábytek. Díky slunečným zářijovým dnům je 
přírodní učebna našimi žáky hojně využívána k výuce různých předmětů.

O další realizaci tohoto projektu Vás budeme informovat ve Zpravodaji pro měsíc 
listopad.

do školy s úsměVEm
Nový školní rok jsme přivítali 9. září 2008 akcí „Do školy s úsměvem“, pořádanou 

obecně	 prospěšnou	 společností	Gustava	 Broma	 pro	 zdravotně	 postižené.	Už	 podeváté	
byl pro děti připraven na Moravském náměstí v Brně celodenní program v doprovodu 
zpěváků, herců a kejklířů. Děti soutěžily o zajímavé ceny a měly zde možnost vidět prá-
ci záchranářů, hasičů a městské policie Brno. Po celý den bylo pro děti zajištěno vydat-
né občerstvení a drobné dárky.

Za učitele a žáky ZŠ Tišnovská 116
Mgr. Vladana Jančíková a Mgr. Lucie Crhová
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slaVNostNÍ otEVŘENÍ zrEkoNstrUoVaNé školNÍ 
kUchyNě

V dopoledních hodinách v pátek 5. září 2008 byla slavnostně otevřena nově zrekon-
struovaná školní kuchyně Základní školy Velká Bíteš.

Symbolického přestřižení pásky se ujala první místopředsedkyně Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová v doprovodu starosty 
města Velké Bíteše Mgr. Miroslava Báni a ředitele Základní školy Velká Bíteš Mgr. Da-
libora Koláře.

Celkové náklady na tuto rekonstrukci přesáhly částku 7 mil. Kč, z čehož 4 mil. Kč 
představovala státní dotace, o jejíž přidělení se zasloužila právě paní místopředsedkyně 
Miroslava Němcová.

Moderně vybavená kuchyně společně s výdejnou zaručují možnost postupné nabíd-
ky dvou druhů jídel každý den. Kapacita kuchyně je 600 jídel denně, stravují se zde žáci 
a zaměstnanci obou základní škol a zaměstnanci ZUŠ Velká Bíteš.

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel Základní školy Velká Bíteš

Slavnostního přestřižení pásky se ujali zleva - D. Kolář, M. Němcová a M. Báňa.
Foto: Lukáš Černý
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kultura
pozVáNka Na prVNÍ podzimNÍ VýtVarNý kUrz pro 
VEŘEJNost

Nastal podzim, práce na zahradách jsou téměř u konce, a tak opět nastává čas na naše 
podzimní, sobotní setkávání při pletení z pediku. Co pro Vás budeme postupně připra-
vovat, např.: pletení ošatek z různých materiálů a technik; vánoční ozdoby – zvonečky; 
pletení	dózy	šichtou;	kulatou	krabičku	s	příčkami	a	další	výrobky.

Srdečně Vás tímto zveme na první výtvarný kurz, který je určen pro mírně pokročilé 
pletařky, ale i pletaře. Kurz se koná v sobotu 25. října 2008 a budeme vyrábět kulatou 
ošatku pletenou diamantovou vazbou v kombinaci  přírodního a kouřového pediku.
Další informace:
Kurzy jsou určeny: pouze pro dospělou veřejnost
Místo konání: Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš (vchod z průjezdu)
Čas konání: od 14.00 hodin.
Délka trvání: asi 4-5 hodin
S sebou: přezůvky, pracovní oděv, starší ručník, příp. kleštičky a nůžky (nemusí být)
Přihlásit se můžete: nejpozději 3 dny před zahájením kurzu,
 osobně na MŠ nebo telefonicky na čísle 566 532 244 nebo
 e-mail: skolka.bites@seznam.cz
Další informace: naleznete i s obrázky na webových stránkách MŠ
 www.skolkavbites.com
Cena kurzu: 280,- Kč

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

NEzapomEŇtE Na VýstaVU otakara štEmBEry!

Malíř, kreslíř a výtvarný redaktor časopisů. Jeho tvorba je z velké části spjata s Vy-
sočinou, kde také svá díla mnohokrát vystavoval. Díky jeho dceři, výtvarné redaktorce, 
grafičce	a	keramičce,	paní	Evě	Černé,	mohou	jeho	obrazy	obdivovat	 i	Bítešáci	a	 to	od	
30. září do 10. října 2008.

mŮJ prostor

Pod tímto názvem se uskuteční ve výstavním sále Klubu kultury od 14. do 24. října 
2008 další výstava výtvarných prací, tentokrát studentky Moniky Šmardové.
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dVě akcE spolEčNě

Pohled	 do	 výstavního	 sálu	 při	 vernisáži.	 Zleva.	 Josef	 Hájek,	 Martin	 Štindl,	 Ale-
na Malá, Karel Plocek, Miroslav Báňa, Ivo Kříž.  Foto: Zora Krupičková

V pondělí 8. září 2008 proběhla ve výstavní síni Klubu kultury vernisáž obrazů „au-
torů dávných, nedávných i současných“. Úvodní slovo přednesla Zora Krupičková, ini-
ciátorka výstavy.

V	druhé	části	byla	slavnostně	představena	publikace	Velká	Bíteš,	Almanach.	Se	svými	
proslovy vystoupili Phdr. Martin Štindl, RnDr. Josef Hájek a Phdr. Karel Plocek.

Slavnostní odpoledne podtrhli hudebním vystoupením Petra Velebová hrou na příčnou 
flétnu, na housle hrál Otto Hasoň a na klavír nadějná klavíristka Jana Rambousková.

Poděkování redaktorům a spoluautorům textů i fotografií vyjádřili starosta a místosta-
rostka města osobním předáním autorských výtisků a květinami. 

Na závěr dodejme, že výstava obrazů se těšila velkému zájmu veřejnosti, a to zvláš-
tě během hodové neděle a splnila svůj účel – vzbudit v návštěvnících dříve narozených 
vzpomínky a v těch mladších touhu poznat něco z minulosti svého města. Věříme, že 
také	Almanach	si	nachází	cestu	mezi	své	čtenáře.

(Poděkování	patří	také	firmě	AG	Foods,	která	zajistila	nápoje	a	SOU	Jana	Tiraye	za	
pomoc při vernisáži.)

Zora Krupičková
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prEzidENt čEské rEpUBliky NaVštÍVil VElkoU BÍtEš

Prezident ČR se právě stal  čestným občanem města. Foto: T. Mašek

Před deseti dny obdržel městský úřad z Kanceláře prezidenta republiky zprávu, že se na 
pozvání města z ledna 2008 uskuteční prezidentova návštěva Velké Bíteše, a to v pondělí 
15.	září	2008.	V	den,	následující	po	Tradičních	Bítešských	hodech!	Obratem	mělo	město	
poslat program, který vzácné návštěvě připravilo: co, kdo kde, jak dlouho…

Nebylo jednoduché sestavit program „za pochodu“, během příprav na hody. První, co 
organizátory	napadlo	–	Bítešan.	A	také	díky	vstřícnosti	jeho	vedení	program	ležel	přede-
vším na bedrech souboru a části bítešské hodové chasy. Pak už to šlo snadněji: kostýmy 
pro „konšely“, starostu a místostarostku (a jaké měli před týdnem obavy, že se v těžkých 
sametových	pláštích	s	kožešinou	zapotí!),	pan	Prudík	a	 jeho	hudebníci	nacvičili	 fanfáry,	
to všechno za stálých konzultací s „prezidentovými muži“. Chápali jsme.

Co se však ovlivnit a naplánovat nedalo, bylo počasí. Od nedělního večera začaly kap-
ky bubnovat do oken. Pořadatelé sledovali meteorologické předpovědi – nic moc.

V pondělí ráno kropily kapky deště čerstvě umetené a uklizené náměstí, na hodovém 
pódiu	vyrostla	další	přístřeší	pro	hosty	a	techniku.

Přesně v jedenáct hodin přijíždějí auta s prezidentem a jeho doprovodem před bíteš-
skou	radnici.	A	přesně	v	tutéž	dobu	byly	z	kapek	už	provázky	deště,	které	kropily	dešt-
ník nad hlavou státu. Přesto se ale vzácný host pozastavil a zálibně poslouchal slavnostní 
fanfáry, které se rozléhaly náměstím z oken radnice.

Přivítání proběhlo ve vestibulu, kde byli prezidentu představeni členové rady města. 
Následovalo	pozvání	mezi	občany	a	na	pódium.	Náměstí	se	mezitím	zaplnilo	dětmi	a	ob-
čany města, kteří i přes déšť chtěli přivítat vzácnou návštěvu.

Na	pódiu	potvrdil	prezident	republiky	symbolicky	repliku	listiny	Lacka	z	Kravař	a	plná	
práva městu. Potěšily ho ženy z Bítešanu, z nichž každá přinášela hostovi košík s bíteš-
skými pochoutkami – bítešský chleba z Jeřábkovy pekárny, koláče z Knotkovy cukrárny, 
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Slámovy škvarky, víno a dort od Zdubů. Koláče i škvarky hned na místě pan prezident 
ochutnal a nechal i kolovat.

Samozřejmě během jeho návštěvy mu byly předány i dary s déletrvající hodnotou: 
např.	reprint	Tirayových	Dějin	Velké	Byteše,	právě	vydaný	Almanach	Velká	Bíteš,	kniha	
o historii První brněnské strojírny, záznam filmu, se kterým zvítězili bitešští žáci ZŠ na 
celostátní soutěži mladých filmařů.

To už zazněly zpod stříšky líbezné písničky nejmladších zpěvaček Bítešanu, zachumlaných 
ve vlňácích. Po nich přitančily dívky z Bítešanu 15 s Březnickými koly. Naškrobené rukávce 
a zástěry v proudech deště plihly, ale statečné tanečnice nic neubraly na svém elánu včetně 
závěrečného	zajuchání.	A	to	jim	určitě	nebylo	v	ledovém	dešti	do	smíchu.	Děkujeme	jim.

Podruhé se rozezněly fanfáry, když starosta uděloval panu prezidentovi čestné občan-
ství města Velké Bíteše, spolu s neobvyklým darem – řetězem s medailí, která na jedné 
straně nese nápis „Česká republika“ a státní znak, na druhé text: „15. září 2008; 600 let 
od udělení plných práv městu Velká Bíteš; profesor Václav Klaus, prezident republiky, 
čestný občan města; 1408-2008.“

Déšť nepolevoval, ale nepolevilo ani úsilí tří kolon bítešské chasy, která při Moravské 
besedě, doprovázené Bítešskou kapelou, hrdinně rozdupávala loužičky, tvořící se na prk-
nech	pódia.	Mládenci	zvedali	 své	tanečnice,	 stále	 těžší	vodou,	nasáklou	do	krojů.	Jejich	
závěrečné mnohanásobné „zvedačky“ ocenil po jejich vystoupení a předání dožínkového 
věnce i sám pan prezident.

Nešetřil chválou a uznáním s výkony souboru v deštivém počasí ani při svém veřej-
ném projevu, ani pak v užším kruhu při obědě v restauraci U vrány, která ho příhodně 
přívítala	roztopeným	krbem.	A	co	měl	dobrého?	Jako	předkrm	„trojlístek“	–	rajče	plněné	
salámovou pěnou, šunkovou rolku se šlehačkou a uzeného lososa. Hlavním chodem byla 
svíčková s brusinkami a karlovarský knedlík, z vín Veltlínské zelené 2006 - výběr z hroz-
nů a Modrý Portugal 2005 pozdní sběr. Menu zakončily zákusky z Cafe Jana a espresso 
káva bristot. Tak a teď víte o návštěvě hlavy státu opravdu všechno.

Snad ještě dodáme, že pan prezident poslal bítešským tanečníkům své fotografie s pod-
pisem	a	s	poděkováním	za	vystoupení.	Zasloužili	si	to.	A	nejen	oni.

Zora Krupičková

to BÍtEšáci opraVdU JEště NEslyšEli
Po koncertu dvou mužských pěveckých sborů na hodovou sobotu to potvrzuji au-

torovi sloganu nejen já, ale všichni, kteří se v tu dobu vzdali hodového mumraje a našli 
v bítešském kostele oázu klidu a povznášejících pocitů.

Pěvecké sdružení moravských učitelů není třeba bítešským příznivcům BHP představo-
vat,	slyšeli	je	na	koncertech	druhé,	páté	a	desáté	sezóny,	nyní	počtvrté	a	vzhledem	k	ohlasu,	
který vzbudilo jejich vystoupení, ani jejich sobotní vystoupení nebylo určitě poslední.

Spevácky zbor slovenských učiteľov jsme slyšeli v Bíteši poprvé a hned si posluchače zís-
kal, i kdyby si nepřečetli v programu, že je pro „pěveckou kulturu, plnost zvuku, přesnost 
intonace a bohatou výrazovou škálu…..četným vítězem domácích i zahraničních soutěží“.

Na závěr zazněla Janáčkova Láska opravdivá v podání krásného souzvuku sedmi de-
sítek mužských hlasů obou sborů. Ovace publika ve stoje byly poděkováním za nevšed-
ní zážitek.

Zora Krupičková
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Plakáty nelhaly - takový sbor ještě Bíteš neslyšela. Foto: Otto Hasoň

dVaNáctá sEzóNa Bhp

Ujišťuji naše skalní příznivce, že jsem se nepřepočítal. 7. října zahájí Fagoti bru-
nenses další ročník koncertů Bítešského hudebního půlkruhu.

Fagoti	brunenses	 si	určitě	pamatujete	 z	druhého	koncertu	čtvrté	 sezóny.	Po	osmi	
letech si můžeme zkontrolovat, jaký udělali pokrok.

Komorní	soubor	založil	v	roce	1981	František	Svoboda,	profesor	JAMU	a	1.	fa-
gotista Státní filharmonie Brno. Spolu s ním stáli u zrodu kvarteta brněnští fagotisté 
Vavřinec Špaček, Jindřich Tioka a Jiří Nykodým, všichni žáci prof. Josefa Jakubce. 
Soubor tohoto nástrojového složení byl do té doby nejen u nás, ale i ve světě ojedinělý.  
Nyní hrají v obsazení Josef Makarovič, Dušan Drápela, Vladimír Pečinka a Jiří Ja-
kubec. Z posledních úspěchů kvarteta připomeňme rok 2003, kdy dostali pozvání 
zahájit koncertem v Berlíně 6. konferenci Mezinárodní asociace hráčů na dvouplát-
kové nástroje.

Kvarteto	na	počátku	 sezóny	není	 žádnou	 výjimkou,	 vzpomeňme	 si	 na	Wallinge-
rovce či Wihanovce. Věřím, že Fagoti brunenses nám udělají stejnou radost a důstojně 
zahájí	sezónu,	v	které	nás	očekává	ještě	pár	překvapení.

Nashledanou v úterý 7. října v 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.

Otto Hasoň
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tradičNÍ BÍtEšské hody 2008 – fotorEportáž

Rychtářský pár přijímá dožínkový věnec. Chasa tančí besedu.

Kočár se starostou, místostarostkou a hosty ze Slovenska.

Lacek s družinou. Vtipné zpestření programu s připomínkou 600 let starých událostí di-
váky velmi pobavilo.
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Ke slovu přišly i tradiční postavy hodů – divocí cikáni a přísní policajti s katem.

Lacek z Kravař potvrzuje Bíteši městské právo.

Nashledanou při stavění máje 2009.
Foto: Táňa Horká
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„podiVNé odpolEdNE“
Milí příznivci divadla, následující infor-

mace potěší především vás. Po určité časové 
odmlce k nám znovu zavítá  Divadelní stu-
dio V, jež má své sídlo v Brně na Veveří.

Opět nám představí jednu ze svých 
komedií, tentokráte dílo s názvem „Po-
divné odpoledne dr. Zvonka Burkeho“. 
A	co	se	to	skrývá	pod	tímto	„podivným“	
názvem?

Vše se odehrává v jednom hotelovém 
pokoji, který má pronajatý dr. Burke. Tento 
pokoj pro něj představuje jedinou skuteč-
nou jistotu v jeho již prožitém životě.

O to strašnější je pro něj skutečnost, že paní domácí se svou dcerou Svatavou jej chtějí 
vystěhovat. Doktorův pokoj je totiž nejlepším v hotelu a paní Outěchová jej chce ucho-
vat pro svoji dceru a jejího nastávajícího manžela. Okolo Burkeho se tak začíná rozbíhat 
jedna „nešťastná náhoda“ za druhou. Doktor se ale ani na konci svých mužských sil ne-
hodlá vzdát a tak svádí souboj proti lidským nectnostem a špatným vlastnostem. Příte-
lem je pro něj jeho tichý společník Tichý, ale i toho nakonec ztrácí…

Co všechno se vlastně přihodí a čím vším musí doktor Zvonek Burke projít, Vám 
už ale neprozradíme....

Přijďte se podívat ve čtvrtek 9. října 2008 v 19 hodin do Kulturního domu (Vlkov-
ská 482) a prožijete ono podivné odpoledne společně s doktorem Burkem.

Cena vstupenek je 80 Kč 1. – 10. řada a 60 Kč od 11. řady. Předprodej probíhá 
v  Informačním centru na Masarykově náměstí 5 nebo telefonu 566 532 025.

- red -

Dr. Burke a jeho společník Tichý.

Zvonek	Burke	a	Svatava.	 Foto:	Archiv	divadla



24 Zpravodaj Velká Bíteš

BEsEda V mUzEU
Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci se zdejším pracovištěm tradiční lido-

vé kultury Muzea Vysočiny Třebíč zvou veřejnost v úterý 21. října 2008 v 18 hodin do 
výstavního sálu bítešského muzea na Masarykově náměstí č. 5 na místní premiéru video-
dokumentu Jiřího Michlíčka a redaktora Českého rozhlasu Region Petra Hladíka, který 
byl natočený na základě několikadílné publikace Vladimíra Makovského „Mlýny a mly-
náři na Velkomeziříčsku“. Po prezentaci videodokumentu následuje beseda s autorem 
knihy a tvůrci videodokumentu doplněná mlynářskými písněmi v podání dětí národo-
pisného souboru Bítešan, který bude doprovázet na housle Kamila Coufalová.  Těšíme 
se na vaši návštěvu.

Bc. Ivo Kříž

poděkoVáNÍ
Tradiční Bítešské hody jsou za námi, a tak bychom chtěly jménem naší organizace 

Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše poděkovat všem, bez jejichž po-
moci by bylo velmi komplikované hody uskutečnit. Náš dík patří paní ředitelce SOU 
Jana	Tiraye	Marii	Šabacké,	jejím	žákům	a	mistrům	Aleši	Janíčkovi,	Miroslavu	Smejkalo-
vi a Vladimíru Markovi za pomoc při technickém zabezpečení této akce. Dále bychom 
rády poděkovaly všem sponzorům, kteří svou finanční i věcnou podporou také velmi 
přispěli k hladkému průběhu letošních hodů. Pomocnou ruku nám podaly, mimo ji-
ných organizací, i Technické služby města Velká Bíteš či První brněnská strojírna Velká 
Bíteš a.s. Velkou zásluhu na bezchybném průběhu folklorního festivalu měla paní Silva 
Smutná. Náš dík patří ale i všem ostatním, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli. 
Mnohokrát děkujeme a věříme, že naše spolupráce bude probíhat také o příštích Bíteš-
ských hodech i jiných akcích.

Informační centrum a Klub kultury

Náš velký dík patří aktérům vystoupení 
družiny Lacka z Kravař. Byli jste výborní, diváci 
se velmi dobře bavili a o to šlo především.

Děkujeme trojici pracovnic Informační-
ho centra a Klubu kultury, Zdence Špičko-
vé, Miroslavě Ondrouškové a Kláře Morav-
cové, za skvělé zvládnutí spousty organizační 
práce, spojené s hodovými dny. Do třetice 
patří náš dík všem účinkujícím i organizáto-
rům jak festivalu Setkání na Podhorácku, tak 
během Bítešských hodů i při návštěvě prezi-
denta republiky.

Vážíme si vaší dobrovolné a nezištné prá-
ce a děkujeme za ni.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

Pracovnice IC a KK těsně před pří-
chodem průvodu. Foto: Táňa Horká
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historiE VElkoBÍtEšských domŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíte-
še, zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih. Nyní 
Masarykovo náměstí, dům č.p. 14 (dnes památkově chráněný městský dům s byty 
a cukrárnou):

Před rokem 1594 se stal vlastníkem domu Mikuláš Mydlář. V roce 1601 již vdova 
Markyta Mydlářka prodala dům za 430 zlatých Jakubu Fišerovi, přičemž mu připroda-
la ještě „stoly všecky kromě jednoho malýho“, nádobí k šenku a jako výměněk si ponechala 
„komoru“. K domu tehdy patřily i nějaké polnosti, stodola a zahrada. O dvacet let poz-
ději byla vypořádána po Fišerovi pozůstalost. Podle dochovaného soupisu se jeví, že byl 
na zdejší poměry poměrně zámožným kupcem. Následně roku 1626 vyženil dům Pavel 
Brychetka. K jeho osobě se váže záležitost, která může být z dnešního pohledu zajímavá 
tím, jak se zde v 17. století řešila následující věc. Brychetka v roce 1652 podepsal revers 
vypovídající, že „jsouce Pavel Brychetka od ouřadu Daniele Kloze a spoluradních jeho před 
panem purkmistrem, pány (radními) v domě radním obviněn z řečí, kteréž jest proti nim mlu-
vil, jich na jejich cti a poctivosti utrpěl, čehož by k nim nikdá nedokázal, ani k nim přivésti 
mohl a neprovedl. Majíce to pan purkmistr, páni (radní) v svém bedlivém uvážení, jednou 
po druhé i po třetí, k tomu se přisnažíce, tu věc mezi nimi vyzdvihli na ten způsob, že Pavel 
Brychetka před ouřadem v domě radním jich náležitě prosil a že jich má za dobré a poctivé 
lidi po všechny časy a o nich má co rozprávěti, než-li všechno dobré a chvalitebné, rukou sobě 
podáním z obojí strany odpustili“.	A	kdyby	se	to	opakovalo,	měl	dostat	pokutu.

Roku 1680 zdědil dům Brychetkův zeť Tobiáš Veselý, který jej později v roce 1714 
měl v úmyslu připsat svému zeti Petru Janebovi. Měl jen tu „vejminku“, že „by světnič-
kou a cimří nahoře do své smrti a po jeho smrti dcera nejmladší Voršila do své smrti vládla. 
Item vůz, vorný nádobí, brány železný, zahradu... ...na svý svobodný vůli zanechává. Item 
2 spižírny velký, mandl na bílý šaty, jednoho koně“ si také ponechal. Janeba se ale odstěho-
val na jiný právovárečný dům (č.p. 83), a tak roku 1724 zdědil dům v ceně 430 morav-
ských zlatých manžel zmíněné Voršily Ondřej Suchánek. O dvacet let později již vdova 
Voršila Suchánková „z dobré své vůle a přátelské náchylnosti jest u přítomnosti celýho počest-
nýho ouřadu popustila dům nákladnický v okršlku městským“ Jakubu Hromádkovi tak, aby 
i on „podobným způsobem dokonalým spoluhospodářem bejt právo jmíti má a ji svou paní 
tetu, též kmotru s náležitou uctivostí předcházeti každého času bude povinen“. Pak v roce 
1767 Hromádkovi „počestný ouřad povolil trouby od větčí kašny do jeho domu zde v rynku 
táhnouti a kládati, a to na věčné časy“.	A	již	následujícího	roku	Hromádka	směnil	tento	
dům za domek „pod Václava Ventruby domem (č.p. 11) a tak řečenej starej lázně (č.p. 170) 
záležející“, (tedy dnešní č.p. 202) s Janem Šmídem, který mu doplatil 160 zlatých. Roku 
1770 si však tuto výměnu zopakovali tak, že dospěli k původnímu stavu.

Jakub Hromádka v roce 1780 „přednesl počestnému ouřadu, kterak pro sešlost svého věku 
na svém domě bez zkázy a újmy jeho statku dálej hospodařiti sobě netroufá“. Proto postou-
pil dům v ceně 700 zlatých svému synovi Josefu Hromádkovi. Ten o deset let později 
prodal s vědomím svého otce dům za 975 zlatých Ignáci Šmídovi. Ten se přitom zavázal 
Jakubu Hromádkovi „na dvoře světničku na svůj náklad do obouch smrti k užívání vysta-
viti“. Roku 1804 koupil grunt s polnostmi a stodolou Za Kostelem od Šmída Jan Jelí-
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nek za 6 007 zlatých. Za tutéž částku jej následujícího roku koupil od Jelínka Antonín 
Blaha. Přitom Blaha postoupil prodejci svůj dosavadní dům č.p. 119 v Hrnčířské ulici, 
jehož tržní hodnotu si z kupní částky odečetl. Následně roku 1830 koupil dům za 1 654 
zlatých Antonín Straka. Později od roku 1855 vlastnil dům v ceně 4 016 zlatých Josef 
Mohelský, který jej ale následujícího roku postoupil za tutéž částku Vincentu Sekovi.

Prameny:	SOkA	ZR,	AMVB,	č.	11	787	–	fol.	23,	29,	51,	97,	108	–	110,	113,	157,	177,	
196, 214 – 216, 221, 233, 234, 254, 279, č. 11 788 – fol. 62, 312, č. 11 789 – fol. 97, 
139, 200, 240, 254, 255, č. 11 793 – fol. 14, 16, č. 11 795 – fol. 75, 76.

Jan Zduba

Zadáno pro seniorklub

Co jsme připravili na tento měsíc:

Jako každý rok zahajujeme v tomto měsíci pravidelná nedělní plavání v hezkém ba-
zénu v Nové Vsi u Oslavan. Začínáme nedělí 12. října 2008. Odjezd vždy v 8 hodin od 
České	spořitelny,	opět	autobusem	Student	Agency.	Návrat	přibližně	v	11	hodin.	Vlastní	
plavání v bazénu je od 9 do 10 hodin. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč. Jízdné jako 
vloni, senioři a seniorky zdarma. Manažerkou plavání je opět Víťa Štefková.

Ve středu 15. října 2008, v 15 hodin, v Kulturním domě, máme náš Seniorklub. Na-
ším hostem bude MVDr. Klára Dvořáková. Povídat si budeme o našich domácích zví-
řecích mazlíčcích. Jinak jako vždy, posedíme a povykládáme.

Už jsme dlouho nebyli v divadle. Naše divadelní manažerka Draha Tikovská pro nás 
vybrala z nabídky Horáckého divadla v Jihlavě hudební situační komedii Slaměný klo-
bouk. V úterý 21. října 2008, odjezd v 15.30 hodin od České spořitelny. Cena 100 Kč 
včetně vstupenky a jízdného. Přihlášky na Seniorklubu, nebo přímo u Drahy. O čem ta 
komedie je? Jeden pařížský bonvián svým stylem života požitkáře a sukničkáře přišel na 
mizinu, a tak to vyřešil, jak jinak, musel strčit hlavu do chomoutu bohaté nevěsty. Zase 
nic tak neobvyklého. Určitě se pobavíme.

V sobotu 25. října 2008 máme poslední letošní výlet na kolech. Sraz ve 13 hodin 
u	fotbalového	stadionu.	Cyklistickou	sezónu	vždy	končíme	u	sv.	Zdislavy	na	Svaté	Hoře.	
Už jsme za ta minulá léta tam dojeli ze všech stran. Tentokrát ale máme hezkou nabíd-
ku. Lesy České republiky ve spolupráci s okolními obcemi zde vybudovaly naučnou stez-
ku se 16 zastaveními s informačními tabulemi a zajímavými informacemi. Číslo 1 začí-
ná	na	konci	Ořechova,	tam	začneme.	Závěr	letošní	sezóny,	tak	jako	každý	rok,	uděláme	
U  Staříka. Provedeme vyhodnocení a zamyslíme se nad programem v příštím roce.

Co připravujeme na měsíc listopad :
– nedělní plavání v Nové Vsi u Oslavan
– středa 19. 11. 2008, Seniorklub, procházka krásnou hudbou s panem Maškem
– další akci sledujte v naší skřínce

Aktiv	Seniorklubu
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dalšÍ VýzNamNý BÍtEšaN V historii města
Příspěvek k významným osobnostem v historii města

Už kdysi mě upozornil jeden občan, že slyšel v rozhlase pořad, kde se hovořilo 
o Bítešákovi, který za napoleonských válek obdržel Řád čestné legie, jenž je nejvyšším stát-
ním francouzským vyznamenáním.

Považoval jsem to za tak významné sdělení, že jsem už tehdy znovu zalistoval v publi-
kacích od Tiraye a Kotíka, navštívil jsem i místní archiv, kde mi ochotně p. Štindl vyhle-
dal záznamy z tehdejší doby. Nic jsem nenašel.

V	 současné	době,	 při	 prohlížení	Almanachu	k	600.	 výročí	města,	 který	 se	mně	 vel-
mi líbí, jak formou, tak obsahem, jsem si u uvedených významných osobností připomněl 
výše	zmíněnou	informaci.	A	tak	mně	to	nedalo,	sedl	jsem	k	internetu	a	zadal	a	kliknul	na	
Čeští nositelé Řádu čestné legie, a čtu tam, mimo jiné:

„Řád čestné legie je nejvyšší francouzské státní vyznamenání. Uděluje se jako uznání 
za vojenský, kulturní, vědecký nebo společenský přínos Francii. Řád čestné legie založil 
19. 5. 1802 Napoleon, když všechna předchozí monarchistická vyznamenání byla v teh-
dejší revoluční době zrušena.

Pravděpodobně prvním Čechem, který byl jmenován rytířem Čestné legie, byl ran-
hojič Johann Seka z Velké Bíteše, kterému předal vyznamenání samotný císař Napoleon 
po bitvě u Slavkova, v níž ošetřoval raněné francouzské vojáky. Toto vyznamenání je ve 
sbírkách Národního muzea v Praze.“

K dnešnímu dni obdrželo Řád čestné legie 42 Čechů. Mezi nimi např. prezidenti Ma-
saryk, Beneš, Svoboda, Havel, umělci Švabinský, Suk, Kundera atd. Na internetu jsou 
všichni	vyjmenováni.	Ale	prvním	Čechem,	vyznamenaným	samostným	Napoleonem,	byl	
Johan Seka právě z našeho města.

Karel Smolík, st.
Děkuji p. Smolíkovi st. za jeho významný objev.

Z. Krupičková
kronikářka

stŘElEcká soUtěž
Poslední	srpnovou	neděli	úspěšně	proběhl	již	XIV.	ročník	střelecké	soutěže	jednotlivců	na	
baterii o putovní pohár města Velké Bíteše na střelnici Mysliveckého sdružení Velká Bíteš. 
Soutěže se zúčastnilo 41 střelců.
1. místo Krejčí František,Velké Meziříčí 

 58 terčů z 60
2. místo Vranka Petr 55 terčů
3. místo Bělík Zdeněk, Bys-

třice n/P. 55 terčů
4. místo Müller František, Přibyslavice 

 53 terčů
Závod proběhl za krásného počasí. Oce-
něno bylo 30 střelců.

Josef Klapal
správce střelnice 
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sport
tENisoVé dozVUky 2008

Mladší žáci před tréninkem. Foto: Vladimír Marek

Jsme	pomalu	na	konci	tenisové	sezóny	a	můžeme	hodnotit.	Než	jsme	začali	„pinkat	
do tenisáku“, předcházela tomu řada brigádnických hodin na údržbě kurtů, vše se na-
třelo tmavě zelenou barvou: šatna, sociální zařízení, bufet, zdivo, plotové sloupky. Když 
k	nám	přijdete	nyní,	připadáte	si	jak	v	„Green	aréně“.	Těsně	před	koncem	roku	2007	se	
nám spolu s Technickými službami podařilo využít grant na zvýšení tenisové zdi, která 
dnes splňuje naše požadavky.

Do soutěže byla na jaře přihlášena 3 družstva dospělých a letos poprvé družstvo 
mladších žáků. Mladší žáci začali přípravu na soutěž už v únoru v hale TJ Spartak, kde 
trénovali jednou týdně. Soutěž III. třídy Krajského přeboru, kde bylo 6 týmů, zahájili 
11. 5. 2008 v sestavě Valeš Tomáš, Valla Tomáš, Novák Ivo, Joura Filip, Kundýsek Mi-
chal,	Joura	Štěpán,	Brázdilová	Eliška,	Světlíková	Lucie,	Kratochvílová	Emílie,	Bartuško-
vá Karolína a Sítařová Kristína. V soutěži skončili na posledním šestém místě, ale jejich 
výkonnost šla od každého zápasu nahoru. Důkazem je jejich poslední mistrovský zápas 
se Žďárem nad Sázavou, který prohráli těsně 5 : 4 a 11. 9. 2008 přátelský zápas s TK 
Kunštátem, který skončil 4 : 4.

Dne 26. 5. 2008 klub pořádal okresní přebory mladších žáků a žákyň. Za účasti 
16 dětí (8 chlapců a 8 děvčat) ze čtyř oddílů se neztratila ani naše drobotina. Jak chlap-
ci tak i děvčata obsadili bronzové příčky. Konkrétně ve dvouhře Štěpán Joura, Brázdilo-
vá	Eliška	a	Bartůšková	Karolína,	ve	čtyřhře	Kratochvílová	Emílie-Brázdilová	Eliška.	Jen	
tak dál i v příštím roce.

Dne 27. 8. – 30. 8. 2008 se uskutečnil 21. ročník Městského přeboru (MP) v tenise. 
Turnaje se zúčastnilo 40 hráčů a hráček, kteří soutěžili ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyř-
hře. Vítězem ve dvouhře se stal předloňský vítěz Pavel Karásek. Ve čtyřhře byly boje drama-
tické hned od prvního kola a nejlépe to zvládla dvojice Ventruba David – Vrzal Jiří. Mixu 
se letos zúčastnilo dvanáct párů (loni 5 párů) a některé zápasy byly velice vyhrocené. Vítě-
zem třetího ročníku se stal smíšený pár Křípalová Hana – Marek Michal. Díky sponzorům 
Město	Velká	Bíteš,	Hotel	u	Raušů,	PBS	a.s.,	Autoimpex,	Sportbar	Klíma,	BDS	s.r.o.,	PBS	
Turbo,	OS	KOVO	PBS,	Turbo	Car,	Rytectví	Mihal,	Jeřábkova	pekárna,	AG	Foods,	Foto	
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Astra,	Stavebniny	Krupička,	Květinářství	Drlíček,	Potraviny	Janda,	Grilovaná	kuřata	Urbá-
nek,	soukromé	osoby:	Belejová	A.,	Karásek	P.,	Marek	Vl.	Všichni	hráči	a	hráčky	mohli	být	
s turnajem spokojeni a přijdou si zahrát i příští rok.

Kurty slouží nejen nám závodním hráčům, ale i veřejnosti. Klíče od sportoviště jsou 
letos k dispozici v restauraci Na základně. (asi 200 m od kurtů směr náměstí) Byl zde 
odehrán tenisový turnaj hokejistů a dobře obsazený turnaj v nohejbale. Září má klub dosti 
nabitý.	Musí	se	odehrát	ještě	dvě	mistrovská	utkání	a	na	závěr	sezóny	je	naplánován	tur-
naj osmi nejlepších hráčů z bítešského žebříčku tzv. Turnaj Mistrů (19. 9.-21. 9.), turnaj 
Matador (turnaj pro hráče nad 45 roků) a Václavský turnaj ve čtyřhrách.Výsledky těchto 
turnajů a zhodnocení týmových soutěží Vám sdělím v listopadovém Zpravodaji.

Za TC Velká Bíteš
Marek Vladimír trenér týmu

JdEmE do toho…
Od	19.	září	2008	začíná	pravidelné	cvičení	ve	všech	oddílech	TJ	Spartak.	Aerobik,	basket-
bal, florbal, judo, sálová kopaná, stolní tenis – přípravka, stolní tenis – dospělí, šachy, rodiče 
a děti, nohejbal, volejbal, softtenis. Zveme tímto všechny zájemce o výše uvedené sporty.

rozVrh
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Od 3. října 2008 také bude zahájen provoz sauny a to: pátek – ženy 17.00 – 19.00 hodin
 sobota – muži 17.00 – 20.00 hodin
Rodinná sauna bude od 1. listopadu 2008 v 15.00 – 17.00 hodin. Provoz bude rozšířen 
podle kapacity. Pokud hledáte relaxaci, příjemné prostředí a dobrou společnost, pak jste 
na správné adrese. Těšíme se na vaši návštěvu.

výkonný výbor TJ Spartak

osmdEsáté VýročÍ otEVŘENÍ BÍtEšské sokoloVNy
Mezi nejzajímavější a nejkrásnější budovy ve Velké Bíteši patří bezesporu sokolovna.

Od svého slavnostního otevření dne 5. 8. 1928 se stala po dlouhou řadu let sportovním 
a kulturním stánkem a natrvalo změnila ráz našeho města.

Historie Sokola ve Velké Bíteši začíná 10. 11. 1895. Tehdejší členové spolku Sokol hle-
dají prostory. Útočiště nacházejí nejprve v tělocvičně obecné školy, později v sále u Vorlů. 
Jak vyplývá ze vzpomínek pamětníků sokolského hnutí br. Františka Rosendorfa a br. Vi-
léma Jiráka, tento sál zároveň sloužil jako kino, čítárna, místnost pro divadelní představení 
ochotníků i pro schůze, a to znamenalo pro sokoly pokaždé obrovskou práci s chystáním 
a odklízením nářadí, ustavičným stavěním jeviště, odklízením židlí a podobně.

Proto se členové spolku na valné hromadě 26. 4. l921 rozhodli pustit do stavby soko-
lovny. Založili stavební družstvo pod vedením br. Karla Babáka (později br. Josefa Mac-
ků), jednatelem se stal br. Ladislav Jelínek, pokladníkem br. Hynek Kéda a hospodářem 
br. František Melkus. Byly shromážděny finanční prostředky – většinou dary členů Sokola 
(dokonce	přišly	peníze	i	z	Ameriky),	vybráno	místo	–	jako	nejlepší	z	možností	se	ukáza-
lo	pole	vedle	kostela,	které	jeho	majitel	p.	Večeřa	spolku	prodal.	A	začaly	stavební	práce	
– nejprve přípravné: zasypávaly se staré valy, kopala studna, lámal kámen, oplocoval po-
zemek. Plány budovy na požádání zdarma zhotovili a zaslali známí stavitelé a architekti 
br. Krča, Peška, Novotný a Krásný z Prahy, jehož návrh byl nakonec vybrán. Stavbu za-
dalo družstvo zednickému a tesařskému mistru br. Kédovi.

24. 8. 1927 se konala velká slavnost Položení základního kamene, které se zúčastni-
li	nejen	bítešští	sokoli	a	představitelé	města	v	čele	se	starostou	A.	Tučkem,	ale	i	jednoty	
okolních obcí, hasiči, mládež na koních a ověnčených vozech. Během roku byla soko-
lovna postavena. Nemusíme se jistě zmiňovat o obrovském úsilí všech členů, hodinách 
a	 hodinách	 práce,	 shánění	 peněz,	 kterých	 se	 nedostávalo…	Ale	 dobrá	 věc	 se	 podařila	
a sokolovna byla 5. 8. l928 slavnostně otevřena.

Kromě sportování se bítešští sokoli zabývali také jinými činnostmi: působili v diva-
delním spolku, který v sokolovně získal krásné zázemí s prostorným a účelně zařízeným 
jevištěm. Dále to byl hudební kroužek, který organizoval vystoupení svých členů ve sbo-
rovém zpěvu i koncerty orchestru. Tyto akce získaly takovou oblibu, že se jednota roz-
hodla r. 1914 postavit hudební pavilon na Letné.

Okrášlovací odbor Sokola také udělal spoustu záslužné práce. Upravil cesty na Let-
nou, zřídil parčík před obecní (nyní hudební) školou a park u sokolovny, založil vlastní 
školku pro výsadbu ovocných stromků atd.

Zpracoval výbor TJ Sokol Velká Bíteš
s využitím materiálů dr. Bohdana Petery
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program kina flip velká bíteš
ŘÍJEN 2008

Neděle 5. října 2008 v 19.30 hodin
František je děvkař Vždycky jsem si vy-
bíral ženy, které za to stály. Bohužel se ty 
ženy mezi sebou někdy tak trochu kryly… 
V hlavních rolích české komedie J. Polášek, 
P.	Čtvrtníček,	A.	Goldflam	a	další…
Premiéra - 90 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 12. října 2008 v 17 a 20 hodin
Bathory Velkofilm režiséra Juraje Jakubiska 
o kruté čachtické paní koupající se v krvi 
mladých	dívek…	V	hlavních	rolích	A.	Fri-
el, K. Roden, B. Polívka, J. Mádl, F. Nero, 
L. Vondráčková a další…
Premiéra - 140 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 19. října 2008 v 17.00 a 19.30 ho-
din
Kung Fu Panda (Kung Fu Panda) Při-
pravte	 se	na	něco	pandastického!	Nejlepší	
animák od dob Shreka pro celou rodinu, 
v českék znění.
Premiéra - 92 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 26. října 208 v 17 a 20 hodin
Letopisy Narnie: Princ Kaspian (The Chro-
nicles of Narnia: Prince Caspian)
Pokračování dobrodružného fantasy příbě-
hu,  plného velkolepých bitev… Velkofilm 
pro celou rodinu v českém znění.
Premiéra - 144 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč
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NÁBYTEK NEKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Vážení zákazníci, navštivte naši prodejnu!

Připravili jsme pro Vás akci „PODZIM V NEKU“

Čekají na Vás výrazné slevy na vystavené sedací soupravy a další sortiment.

Dále bychom Vás rádi pozvali na již tradiční „TÝDEN ZDRAVÉHO SPANÍ“
který se koná ve dnech 20. 10 – 24. 10. 08.

Školení odborníci a také počítač ERGO CHECK Vám společně pomohou vybrat vhodný 
typ matrace a vše pro kvalitní spánek – rošty, anatomické polštáře atd.
Při objednání matrací a roštů v tomto týdnu budeme poskytovat slevy.

Těšíme se na Vás

Nábytek Neko Prodejní doba:
Náměstí 165 po-pá 8.00 – 17.30 hodin
Velké Meziříčí so 8.00 – 11.00 hodin
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            Středisko praktického vyučování  
            PBS Velká Bíteš  

                                                               
     

Vedení společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., 
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš 

a PBS ENERGO, a.s. si Vás dovolují pozvat na tradiční 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
pořádaný v sobotu 4. října 2008  
v době od 8.00 do 12.00 hodin 

 v areálu společností na ulici Vlkovská 279 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zveme k návštěvě všechny zaměstnance, jejich rodinné příslušníky, 

přátele a bývalé zaměstnance! 
 

V uvedený den můžete své blízké seznámit nejen se svým pracovištěm, ale i 
s jinými pracovišti a zajímavými místy našich společností. Bude zpřístupněna 
většina pracovišť.  Připraveni budou také průvodci, kteří Vám poskytnou 
odborný výklad při prohlídce závodu. Zájemcům o učební obory představíme 
kvalitní zázemí střediska přípravy učňů.  

 
Pro děti bude připraven dáreček a pro všechny návštěvníky malé občerstvení. 

V případě příznivého počasí zhlédneme kolem desáté hodiny kluzák  
Blaník L13 TJ, který je poháněn malým turbínovým motorem TJ100 

z produkce První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. 
 

Vedení společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,  
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš  

a PBS ENERGO, a.s. se těší na Vaši účast!  
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NETOPOLANKOVÝM EXPERIMENTŮM

DAGMAR ZVĚŘINOVÁ
kandidátka do senátu

ODS CHCE DALŠÍ POPLATKY U LÉKAŘE
ODS CHCE PRODAT POŠTU

ODS CHCE PRODAT NEMOCNICE 
A ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY

www.DagmarZverinova.cz
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Relaxační centrum
Velká Bíteš – Lánice 42 (vedle spodního učiliště)

Tel. 608 964 614 a 608 225 284

Kamila
! Pracujeme Po – Ne 8.30-21.00 dle vašich objednávek !

Bolí vás záda, ruce? 
Pohoda není náhoda! Máte celulitidu, stresy?

Malé děti?
Máme i dětský koutek!

1. Masážní lymfatické kalhoty - Cena 45 min. = 130 Kč
pro rychlou redukci celulitidy - zpevnění a zjemnění oblin nohou, 
hýždí a břicha, na rukou, odvod tekutin = zmenšení objemu
10 x 45 min = tělo bude skoro jako nové, (první masáž zdarma)
výsledek bude dokonalejší v kombinaci se zábalem a peelingem

2. Zábal proti celulitidě: lze kombinovat s kalhotami i křeslem
prohřívací, detoxikační, (nohy+hýždě+břicho 65 Kč - 25 min)

3. Lázeňské masážní křeslo nejvyšší kvality:
Se senzory pro měření postavy a ztuhlosti svalů, první masáž zdarma
cena za 20 min. - 60 Kč. Posadíte se v běžném oblečení,
Během 20min. vám promasíruje křeslo krk, záda, hýždě,
nohy, i ruce, a to vše najednou
Úžasné i pro muže, pro stydlivé a spěchavé!!
10 x 20 min = úleva od bolestí rychle a levně, ještě lépe se zábalem

4. Ruční masáže – klasické i lymfatické: bolavé svaly, péče o kůži, otoky, prokrvení
celulitida! - 1 masér 0,5 hod = 80 Kč, (Masáž od dvou masérek najednou – 0,5 hod = 170 Kč)

5. Luxusní lázeňské kůry pro celé tělo (části) (masáž+peeling+teplý zábal) - péče
pro zjemnění a výživu kůže, psychickou pohodu, a uvolnění svalstva - 350–400 Kč cca 90 min
Pracuje se s horkou čokoládou nebo bahnem z mrtvého moře (nohy+hýždě za 200 Kč/55 min)

6. Balíček – zábal proti celulitidě + kalhoty nebo křeslo - celkem 40-50min/ 115-135 Kč
- hledáme kosmetičku a kadeřnici pro práci na živnostenský list, příp. drobný prodej apod. -

Firma ATJ special (úspěšně působící již 15 let v oboru vodního hospodářství) 
hledá šikovného středoškolsky vzdělaného muže ve věku
25-35 let na funkci servisní technik. Po zaškolení bude působit zejména v te-
rénu. Znalost angličtiny nebo němčiny výhodou.

Kontaktujte nás na tel.: 547228460
ATJ special s.r.o., Veveří 211, 664 81 Ostrovačice


