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nabídka programů a akcí
listopad 2008

PRAVIDELNÝ PROVOZ MC ČLOVÍČEK:
Středa 9.00 - 11.30 hodin, čtvrtek 15.30 - 17.30 hodin
Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš www.clovicek.salixus.cz

PRAVIDELNé NEDěLNÍ PLAVáNÍ V NOVé VsI u OsLAVAN
Odjezd v 8 hodin od České spořitelny
Organizuje Seniorklub

Sobota 1. listopadu 2008 v 8 hodin prezentace, v 8.30 hodin začátek
TuRNAJ VE VOLEJBALu – smíšená družstva
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Čtvrtek 6. listopadu 2008 od 9 do 12 hodin a od 13 do 16.30 hodin
RELAXAČNÍ CENTRuM KAMILA
Prezentace, povídání, masáže a ostatní služby nového relaxačního centra 
Organizuje MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Sobota 8. listopadu 2008 v 17 hodin
III. MARTINsKÝ PRůVOD sVěTÝLEK
Sraz u sokolovny, lampiony s sebou
Organizuje MC Človíček a Informační centrum a Klub kultury

Středa 12. listopadu 2008 v 16 hodin
ZAsEDáNÍ ZAsTuPITELsTVA
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482

Pátek 14. listopadu 2008 v 17 hodin
ČTENÍ MICHALA VIEWEGHA – ROMáN PRO MuŽE
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Pátek 14. listopadu 2008 od 15.30 hodin
TuPPERWARE - předváděcí akce s Šárkou a Hankou
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Sobota 15. listopadu 2008 od 14 hodin
VÝTVARNÝ KuRZ PRO VEřEJNOsT
Pletení zvonečků a vánočních ozdob z pediku
Mateřská škola, Masarykovo nám. 86 - vchod z průjezdu

Úterý 18. listopadu 2008 v 18 hodin
EVA A VAŠEK
Předprodej vstupenek probíhá v Informačním centru na Masarykově nám. 5 
Kulturní dům, Vlkovská 482 
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 18. listopadu 2008 od 10 do 19 hodin
BEAuTY DEN sALOME
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Nová kolekce dekorativní kosmetiky, líčení s poradenstvím, dárkové balíčky a poukázky, 
permanentky, předvánoční slevy, tombola, občerstvení
Organizuje studio SALOME

Středa 19. listopadu 2008 v 15 hodin v Kulturním domě
sENIORKLuB - hostem bude pan Tomáš Mašek, ředitel ZUŠ
Procházka krásnou hudbou
Kulturní dům, Vlkovská 482

Středa 19. listopadu 2008 od 15 do 17 hodin
BABY CLuB - hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let
Mateřská škola, Masarykovo nám. 86, vchod z nádvoří

Pátek 28. listopadu 2008 v 10 hodin
NA BÍTEŠsKéM JARMARKu pro děti ZŠ
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Muzejní spolek Velkobítešska a Informační centrum a Klub kultury

Sobota 29. listopadu 2008 v 17 hodin
NA BÍTEŠsKéM JARMARKu
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Muzejní spolek Velkobítešska a Informační centrum a Klub kultury

22. – 28. listopadu 2008
PRODEJNÍ VÝsTAVA sPCCH
obrazy Zory Krupičkové
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje SPCCH, Informační centrum a Klub kultury

Pátek 28. listopadu 2008 v 18 hodin
VáNOCE PřICHáZEJÍ
tvořivý večer pro širokou veřejnost - nutné přihlášky
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239 
Organizuje MC Človíček

Sobota 29. listopadu 2008
VYCHáZKA s PRůVODCEM DO PODZIMNÍHO LEsA
Sraz ve 13 hodin u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub

Sobota 29. listopadu 2008 v 8 hodin prezentace, v 8.30 hodin začátek
TuRNAJ V sáLOVé KOPANé O POHáR
Sportovní hala TJ Spartak
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informace radnice
Usnesení č. 18/08 z jednání rady města Velká Bíteš 
konané dne 8. září 2008
Rada města schvaluje:
•	 na	 základě	 doporučení	 hodnotící	 komise	 při	 hodnocení	 veřejné	 zakázky	 „Činnost	

koordinátora BOZP na stavbě Inženýrské sítě a komunikace pro RD Velká Bíteš, 
ul. Jihlavská - I. etapa“ k plnění p. Ivana Maříka, Barvířská 110/18, Třešť, za nabíd-
kovou cenu 100.000 Kč

•	 smlouvu	o	poskytnutí	podpory,	v	předloženém	znění,	uzavíranou	mezi	krajem	Vysočina	
a městem Velká Bíteš (příjemce), jejímž předmětem je poskytnutí finanční podpory ve 
výši	146.718,00	Kč	za	účelem	podpory	realizace	projektu	„Restaurování	monstrance“

•	 vyřazení	DDHM	ze	správy	města	dle	návrhu	předloženého	finančním	odborem	MěÚ	
Velká Bíteš ze dne 2. 9. 2008

•	 hlavní	inventarizační	komisi	ve	složení	–	předsedkyně:	pí.	Marie	Žáková,	členové	ko-
mise: pí. Marie Valentová, pí. Eva Doležalová a pí. Věra Pokorná a dává příkaz k pro-
vedení inventarizace majetku

•	 vyhovět	 žádosti	 velkobítešského	 faráře	 P.	 Bohumila	 Poláčka	 o	 půjčku	 dolní	 části	
	Masarykova	n.	v	neděli	5.	10.	2008	v	odpoledních	hodinách,	za	účelem	„poděková-
ní za letošní motorkářskou sezónu a její uzavření“

•	 vyhovět	 žádosti	 pěveckého	 sboru	Magna	Diesis	 o	 umožnění	 zkoušky	 v	 prostorách	
 Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, která se uskuteční 6. 9. 2008 v době 
od 9 do 18 hodin

•	 na	základě	žádosti	jednatele	fy	Mihal	s.r.o.,	Velká	Bíteš,	p.	Stanislava	Mihala,	grafic-
ký návrh Velkobítešské stříbrné mince, která bude ražena a prodávána ku příležitosti 
oslav 600 let udělení plných městských práv Velké Bíteši

•	 využít	nabídky	fy	JAS	AIR	CZ	spol.	s	r.o.	Letiště	Hosín,	Hluboká	nad	Vltavou,	na	
dodávku leteckého kolmého snímku Velké Bíteše včetně ochranné folie a lišt ve for-
mátu 150 x 150 cm

•	 uzavření	nájemní	smlouvy	s	FC	Spartak	Velká	Bíteš,	jejímž	předmětem	je	pronájem	
pozemků p.č. 877/1, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 6326 m2, 
p.č. 877/2, ost. plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 4528 m2 v k.ú. Vel-
ká Bíteš za 7 Kč/m2/rok na dobu určitou na období 15 roků. Nájemní smlouva ze 
dne 11. 12. 2007, schválená RM č. 24/07 ze dne 26. 11. 2007 se tímto ruší

•	 uzavření	dodatku	č.	1	ke	smlouvě	o	dílo	ze	dne	9.4.2008	na	stavbu	„Oprava	pavla-
če Masarykovo n. č.p. 85, Velká Bíteš“, který spočívá v prodloužení termínu pro do-
končení díla do 12. 9. 2008

•	 smlouvu	o	budoucí	smlouvě	o	zřízení	věcného	břemene,	v	předloženém	znění,	uzaví-
ranou mezi firmou OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o. a městem Velká Bí-
teš, jejímž předmětem je zřízení časově neomezeného bezúplatného věcného břemene 
ve prospěch fy OUTULNÝ, spočívající v závazku města Velká Bíteš (povinného) strpět 
a neomezovat umístění a provoz vyjmenovaných inženýrských sítí na pozemcích p.č. 
4220 a 4221, k.ú. Velká Bíteš a na pozemcích p.č 354/20, 354/21a 276/15, k.ú. Košíkov
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•	 uzavřít	dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o	dílo	ze	dne	15.	4.	2008	na	stavbu	„Obnova	opev-
nění kolem kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši“, který spočívá v navýšení ceny 
díla o 14.899,00 Kč

•	 prodejní	cenu	publikace	„Velká	Bíteš	–	almanach	k	600.	výročí	udělení	městských	
práv“ ve výši 250,00 Kč

Rada města neschvaluje:
•	 zapůjčení	velkobítešské	monstrance	dne	14.	9.	2008	na	ranní	mši	svatou	v	bítešském	kos-

tele sv. Jana Křtitele, na základě písemné informace poskytnuté ředitelem městského mu-
zea Bc. Ivo Křížem, ve věci splnění nutných podmínek pro zapůjčení monstrance. Nelze 
splnit	Metodický	pokyn	č.j.:	53/2001	–….	„Smlouva	musí	obsahovat	ustanovení,	zaru-
čující zajištění ochrany sbírky nebo sbírkových předmětů ve smyslu zákona“. Dále nelze 
splnit podmínku pojištění z důvodu krátké doby pro pojistnou dobu předmětu plnění

Usnesení č. 19/08 z jednání rady města Velká Bíteš 
konaného dne 22. září 2008
Rada města schvaluje:
•	 zveřejnění	záměru	prodeje	pozemků	ve	vlastnictví	města	Velká	Bíteš	pro	výstavbu	ro-

dinných	domů	v	lokalitě	„Jihlavská“,	dle	předloženého	znění
•	 předloženou	realizační	dokumentaci	projektu	zahrady	před	domovem	důchodců	Vel-

ká Bíteš, Tyršova 223, zpracovanou Ing. arch. Zdeňkem Sendlerem, Brno
•	 smlouvu	o	provedení	a	hrazení	přeložky	plynárenského	zařízení,	v	předloženém	zně-

ní, uzavíranou mezi firmou JMP Net, s.r.o., Brno, zastoupenou firmou Jihomorav-
ská plynárenská, a.s. Brno a městem Velká Bíteš, jejímž předmětem je realizace stav-
by přeložení plynárenského zařízení v ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579

•	 smlouvu	č.	2209/2008	o	budoucí	smlouvě	o	zřízení	věcného	břemene	a	o	souhlasu	se	
zřízením věcného břemene a o souhlasu se zřízením stavby, uzavíranou mezi firmou JMP 
Net, s.r.o., Brno, zastoupenou firmou Jihomoravská plynárenská, a.s. Brno (budoucí opráv-
něný) a městem Velká Bíteš (budoucí povinný), jejímž předmětem je zřízení věcného bře-
mene - právo zřídit a provozovat plynárenské zařízení, právo vstupu a vjezdu na pozemek 
související s přeložením plynárenského zařízení v ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579

•	 dodatek	č.	1	smlouvy	o	dílo	se	zhotovitelem	COLAS	CZ	a.s.,	Praha,	závod	Jihlava,	
v	předloženém	znění,	jehož	předmětem	je	změna	termínu	ukončení	stavby	„III/3791a	
Velká Bíteš – křižovatka“

•	 dodatek	č.	1	mandátní	smlouvy	na	služby	koordinátora	BOZP	na	stavbě	„III/3791a	
Velká Bíteš – křižovatka“, v předloženém znění

•	 smlouvu	o	právech	a	povinnostech	 spojených	 se	vstupem	na	pozemek,	v	předlože-
ném	znění,	uzavíranou	mezi	SVK	Žďársko,	VAS,	a.s.	Žďár	nad	Sázavou	a	městem	
Velká Bíteš, jejímž předmětem je vstup na pozemky p.č. 38/1, 149, 150, a 151, 
k.ú.	Velká	Bíteš	za	účelem	údržby	vodního	díla	„Velká	Bíteš-Masarykovo	náměstí,	re-
konstrukce vodovodu a kanalizace“

•	 dle	uzavřené	smlouvy	o	spolupráci	realizaci	zpevněných	ploch	(chodníků	a	parkovacích	
ploch)	v	ulici	Tyršova,	Velká	Bíteš,	dle	projektové	dokumentace	 „Rekonstrukce	ulice	
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Tyršova – II. etapa“. RM ukládá vedení města zajistit předání projektové dokumenta-
ce a odpovídajícího stavebního povolení firmě Outulný, a.s. Náměšť nad Oslavou

•	 na základě obecných požadavků revokaci svého usnesení č. 13/08 ze dne 7.7.2008 
ve věci rozsahu zpravodaje města:

 původní usnesení: RM schvaluje snížení rozsahu Zpravodaje na 28 stran včetně re-
klam od 1. 9. 2008

 nové usnesení: RM schvaluje rozsah Zpravodaje města na max. 40 stran včetně re-
klam od příštího tj. říjnového čísla 2008

•	 uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem pozemku p.č. 23, orná 
půda o výměře 208 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše za 21,00 Kč/rok na dobu ne-
určitou, v předloženém znění

•	 vyhovět žádosti Tenisového clubu Velká Bíteš o finanční příspěvek ve výši 2.400,00 Kč na 
nákup	cen	do	tradičního	již	21.	ročníku	turnaje	„Městský	přebor	v	tenise	2008“,	který	
se uskutečnil ve dnech 27.8. – 30.8.2008. RM pro příště požaduje žádost podávat před 
konáním turnaje. Pokud toto nebude splněno, nebudou finanční prostředky poskytovány

•	 poskytnutí kladného stanoviska k stavebním úpravám v prostorách správního odbo-
ru MěÚ Velká Bíteš a k modernizaci některých prostor z hlediska vybavení nábyt-
kem a podlahovými krytinami

•	 vyhovět žádosti p. Pavla a p. Josefa Kočkových, Deblín 17 o snížení poplatku za pronájem 
náměstí v době Hodů 2008 a tudíž revokuje své usnesení č. 9/08 ze dne 12. 5. 2008:

 původní znění: RM stanovuje pro r. 2008 poplatek za pronájem náměstí na Hody 
2008 ve výši 70.000,00 Kč

 nové znění: RM stanovuje pro r. 2008 poplatek za pronájem náměstí na Hody 2008 
ve výši 55.000,00 Kč

•	 vyhovět žádosti o pronájem přísálí Kulturního domu ve Velké Bíteši dne 14.11.2008 
za účelem pořádání koncertu přibližně 4 kapel

•	 smlouvu o realizaci stavby, v předloženém znění, uzavíranou mezi Lesním družstvem 
svazu obcí Velká Bíteš, s.r.o. (stavebník) a spoluvlastníky pozemků p.č. 593 a 594/1, 
k.ú.	Křoví	–	 jednotlivé	obce,	 jejímž	předmětem	 je	 realizovat	 stavbu	„Obnova	a	 re-
konstrukce retenční nádrže k.ú. Křoví“

•	 ve věci žádosti o vydláždění chodníků před rodinnými domky žadatelů a o přesunu-
tí sloupů uličního osvětlení, následující stanovisko:

 Město Velká Bíteš bude realizovat dláždění chodníků v této lokalitě až po úplné zástav-
bě pravé řady naproti zděné trafostanici v lokalitě Návrší. Sloupy veřejného osvětlení 
budou přeloženy při jejich případné výměně nebo před realizací dláždění chodníků

•	 využít nabídku fy E.ON Energie, a.s. České Budějovice na zpracování energetických auditů 
budov ZŠ, Sadová 579 a ZŠ, Tišnovská 115, Velká Bíteš, za nabídkovou cenu 127.240,00 Kč 
vč. 19% DPH. Za tím účelem RM současně schvaluje smlouvu o dílo č. 8/2008, v před-
loženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš (objednatel) a firmou E.ON Ener-
gie, a.s. České Budějovice (zhotovitel), jejímž předmětem je zpracování výše uvedených 
auditů. Finanční plnění vyplývající ze smlouvy o dílo bude až v roce 2009

Rada města neschvaluje:
•	 stavbu	„Vodní	nádrž	U	výhonu“	a	umístění	její	části	na	pozemcích	p.č.	1002,	1004	

a 1312, k.ú. Březka
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Rada města bere na vědomí:
•	 informace	podané	přítomným	p.	Ondřejem	Blahou,	předsedou	TJ	Spartak	Velká	Bí-

teš, ve věci nadstavby sportovní haly a její kofinancování prostřednictvím ROP. RM 
pověřuje vedení města dalším jednáním se zástupci TJ v této věci

•	 poděkování	od	prezidenta	ČR	p.	Václava	Klause	za	milé	přijetí	od	představitelů	měs-
ta a občanů města u příležitosti oslav 600. výročí udělení plných městských práv Vel-
ké Bíteši

•	 zprávu	nezávislého	 auditora	 o	 ověření	 správnosti	 účtování	 a	 vykazování	 nadačního	
příspěvku	poskytnutého	Nadací	ČEZ	Praha	na	vybudování	dětského	hřiště	„Oran-
žové hřiště“ ve Velké Bíteši

•	 negativní	stanovisko	rady	kraje	Vysočina	k	žádosti	města	Velká	Bíteš	o	zpětné	převze-
tí zřizovatelských kompetencí k Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěv-
ková organizace. V této souvislosti pověřuje RM Mgr. Dalibora Koláře předložením 
podkladů z hlediska počtu žáků, hrazení neinvestičních nákladů obcemi, zatížení roz-
počtu města atd.

•	 žádost	baseballového	klubu	Orli	Velká	Bíteš	o	poskytnutí	hrací	plochy.	RM	konsta-
tuje, že v současné době není v majetku města požadovaná výměra pozemku vhodná 
pro baseball

Usnesení č. 21/08 z řádného zasedání zastUpitel-
stVa města Velká Bíteš konaného dne 3. září 2008

Zastupitelstvo města schvaluje:
•	 zvýšení základního kapitálu Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. nepeněžitým 

vkladem, a to vkladem budovy bez č.p./č.e. na pozemcích p.č. 2729/16, 2729/26, 
2729/17 a pozemku p.č. 2729/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 312 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš. Na vklad jediného společníka města Velká Bíteš se započítává fi-
nanční částka 3.100.000,00 Kč na základě znaleckého posudku č. 1376-31/2008 znal-
ce Ing. Jaroslava Vodičky, Kleštínek 27, 621 00 Brno, ze dne 14. 7. 2008

•	 rozpočtové opatření č. 07/08 k rozpočtu města pro r. 2008, v předloženém znění, 
s následujícími úpravami ve výdajové části:
– navýšení finanční částky na opravu hradební zdi o 19,5 tis. Kč na celkovou 

 finanční částku 273,5 tis. Kč
– navýšení fin. částky na rekonstrukci topení v Kulturním domě Velká Bíteš o 23,0 tis. Kč
– ponížení rezervy o 42,5 tis. Kč s tím, že tímto se rezerva snižuje na fin. částku 

422,2 tis. Kč
•	 na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 2975/20, orná půda, 750 m2, 

k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN

•	 na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 2975/21, orná půda, 750 m2, 
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN
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•	 na	základě	nabídky	nejvyšší	ceny,	prodej	pozemku,	p.č.	2975/22,	orná	půda,	750	m2, 
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN

•	 na	základě	nabídky	nejvyšší	ceny,	prodej	pozemku,	p.č.2975/23,	orná	půda,	750	m2, 
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN

•	 na	základě	nabídky	nejvyšší	ceny,	prodej	pozemku,	p.č.	2975/24,	orná	půda,	750	m2, 
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN

•	 na	základě	nabídky	nejvyšší	ceny,	prodej	pozemku,	p.č.	4528/2,	orná	půda,	829	m2, 
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN

•	 na	základě	nabídky	nejvyšší	ceny,	prodej	pozemku,	p.č.	4528/3,	orná	půda,	793	m2, 
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN

•	 na	základě	nabídky	nejvyšší	ceny,	prodej	pozemku,	p.č.	4528/4,	orná	půda,	805	m2, 
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN

•	 na	základě	nabídky	nejvyšší	ceny,	prodej	pozemku,	p.č.	4528/5,	orná	půda,	815	m2, 
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkla-
dem kupní smlouvy do KN

•	 prodej	bytového	domu	č.p.	209	na	ulici	Lánice	ve	Velké	Bíteši,	včetně	zastavěného	
pozemku – části pozemku p.č. 562, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 736 m2 
a dále související pozemky p.č. 563, ostatní plocha, zeleň, o výměře 461 m2 a p.č. 561, 
ostatní plocha, zeleň, o výměře 143 m2, vše k.ú. Velká Bíteš, nájemníkům bytového 
domu Lánice č.p. 209, Velká Bíteš: za nabídkovou cenu. Uzavření kupní smlouvy je 
podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch města 
Velká Bíteš na pozemku p.č. 563, k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků 
strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za úče-
lem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací 
na	akci	„Rekonstrukce	ulice	Tyršova	–	2.	etapa“,	tak	jak	je	zakresleno	v	geometric-
kém plánu č. 1650-79/2008. Podíl nájemníků na ceně se stanovuje dle podílů od-
vislých od podlahové plochy jejich bytů

•	 prodej	pozemků	v	k.ú.	Jindřichov	u	Velké	Bíteše	firmě	LABARA	s.r.o.	se	sídlem	Jin-
dřichov 20 takto:
– část pozemku p.č. 65/8 o výměře 720 m2 (víceúčelové sportoviště), za cenu 

50,00 Kč/m2

– část pozemku p.č. 65/8 o výměře cca 167 m2 (část pozemku pro přístup a pro 
výsadbu zeleně okolo sportoviště), za cenu 50,00 Kč/m2

– pozemek p.č. st. 45 o výměře 33 m2 (tento pozemek je plánován pro přístup a pro 
výsadbu zeleně okolo sportoviště) za cenu 50,00 Kč/m2

– část pozemku p.č. 65/8 o výměře cca 4842 m2, výměra bude upřesněna po za-
měření cesty podél severovýchodní hranice, za cenu 180,00 Kč/m2 s tím, že ná-
klady spojené s geom. oddělením pozemku a vkladem do KN uhradí kupující
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– pozemek p.č. 49 o výměře 582 m2 (silážní žlab), za cenu 180,00 Kč/m2

– pozemek p.č.st. 48/2 o výměře 83 m2 (budova garáže), za cenu 180,00 Kč/m2

•	 prodej	pozemků	p.č.	4220,	orná,	6178	m2 a p.č. 4221, orná, 6322 m2, k.ú. a obec 
Velká Bíteš, v průmyslové zóně Velká Bíteš, společnosti Outulný a.s., Ocmanická 989, 
Náměšť nad Oslavou, za cenu 419,00 Kč/m2 za podmínky, že v souladu s usnese-
ním vlády ČR č. 1100 ze dne 31. 8. 2005 a v souladu s rozhodnutím MPO ČR 
č. 100/2006 ze dne 16. 6. 2006 se jedná o prodej pozemků výhradně za účelem rea-
lizace	záměru	„Investiční	výstavba	v	oborech	zpracovatelského	průmyslu,	vyjma	obo-
rů zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb, tech-
nologických center a v oblasti výzkumu a vývoje“ a za podmínky, že se Pozemkový 
fond ČR vzdá překupního práva

•	 smlouvu	 o	 spolupráci,	 v	 předloženém	 znění,	 uzavíranou	mezi	městem	Velká	Bíteš	
a společností Outulný a.s., Ocmanická 989, Náměšť nad Oslavou, jejímž předmě-
tem je závazek společnosti na poskytnutí daru městu Velká Bíteš formou naturální-
ho plnění (prací a dodávek ve formě materiálu), 2600 m2 parkoviště, zpevněné plo-
chy nebo chodníku s povrchem ze zámkové dlažby (parkoviště a zpevněné plochy 
ze zámkové dlažby tloušťky 8 cm, chodníky ze zámkové dlažby tloušťky 6 cm v celé 
skladbě), dle následné dohody

•	 prodej	části	pozemku	p.č.	571,	ostatní	plocha,	ostatní	komunikace,	3	m2, k.ú. Velká 
Bíteš, žadatelce s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí 
žadatelka

•	 prodej	části	pozemku	p.č.	89,	ostatní	plocha,	ostatní	komunikace,	výměra	cca	21	m2, 
k.ú. Březka u Velké Bíteše, žadateli s tím, že náklady spojené s geometrickým oddě-
lením části pozemku a vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatel

•	 prodej	části	pozemku	p.č.	1021/1,	ostatní	plocha,	ostatní	komunikace,	výměra	cca	
64 m2, k.ú. Velká Bíteš, žadateli Josefu Kučerovi, Ocmanická 630, Náměšť nad Osla-
vou, za cenu 500,00 Kč/m2 + odhadní cena okrasných porostů dle platných ceno-
vých předpisů v době převodu s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením 
části pozemku a vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatel

•	 prodej	 části	 pozemku	 p.č.	 84/1,	 orná	 půda,	 o	 výměře	 cca	 250	m2, k.ú. Ludvíkov 
u Velké Bíteše, žadatelům za cenu Kč/m2 v případě části pozemku, cca 86 m2, na-
cházejícího se podél pozemku p.č. 21 a za cenu Kč/m2 v případě části pozemku, cca 
164 m2,	nacházejícího	se	podél	pozemku	p.č.	22.	Žadatelé	uhradí	náklady	spojené	
s geom. oddělením pozemku a vkladem kupní smlouvy do KN

•	 prodej	části	pozemku	p.č.	84/1,	orná	půda,	výměra	cca	832	m2, k.ú. Ludvíkov u Vel-
ké Bíteše, žadatelům s tím, že náklady spojené s geom. oddělením pozemku a vkla-
dem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelé

•	 o	žádosti	manželů	na	koupi	části	pozemku	p.č.	84/1,	orná	půda,	o	výměře	cca	600	m2, 
k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše rozhodnout po znovuprojednání v RM

•	 zapůjčení	bítešské	monstrance	do	kostela	 sv.	 Jana	Křtitele	ve	Velké	Bíteši,	na	ranní	
mši svatou v neděli 14. 9. 2008
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Zprávy Z města
my třídíme nejlépe

Kraj Vysočina spolu s autorizovanou obalovou společností Eko-kom, a. s. vyhlásily 
na podporu rozvoje tříděného sběru odpadů pro všechny obce kraje Vysočina, které jsou 
zapojeny do systému Ekokom, i pro rok 2008 soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“.

Cílem této soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady 
a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své odpady pravidelně třídí. Realizátorem sou-
těže byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Agentura Dobrý den, s. r. o. 
z Pelhřimova. Soutěž obcí financuje kraj Vysočina spolu s Autorizovanou obalovou spo-
lečností EKO-KOM, a. s.

Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému 
Ekokom. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř 
velikostních kategorií. Pro vyhodnocení soutěže budou použita data, získaná ze čtvrtlet-
ních písemných výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích ko-
munálního odpadu, zasílaných jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s. za ob-
dobí 4. čtvrtletí roku 2007 a 1. – 3. čtvrtletí tohoto roku, přičemž průběžné i konečné 
výsledky, budou zveřejněny na webových stránkách www.tridime-vysocina.cz.

Zde uvádíme výsledky za 4. čtvrtletí 2007, 1. čtvrtletí a 2. čtvrtletí 2008:

Poř. Název obce
Body  

4. čtvrtletí 
2007

Body  
1. čtvrtletí 

2008

Body  
2. čtvrtletí 

2008

Body  
celkem

1. Velká Bíteš 200 282 280 763

2. Ždírec	nad	Doubravou 205 223 233 661

3. Luka nad Jihlavou 218 170 250 637

4. Pacov 204 190 221 615

5. Polná 176 207 192 575

6. Moravské Budějovice 200 199 177 575

7. Chotěboř 171 178 176 526

8. Přibyslav 237 130 149 516

9. Okříšky 155 158 199 512
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Žádosti o dotace Byly podány V řádném termínU
Ve středu 15. října 2008 podalo město Velká Bíteš žádost o finanční podporu z Regionál-
ního operačního programu (ROP) Jihovýchod. V rámci II. výzvy, která skončila v pátek 
17. 10. 2008 město podalo opakovaně projekt „Modernizace sOu Jana Tiraye, za účelem 
zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“, s registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/02.00649.
Druhá žádost s názvem „Velká Bíteš – stavba 2. rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, 
Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“ získala registrační číslo CZ.1.11/3.3.00/02.00650.
Ačkoliv jsou úpravy veřejných prostranství v křižovatce z 90 % dokončené, stavební práce 
započaly až po registraci projektu v I. výzvě na konci března. Město má oprávnění podat 
opakovanou žádost i u výše uvedeného projektu, protože je to v souladu s pravidly pro 
oblast	podpory	„Rozvoj	a	stabilizace	venkovských	sídel.“
Třetí žádost města se týká projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí ve Velké Bíte-
ši“ a má registrační číslo CZ.1.11/3.3.00/02.00651.
S výhradou konečného výsledku podrobného prověření splňují projekty podmínky způ-
sobilosti programu ROP Jihovýchod. O tom, zda město uspěje a v kolika projektech, se 
dovíme s největší pravděpodobností v lednu příštího roku.
Všechny tři projekty jsou plně v souladu s rozvojovým plánem města Velká Bíteš a patří 
mezi nejdůležitější záměry v akčním plánu města pro období 2008 – 2010.

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

školství
drakiáda mateřské školy U stadionU
„Větře,	větře,	vrať	mi	draka…“	si	spolu	s	básníkem	tentokrát	děti	neříkaly.	Vítr	byl	tro-
chu skoupý, ale sluníčko to zachránilo – než přišla podzimní sprcha, která uhasila ohní-
ček na špekáčky. Naběhaly se nejen děti, ale i jejich rodiče, babičky i dědečkové. A kte-
rý drak to vyhrál? No přece ten můj.

 
Momentky z drakiády v úterý 14. října na poli za ulicí U Stadionu. Foto: Táňa Horká
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projekt zahrada Ve škole, škola V zahradě
Projekt probíhal na naší škole v měsících květen až říjen 2008.Byl podporován a do-

tován v rámci Agendy 21 a Zdraví 21 Kraje Vysočina.
Dotace Kraje Vysočina: 60 000 Kč
V rámci projektu:
•	 byla	vybudována	„Přírodní	učebna“
•	 proběhla	školní	soutěž	s	tématikou	EVVO	v	Přírodní	učebně
•	 pro	děti	byl	připraven	celodopolední	program	ekologického	střediska	Ostrůvek	Vel-

ké Meziříčí
•	 pedagogové	se	zúčastnili	semináře	na	ekologickém	středisku	Ostrůvek	Velké	Meziříčí	

s	názvem	„Využití	školních	zahrad	pro	výuku“
•	 byl	vytvořen	barevný	propagační	leták	projektu,	logo	projektu,	Bulletin	a	kronika
•	 vzniklo	portfólium	z	prací	žáků

Zaměstnanci školy

neUčíme se pro školU, ale pro ŽiVot
„Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Autorem této známé věty je římský filozof Seneca, 

který žil již v době antiky. A jeho slova mají co říci i dnes. Jistě jste již slyšeli o tom, že 
každá základní škola v České republice si sestavila na základě nařízení ministerstva školství 
svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Podle něho se v letošním školním roce 2008/2009 
povinně učí již druhým rokem, tj. nyní je realizován v 1., 2., 6. a 7. ročníku.

Aby nevznikla nějaká mýlka, děti se nepřestaly učit, nedošlo k nějaké velice závaž-
né změně. Každá škola měla možnost upravit si vzdělávací systém dle svých možností 
a představ. Neznamená to, že jsme automaticky zavrhli všechno dobré, co u nás ve škole 
doposud bylo, a začali si jenom např. hrát. Mohli jsme si seřadit učivo podle svých zku-
šeností a podmínek školy, zredukovat nepodstatné (učivo bylo dříve spíše předimenzo-
vané), integrovat některá témata atd. Mnozí dobří učitelé i nadále dobře učí, především 
na základě své osobní zkušenosti, stále více se ovšem zaměřují na cíle svých hodin. Cí-
lem je především prostřednictvím učiva rozvíjet životní dovednosti žáků.

Náš	vzdělávací	program	nese	název	„Škola	pro	život“.	Zaměřujeme	se	na	děti	 jako	
na osobnosti, které by měly být na konci základního vzdělávání prakticky vybaveny do 
svého	dalšího	života.	K	tomu	je	zapotřebí	nepředkládat	dětem	„hotové“	 informace,	ale	
musíme klást důraz na jejich vlastní zapojení. Tzn., že se naučí vhodně a správně komu-
nikovat, vyhledávat nejrůznější informace, samostatně uvažovat a obhájit si svůj názor, 
hodnotit, chápat souvislosti atd. Je toho málo pro jeden lidský život?

Mgr. Renata Pohanková, ZŠ Velká Bíteš
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V základní škole se sBíral papír
„Co	se	to	venku	děje?“	ptali	se	při	po-
hledu z okna třídy druháčci.
Sbírá	se	starý	papír.	„A	proč?“	Doma	
se hromadí, takhle se z něho vyrobí 
nový a ještě za něj škola dostane pe-
níze – třeba na nové knížky.
Pomáhali i rodiče s auty a určitě vzpo-
mínali na svá školní léta. Třeba prá-
vě	někdo	 z	nich	dělal	 ve	 třídě	 „sbě-
rového referenta“. Takže nic nového 
pod sluncem. Dobré nápady ale ne-
stárnou.

 Foto: Táňa Horká

práce šlechtí…
Naši mateřskou školu všichni znáte. O situaci, která nastala v tomto školním roce, 

snížení počtu tříd o jednu, jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje. Jak se říká 
„všechno	souvisí	se	vším“	a	tak	jsme	museli	aktivity	školy	a	kroužky,	které	dětem	nabí-
zíme, upravit právě vzhledem ke vzniklé situaci.

Ubyla nám p. uč. Trojanová, která vedla na mateřské škole již několik let keramic-
kou dílničku. Abychom tuto aktivitu mohli ponechat, mimochodem děti velmi baví, 
stal	se	z		ní	„otevřený	kroužek“.	Tzn.,	že	děti	nejsou	nahlášeny	na	celý	rok	dopředu,	jak	
tomu bývalo dřív, ale kroužek bývá jedenkrát za tři týdny a rodiče si děti nahlásí před 
stanoveným termínem.

Vzhledem k tomu, že je velký zájem z řad dětí a rodičů o kroužek hry na flét-
nu „Veselé pískání“, podařilo se nám i ten zabezpečit. Kroužek nám vede aprobova-
ná hudebnice, která vystudovala ZUŠ a konzervatoř a dochází každý týden do ma-
teřské školy.

Další aktivitou, ve které budeme nadále pokračovat je  taneční soubor „sluníčko“, se 
kterým v průběhu roku vystupujeme na různých akcích ve Velké Bíteši, v nejbližší době 
děti vystoupí v listopadu na tradičním Jarmarku.

Od října se také děti začaly seznamovat s anglickým jazykem. Letos byl o výuku AJ 
zvláště velký zájem, děti jsou rozděleny do dvou skupin a jedna skupina má na žádost 
rodičů výuku dvakrát týdně.

K další oblíbené aktivitě patří kurz plavání.	Již	několik	let	navštěvujeme	bazén	v	Žďáře	
nad	Sázavou,	kde	jsme	spokojeni.	Většinou	jezdíme	ještě	s	„někým“	(např.	Zvláštní	ško-
lou), abychom se podělili vzájemně o náklady na dopravu. Lekcí bývá vždy deset a za-
čínáme v jarních měsících.

Děti s rodiči, které nejsou do naší školky zapsány k docházce, zveme pravidelně je-
denkrát měsíčně každou třetí středu také na již tradiční hrací odpoledne „Baby club“.
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Tyto aktivity jsou zájmové – nejsou povinné a děti je navštěvují, že samy chtějí. Sou-
běžně	s	nimi	probíhá	„výuka“	podle	školního	vzdělávacího	programu:	„Mámo,	táto,	to	
jsem JÁ“, která je pro nás stěžejní a hlavní.

Ale všechno jde, když se chce, i když to není vždy jednoduché. Velice nás proto těší 
kladné ohlasy rodičů a dětí. Dětem se leckdy zdá, že to trvá dlouho, než týden uplyne 
a	ptají	se:	„Kdy	už	budeme	paní	učitelko	tancovat	v	kroužku…	nebo	…kdy	už	budeme	
dělat v keramice kachel, už jsme dlouho nebyly….“

Kolektiv MŠ Masarykovo nám. 86

VýjezdoVý stmeloVací poByt Žáků 6. tříd
V letošním školním roce, 22. 9. – 24. 9. žáci 6.A absolvovali výjezdový pobyt zamě-

řený na stmelování kolektivu a nácvik vhodných metod učení.
Cesta nás čekala docela dlouhá, ale zvládli jsme ji bez větších problémů. Sluší se po-

děkovat paní Kalové z firmy Student Agency, která nám vyšla vstříc a přistavila nám lin-
kový autobus k budově školy. Mnozí z nás pak poprvé v životě cestovali vlakem.

Naším cílem byl Petříkov v Jeseníkách, kde se akce konala. Velmi vstřícné a ochot-
né jednání personálu zdejší chaty Sport nás utvrdilo v tom, že na dětské osazenstvo jsou 
zde zvyklí.

Po celou dobu pobytu se o program dětí staraly dvě paní psycholožky. Jedna z nich 
měla na starosti komunikační hry, druhá pak strategie učení. V Petříkově nás nečekalo 
tradiční učení v lavicích, ale spíše povídání a hraní her v budově i na procházkách. Ur-
čitě mi dáte za pravdu, že přijet do krásné přírody Jeseníků a neseznámit se s ní, by byla 
věčná škoda. Navštívili jsme známé lyžařské středisko Ramzová, došli jsme na Císařskou 
louku, kterou znají hlavně příznivci běžeckého sportu, vyzkoušeli jsme svou odvahu na 
letní bobové dráze přímo v Petříkově.

Domů si děti odvážely materiály, které by jim měly pomoci zkvalitnit přípravu na vy-
učování na druhém stupni základní školy. Odjížděly plné zážitků, o něž se s vámi podělí: 
Jirka	Valach,	Tomáš	Hamřík,	Luboš	Mencler	a	Vláďa	Čech	řekli:

„Výlet	můžeme	doporučit,	velice	stmelil	náš	kolektiv.	Naučili	jsme	se,	jak	se	učit	a	jak	
se připravovat do školy, užili jsme si mnoho zábavy.“

Dívky – Sabina Dvořáčková, Veronika Fraňková, Lenka Říhová, Zuzana Katolická 
mají tento vzkaz pro žáky pátých tříd a jejich rodiče:

„Milí	žáci.	V	šesté	třídě	možná	pojedete	do	Jeseníků.	Pojedou	s	vámi	dvě	hodné	paní	
a	vaše	třídní	učitelka.	Nebojte	se,	nebude	tam	nuda,	ale	legrace.	Určitě	jeďte,	je	tam	čer-
stvý vzduch, budete chodit na procházky, trochu se budete učit, chata je hezká a dob-
ře v ní vaří.

Milí rodiče. Nebojte se o své děti. V Jeseníkách budou pod dozorem učitelek. Nadý-
chají se čerstvého vzduchu a vyřádí se. Tak je tam pusťte, ať si něco užijí.“

Za 6. A Mgr. Eva Čermáková
třídní učitelka
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Vzpomínky na Francii a VelkoU Británii

Výlet se nám všem moc líbil. Foto: Archiv školy

30. května až 7. června letošního roku jsme absolvovali, ještě jako žáci osmého roč-
níku, školní jazykový zájezd do Francie a Velké Británie.

Odjížděli jsme plní zvědavosti, s velkou chutí poznat nová místa, lidi a jiné prostře-
dí. Jeli jsme asi 15 hodin autobusem, ale zážitky stály za to.

Ve Francii jsme navštívili spoustu krásných, a hlavně zajímavých míst, např. Vel-
ký  Vítězný oblouk (dostali jsme se až nahoru), Louvre s Monou Lisou, Notre – Dame, 
a v neposlední řadě Eiffelovu věž, kterou jsme vyšlapali do druhého patra sami. Už je-
nom ten úžasný pohled z vršku dolů, na celou Paříž byl nejkrásnějším zážitkem. Večer 
nás čekal hotel F1. Tam jsme si to také pořádně užili, hlavně s dveřmi na kód.

Další den jsme měli před sebou hodinovou cestu trajektem do Anglie, do přístavu 
Dover. Pět dní strávených v anglických rodinách bylo super. Prvotní obavy a strach jsme 
hravě zvládli, už jenom díky milému a přátelskému přístupu Angličanů. Ani komunika-
ce nebyla velkým problémem. Dorozuměli jsme se na všem, co bylo třeba. Denně jsme 
navštěvovali anglické památky a zajímavá místa, mezi kterými byly obrovské hrady Do-
ver Castle a Windsor Castle, prestižní Eton, krásná sídla Hampton Court Palace, Blen-
heim Palace, přímořské město Brighton. Také jsme se podívali do Oxfordu a celý náš 
výlet jsme zakončili prohlídkou Londýna, kde nás nejvíce zaujalo velké vyhlídkové kolo 
London Eye, Big Ben, Buckingham Palace, Trafalgar Square se lvy a fontánami, a hlav-
ně jsme se vyřádili v muzeu voskových figurín!

Všem se nám tam moc líbilo. Jsme rádi za tolik zážitků, které jsme získali. Všem do-
poručujeme se do Paříže a Anglie podívat. Je to nezapomenutelné dobrodružství.

Lucka Antlová a Lucka Karmazínová 9.B, Základní škola Velká Bíteš
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pozVánka na VýstaVU

Zveme širokou veřejnost na tradiční, tentokráte již předvánoční výstavu s názvem

„Vánoční inspirace“.
Výstava proběhne v prostorách naší školy na ulici Tišnovská 116,

v době od 25. 11. do 12. 12. 2008 denně od 8.00 hod. do 14.30 hod.

Po ukončení výstavy se uskuteční v Po 15. 12. a Út 16. 12. od 8.00 hod. do 14.30 hod.
malý „Vánoční trh“ (prodej výrobků našich žáků).

Na Vaši návštěvu se těší (a doufají, že ne naposledy) žáci a zaměstnanci školy.

pozVánka na předVánoční pletení - kUrz pro 
Veřejnost
Srdečně zveme širokou veřejnost na předvánoční výtvarný kurz- pletení z pediku.
Kurz se koná v sobotu 15. listopadu 2008 a budeme vyrábět zvonečky a další vánoč-
ní ozdoby.

Další informace:
Kurzy jsou určeny: pouze pro dospělou veřejnost
Místo konání: Mateřská škola, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš (vchod z průjezdu)
Čas konání: od 14 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
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den zVířat
Ráno 6. 10. 2008 bylo zajímavé tím, že do školy s  námi přicházela i zvířátka. V ten-

to den na naší škole totiž probíhal Den zvířat s výstavou domácích mazlíčků.
Již týden před výstavou jsme se častěji zabývali zvířaty i v jiných předmětech, než je 

přírodopis. Například ve fyzice jsme počítali rychlost pohybu vlaštovky a holuba, v an-
gličtině	překládali	texty	písní	o	zvířatech,	v	informatice	shromažďovali	informace	a	při-
pravovali podklady na nástěnku, v zeměpisu vyhledávali vlajky a symboly se zvířecími 
motivy.

Vyvrcholením byl právě Den zvířat. Vlastní výstavy se s nadšením ujalo 47 žáků 
a představilo své domácí mazlíčky všem svým spolužákům na škole. Výstava se usku-
tečnila ve dvou třídách druhého stupně a před školní budovou, kde bylo stanoviště se 
psy. Ke každému zvířeti byl podle osnovy vypracován stručný popis s informacemi o da-
ném druhu.

Ukázat se přišlo třináct jak malých, tak i velkých pejsků, několik koček, rybiček, an-
dulek, želviček, králíci, papoušci, křečci, potkan, činčily, pískomil, osmáci degu, morčata, 
holubi, bažant, pakobylky, sklípkan a hroznýš královský. Velkým zážitkem pro nás bylo, 
že jsme si řadu zvířat mohli pohladit.

Měli jsme možnost hlasovat svým podpisem do ankety o Nej domácího mazlíčka.
Akce se nám moc líbila, protože byla pestrá a dozvěděli jsme se řadu zajímavých in-

formací. Pevně doufáme, že se bude někdy, třeba příští rok, opakovat a zúčastní se jí ale-
spoň tak velký počet zvířátek jako letos. Všem účastníkům děkujeme.

Žáci	9.	ročníku
Nejúspěšnější zvířata v anketě:
Skupina I Agáta – hroznýš královský Lucky Kadlecové z 6.B (155 hlasů)
Skupina II Ali – králík Pepíka Vlčka z 7.B (155 hlasů)
Skupina III Sam – pes Tomáše Sedláka z 5.C (120 hlasů)

 
Mgr. Pavel Holánek, iniciátor projektu. Nejmenší zvířátko. Foto: Zora Krupičková
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kultura
starý BrUčoUn
První koncert dvanácté sezony BHP

Fagoti Brunenses Foto: Otto Hasoň

Fagot není až tak známý hudební nástroj. Někteří lidé ho znají pouze z libozvučného 
zaklení, milovníci filmů pro pamětníky by o něm mohli mít aspoň potuchu. Ve filmu 
Dovolená s Andělem nechali rekreanti zahrát v rozhlase nerudnému revizoru Marvanovi 
Fučíkovu skladbu Starý bručoun. Ta se právě hraje na fagot. Skladba dokonce charakte-
rizuje i tónové zabarvení nástroje – trochu bručí. A což teprve kontrafagot!

Na zahajovacím koncertu hrály dokonce fagoty čtyři. Mistrně je zvládali pánové Jo-
sef Markovič, Dušan Drápela, Vladimír Pečinka a Jiří Jakubec.

Posledně jmenovaný pán provázel celý pořad mluveným slovem. A to s nadhledem 
a humorem, že se z programu pomalu stával ten nejveselejší výchovný koncert. Pan 
 Jakubec vtipně komentoval uváděné skladby i situace v sále, (k nimž přispěl svou měrou 
i pan Mašek, chvála mu). Dokonce – jako na správném výchovném koncertu - aby se-
známil posluchače s mechanikou hudebního nástroje, rozebral přes mírný odpor kolegy 
jeho	fagot	na	několik	částí.	Ta	první,	nejdůležitější,	 se	 jmenovala	„strojek“,	 ta	poslední	
„bota“.	Více	jsem	si	nestačila	ke	své	ostudě	zapamatovat.

Došlo i na cenu nástrojů. Představte si, že za automobil v této ceně by se nemusel stydět 
středně úspěšný podnikatel nebo skromnější developer či lobista. Kam se hrabe klavír!
S potěšením si také vyslechlo obecenstvo Štědroňovu skladbu Bagatela, jejíž část s námě-
tem lovu byla prokládána čtyřhlasým štěkotem interpretů.



20 Zpravodaj Velká Bíteš

Hudební čísla byla zase prokládána pohotovými vtípky pana Jakubce a nakonec do-
šlo dokonce na hlasování o tom, zda si mají koncertní umělci oblékat na představení stá-
le tradiční frak, nebo mohou být oblečeni volněji. Vyhrál frak.

Závěrečný Starý bručoun spíš loudil na tvářích úsměv, jako přídavek byl doplněn sko-
tačivým Scottovým Rag Timem. Vy, co nechodíte na koncerty BHP, nevíte, o co někdy 
přicházíte. Tohle byl poeticky rozverný večer.

Nevím, pane Mašku, jestli nevyměníte autorku recenzí za někoho erudovaného a ko-
rektního. Mně se totiž, jak tak přehlížím svůj článek, jaksi z informací o tomto koncer-
tu vytratilo seriózní ohodnocení výkonu interpretů a jimi podaných skladeb. Ale byla to 
docela	sranda.	(Omlouvám	se,	ale	„švanda“	či	„legrace“	by	nebylo	tak	výstižné.)

Zora Krupičková

město městU dalo dar k 600. Výročí
Město Velká Bíteš se obdarovalo koncertním klavírem. V následujícím fiktivním rozho-
voru vám jej představíme.

Red.: Dobrý den, kdo jste?
Dobrý den, jmenuji se Petrof I Mondial.

Kde jste se tady v bítešském Kulturním domě vzal?
Před chvílí mě přivezli z klavírní dílny v Moravském Krumlově, kde mě mistr Josef Ga-
das připravoval na mou bítešskou premiéru.

Jste v dobré kondici?
Cítím se náramně. Všechny mé součástky – a to jich mám přes 5000 – pan Gadas pro-
věřil, co bylo potřeba vyvážit, seřídil či opravil a samozřejmě něco musel také vyměnit. 
Přece	jen	už	budu	mít	„Kristova	léta“.	Ovšem	na	značkové	zboží	si	stále	potrpím	–	ko-
bylky pocházejí z Ruska, slonovina z Afriky, povrch rezonanční desky Sayerlack z Itálie, 
kladívka ABEL, ladicí kolíky BIENE, strunový drát Röslau – vše Německo,

Jaký je Váš původ?
Samozřejmě urozený, mé opusové číslo je 182562. Pocházím z rodu Petrofů z Hradce 
Králové. Mým otcem je Josef Prach, nejlepší konstruktér firmy, který mimo jiné s kole-
gou Vladimírem Bonhardem vydal publikaci Piana a pianina o konstrukci, výrobě, ladění, 
tónování a intonování klavírů. V odborných kruzích světový unikát. Josef Prach mne na-
vrhl a ve své vývojové dílně kompletně postavil v roce 1975 na objednávku italské firmy 
Ciampi Roma, jako speciální nástroj pro náročné klavírní virtuozy. V době svého vzniku 
jsem jako jeden z mála měl tři pedály a mnohá další technická vylepšení.

s kterým z partnerů jste si nejvíc porozuměl?
S klavíristy jako Michelangeli, Perticarolli, Polini jsme strávili mnoho příjemných chvil. Je-
jich prsty cítím ještě dnes. Nám s Michelangelim naslouchal dokonce i papež Jan  Pavel II. 
Mí sourozenci jsou dodnes výkonní a velmi oblíbení – jeden z nich zahajoval olympiádu 
v Albertsville, další hrál několikrát na letošním Pražském jaru.
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Proč Vás prodali?
Firma Petrof zrušila celosvětově všechna obchodní zastoupení a prodává své výrobky 
přímo. Moje italská firma Ciampi Roma tedy prodává zbylé klavíry Petrof za náklado-
vou cenu. V mém případě to bylo 20 000 € ve třech splátkách, poslední v roce 2010. 
Ovšem Petrof prodává dnešní modely (P 284 Mistral) za 90 000 €. Koupili jste mě tedy 
náramně výhodně.

Myslíte, že si po tolika letech v Itálii zvyknete na zdejší počasí?
Zcela určitě, z několika důvodů - počasí se mě nedotýká, potřebuji stálou teplotu a vlhkost. 
Životnost	klavírů	je	minimálně	sto	roků.	Doslechl	jsem	se,	že	můj	předchůdce	ve	Velké	Bíteši	
se dožil 108 roků a po odchodu do důchodu bude dále pracovat s dětmi v místní ZUŠ.

s kým nám zahrajete ve středu 19. listopadu?
Představte si, že s prof. Ivanem Klánským z pražské AMU. Z doslechu vím, že je to je-
den z nejlepších českých klavíristů. O to více mne těší, že pan profesor prohlásil, že ho 
zajímám a vzrušuji. Slíbil, že spolu předvedeme všechny zvukové i technické možnosti 
klavírní	hry.	Buďte	si	jisti,	že	nenajde	slabin.	Vždyť	i	dramaturg	Pražského	jara	Antonín	
Matzner slíbil, že se na mě přijede do Bíteše podívat, pokud mu to jeho nabitý program 
umožní. Oba tito pánové mají v odborných kruzích velkou váhu. Já se za svou hmot-
nost rovněž stydět nemusím – mám poctivých 520 kg, přesto vám chci dokázat, že na 
mne může zahrát klavíristka se sotva desetinou mé váhy.

Určitě si Vás přijdeme poslechnout 19. listopadu 2008 v 19 hodin do Kulturního domu.
Za klavír Petrof I Mondial odpovídal Tomáš Mašek.

Otto Hasoň

jaroslaV smýkal hraje schUBerta
Druhý koncert 12. sezóny BHP 4. listopadu

Klavíristu Jaroslava Smýkala jsme v Bíteši slyšeli před rokem se švýcarským violon-
cellistou Markusem Nyikosem. Pan profesor nám tehdy připomenul, že 19. listopadu 
uplyne 180 let od úmrtí geniálního vídeňského romantika Franze Schuberta, a nabídl 
nám recitál z jeho děl. Schubertova hudba je celoživotní láskou letošního sedmdesátníka 
Jaroslava Smýkala - sotva bychom našli povolanějšího interpreta.

Jaroslav smýkal, nar. 1938, studoval klavírní hru na brněnské kon zervatoři a JAMU 
u známého pedagoga prof. Františka Schäfe ra. Od roku 1962 působil na této vysoké hu-
dební škole zprvu jako odborný asistent, od r. 1986 docent, v roce 1996 byl jmenován 
řádným profesorem komorní a klavírní hry. Je vyhledávaným partnerem sólistů i komor-
ních sdružení po celé Evropě. Koncertoval ve většině evropských zemí včetně Ruska. Kri-
tika oceňuje u Jaroslava Smýkala vysokou muzikálnost, technickou brilanci a smysl pro 
dokonalou souhru s partnerem.

Na koncertu uslyšíme tři sonáty – e-moll D 566, a-moll D 537 a B-dur D 960. 
Podle čísel Deutschova seznamu už znalci poznali, že první dvě sonáty složil Schubert ve 
dvaceti, poslední krátce před smrtí – ve svých 31 letech. Budeme tedy moci porovnávat 
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– ale můžeme si být jisti, že první dvě skladby „nejpoetičtějšího ze všech hudebníků“ – jak 
jej obdivně nazýval Ferenc Liszt – nás obohatí. Třetí sonátu, zvanou Velká, jsem slyšel na 
Pražském jaru 2008 v podání Alfreda Brendla. Slibuji, že vás ohromí.
Koncert začíná v úterý 4. listopadu 2008 v 19 hodin v Kulturním domě.

Tomáš Mašek

michal Viewegh Ve Velké Bíteši
Tento současně nejčtenější český autor zavítá i k nám do Velké Bíteše. Setkání se spi-

sovatelem Michalem Vieweghem se uskuteční 14. listopadu 2008 v 17 hodin ve Výstav-
ním sále Klubu kultury.

Po jeho mnoha úspěšných knihách, k nimž neodmyslitelně patří Účastníci zájezdu, 
Román pro ženy, Báječná léta pod psa či Výchova dívek v Čechách, vyšla začátkem říj-
na jeho v pořadí již dvacátá kniha, Román pro muže. A právě tento román nám přije-
de Michal Viewegh představit.

Zápletku Románu pro muže vytvářejí tři sourozenci středního věku (televizní pub-
licista, novinář a soudce) a mladá striptérka na společném lyžařském výletě. Jen náho-
dou	tento	výlet	neskončí	vraždou…	Viewegh	zde	otvírá	pomyslnou	„třináctou	komna-
tu“ mužského světa a líčí ženské zklamání ze světa řízeného muži. Román je protkaný 
výroky bývalých i současných českých politiků a nejvyšších státních činitelů. Tato fiktiv-
ní	„pánská	jízda“	se	může	stát	příběhem	kohokoliv	z	nás	…

Přijďte	si	poslechnout	jeho	vyprávění,	zeptat	se	na	věci,	které	vás	zajímají	nebo	si	jen	
tak popovídat. Je to jedinečné setkání, na němž Vieweghovi příznivci nesmějí chybět.

Informační centrum a Klub kultury

VýstaVa pro tatínka
V pondělí 13. října 2008 se ko-

nala ve výstavním sále KK vernisáž 
obrazů studentky Střední umělec-
ko-průmyslové školy textilní v Brně, 
slečny Moniky Šmardové z Níhova.

Svou první výstavu v životě věno-
vala autorka svému zesnulému tatínko-
vi, který ji ve výtvarném snažení pod-
poroval.

Podle vlastního vyjádření maluje 
Monika nejraději temperovými barva-
mi. Náměty jsou velice různorodé, od 

vyjádření figury po romantické obrazy plné fantazie. Součástí každého obrazu jsou je-
jich vtipné názvy, které dotvářejí celkový dojem. Původně se měla výstava jmenovat Můj 
prostor. A Moničin prostor je opravdu široký, plný hledání, nacházení, invence a mla-
dého elánu.

Pohled do výstavní síně.
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Zahájení výstavy obstarala zpěvem Barbora Klímová za klavírního doprovodu Jitky 
Matouškové. Obě jsou také z Níhova. Jak mi prozradila slečna Barbora, mají v Níhově 
pěvecký sbor, který zpívá v kostele. Nejprve to byl ryze ženský sbor, loni se k němu při-
dalo sedm statečných mužů, takže je jich téměř dvacet. Zajímala jsem se o to, zda ne-
zpívají	také	mimo	kostel	na	jiných	akcích.	„Zatím	ne“,	říká	Barbora,	„chybí	nám	noty	

a vlastně někdo, kdo by nás vedl, pak 
bychom to zkusili.“ Přejme jim, aby ta-
kového člověka brzy našli.

Ale ještě zpět k výstavě. Víc než 
čtyřicet občanů Níhova, příbuzných 
a přátel, přišlo na vernisáž, aby Mo-
niku podpořili a poblahopřáli jí. Do-
stavila se dokonce i její babička, doja-
tá vnuččiným úspěchem. Těch asi pět 
Bítešáků, kteří přišli svou účastí pod-
pořit začínající výtvarnici, se mezi nimi 
úplně ztratilo.

Zora Krupičková

Historie velkobítešskÝcH domů

seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše. 
Nyní Masarykovo náměstí, dům č.p. 15 (dnes Textil a galanterie Jarmila Hájková):

Před rokem 1594 se stal vlastníkem domu Jiřík Vrtal, kterému se tu jinak říkalo 
Chytrej.	Že	zmíněné	příjmí	odráželo	 jeho	povahu,	 lze	vyvodit	ze	skutečnosti,	 že	roku	
1597 na dřívější městský úřad „slova utrhavá mluvil a je haněl“. Od něj v roce 1609 
koupil dům za 335 moravských zlatých Jan Mezřický. Dalším majitelem domu se stal 
zřejmě roku 1635 kupec a později častý primátor města Daniel Kloz Kyjovský, po kte-
rém nám dosud zůstala zachována jeho rukou psaná rodinná kronika (více o něm J. 
Tiray, Dějiny II. díl, str. 84-88). V roce 1670 mu bylo obcí povoleno vybudovat si od 
kašny vodovod. Následně v roce 1684 zdědil dům v ceně 371 moravských zlatých 26 
grošů jeho zeť sládek Marek Procházka. Od roku 1709 vlastnil dům dále Jan Škaryt-
ka, po kterém jej zdědil v roce 1753 Andres Škarytka. Ten jej o čtyři roky později smě-
nil s Josefem Kosteleckým za domek v Hrnčířské ulici č.p. 105. Kostelecký si tak ode-
četl z 371 zlatých kupní ceny právovárečného domu 120 zlatých, které dříve vydal za 
kup domku. V roce 1767 jej dluhy přivedly k prodeji nabytého domu. „Se světnicí, ku-
chyní, komorami, sejpkou, s sklepem, s dvorem i zahrádkou při něm soucí, s mastným krá-
mem u kašně“ i šesti mírami rolí jej pořídil za 780 zlatých řezník Vojtěch Toužil z Kut-
né Hory. Od něj koupil dům roku 1784 dále Jiřík Šandera, po kterém jej v roce 1819 
zdědil František Šandera. Poté od roku 1845 vlastnil dům v ceně 1 680 zlatých Fran-
tišek Porupka. On nebo jeho dědici později dům pronajímali, takže po roce 1864 zde 

Monika s babičkou.  
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v nájmu provozovala obchod a šenk rodina Spitzova. V roce 1879 zdědila dům Ma-
rie Ventrubová rozená Porupková. Poté co ovdověla, se jejím novým manželem stal asi 
v roce 1887 Josef Pirochta, který v domě provozoval řeznictví a ona sama nadále ved-
la hostinec U Jelena i menší polní hospodářství. Marie Ventrubová – Pirochtová znovu 
ovdověla a roku 1908 dům prodala.

Kupci byli Antonín a Žofie uhlířovi,	kteří	zde	zřídili	„obchod	střižným	a	krátkým	
zbožím“. V letech 1932 – 1933 vybudovali obytné patro a obchod v přízemí dali opat-
řit novým portálem s prostornými výlohami. Roku 1936 přešla polovina domu na je-
jich syna Františka. Ten i s manželkou Bohumilou pokračoval v živnosti. Později v roce 
1950	Žofie	Uhlířová	odkázala	svoji	 ideální	polovinu	domu	vnučkám	Jarmile	a	Heleně	
Uhlířovým.	V	padesátých	letech	byl	obchod	s	textilem	znárodněn	a	majitel	živnosti	„pře-
veden do výroby“. Manželka Bohumila byla zde ponechána jako prodavačka a v letech 
1952 – 1977 působila ve funkci vedoucí prodejny. Po jejím odchodu do starobního dů-
chodu vedla prodejnu Marie Klímová. Po restituci v roce 1991 se obchodování textilem 
a galanterií ujala dcera Františka a Bohumily Uhlířových Jarmila provdaná Hájková. Tato 
vlastní dům od roku 1969 spolu se svým manželem Josefem a synem Tomášem. Po 65 le-
tech od přestavby domu – v roce 1998 – uskutečnili obnovu portálu a fasády v souladu 
s požadavky památkové péče. Modernizován byl také interiér obchodu.

Po celých 100 let zůstává dům č.p. 15 v držení jedné rodiny, která zachovala bez pře-
rušení tutéž službu občanům a zákazníkům. Doufáme, že ve své živnosti a službě bude 
rodina Uhlířova-Hájkova nadále zdárně pokračovat.

Prameny: SOkA ZR, AMVB, č. 11 787 – fol. 29, 44, 53, 279, č. 11 788 – fol. 252, č. 
11 789 – fol. 14, 98, 232, č. 11 793 – fol. 17, č. 11 795 – fol. 81, 82, sčítací operáty 
(1859-1910). MZA Brno – G10, č. 536. Archiv rodiny Uhlířovy – Hájkovy.

Jan Zduba

 
Vlevo – Bohatá nabídka látek v obchodě Františka Uhlíře ve 30. letech minulé-
ho století.                                                           Foto: Archiv rodiny

Vpravo – V domě č.p. 15 se na sklonku 19. století nacházelo řeznictví Josefa  Pirochty 
a hostinec U Jelena Marie Pirochtové.                                  Foto: Archiv muzea.
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Zadáno pro seniorklub

Je polovina října, je krásné babí léto, je těsně před volbami do senátu a krajských 
zastupitelstev. Až vyjde tento Zpravodaj, bude všechno jasné, život vběhne zase do svých 
normálních všedních kolejí. Vychutnáváme si novou křižovatku u kostela, zvykáme si 
na rej dětí na novém dětském hřišti u sokolovny, překvapila nás zajímavá úprava v kině 
na kinodiskotéku, šli jsme okouknout novou hospodu „Na 103“, začaly zemní práce 
na bytovém domě u stadionu atd. Doufejme, že se tento rok stihne i odpočinková za-
hrada proti Domovu důchodců. Město se stále mění k lepšímu, a to je dobře.

Co jsme připravili na měsíc listopad:

Pokračují pravidelná nedělní plavání v Nové Vsi u Oslavan. Jenom znovu připomí-
náme: odjezd v 8 hodin od České spořitelny, jízdné pro seniorky a seniory zdarma, ostat-
ní a děti jako vloni, vstupné do bazénu – dospělí 50 Kč, děti 25 Kč. Plavání probíhá od 
9 do 10 hodin. Účast se předem nenahlašuje, stačí přijít k autobusu.

Ve středu 19. 11. 2008, v 15 hodin v Kulturním domě, se koná náš Seniorklub. Na-
ším hostem bude ředitel Základní umělecké školy, pan Tomáš Mašek, který nás prove-
de krásnou hudbou z jejich bohatého školního archivu hudebních nahrávek světových 
ansáblů a umělců. Pana Maška už známe z několika návštěv v našem Seniorklubu a na 
jeho poutavá vyprávění se vždy těšíme.

Jako třetí akci pro tento měsíc jsme naplánovali vycházku do lesa, s průvodcem lesá-
kem. Sraz v sobotu 29. 11. 2008 ve 13 hodin u fotbalového stadionu. Trasa bude zají-
mavá a už jsme ji kdysi šli: směr Skřínka, za ní odbočíme doprava k Odehnalovu křížku, 
do Radostín, zastavíme se u Piety v místě, kde byli pochováni vojáci z pruskorakouské 
války, a na křovské křižovatce se rozhodneme, podle toho, jak nás budou bolet nohy, zda 
budeme pokračovat podél Vlkovského potoka k Dolnímu mlýnu, nebo půjdeme po ces-
tě domů. Na památku si domů každý přineseme voňavou jedlovou větvičku. Určitě si to 
někteří v předvánočním čase ještě zopakují. Jde se za každého počasí.

Co chystáme na měsíc prosinec:
– v neděli 7. a 14. 12. 2008 plavání v Nové Vsi u Oslavan
– středa 17. 12. 2008 Vánoční Seniorklub
– středa 31. 12. 2008 silvestrovská vycházka k Poslednímu vlkovi

Aktiv Seniorklubu

změna proVozní doBy
TJ Spartak upozorňuje na změnu provozní doby rodinné sauny od 8. 11. 2008.
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společenská rubrika
Vítání Bítešských oBčánků
V sobotu 11. října 2008 přivítal starosta Velké Bíteše a členky Sboru pro občanské zále-
žitosti další narozené občánky. Bývá to vždy radostná událost a tentokrát o to radostněj-
ší, že se jich sešlo jednatřicet. Takže obřad se konal čtyřikrát. Pro tak milou událost však 
žádný z organizátorů svého volného času nelitoval.

Zora Krupičková

 
Malé	recitátorky	a	„chůvičky“	z	MŠ.	 První	skupinu	doprovázel	největší	počet	příbuzných
 narozených dětí.

Foto: Zora Krupičková

V říjnu se dlouholetá členka 
SPOZ, paní Anežka Jelínková, do-
žila významného životního jubilea. 
Přejeme jí hodně zdraví a životní 
pohody v dalších letech.

Členky SPOZ
při MěÚ Velká Bíteš

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
přeje oslavenkyni také Informační 
centrum a Klub kultury
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nejstarší na Vysočině!
Ve čtvrtek 25. září 2008 se dožila sto pěti let bítešská občanka, paní Františka 

 Kožnarová.
Když členky SPOZ začaly plánovat oslavu, nebylo jisté, jestli bude zdravotní stav 

jubilantky natolik dobrý, aby mohla své narozeniny oslavit v obřadní síni. Fanda ale 
všechny účastníky oslavy mile překvapila. Nejen, že byla schopna dostavit se na radnici, 
(schody osobitým způsobem překonala díky starostovi), ale s chutí se napila svého oblí-
beného vaječného koňaku a při harmonice si zazpívala dvě oblíbené – sokolskou Šesté-
ho července a Kolíne, Kolíne.

Redakce Zpravodaje se připojuje ke gratulantům a přeje paní Fandě co nejvíce zdra-
ví, elánu a chuti do života.

Redakce Zpravodaje

 
Přípitek se starostou. Při harmonice pana Kratochvíla.

Foto: Z. Krupičková

Blahopřání
Naše milá babičko
přejeme Ti zdravíčko.
Hodně štěstí, lásky dosti,
ať máš s námi jen radosti.
Ať Tě s námi těší svět,
ať jsi s námi do sta let.

Dne 16. 11. 2008 oslaví
své krásné 80. narozeniny
paní Božena Šidlová.
A proto jí za celou rodinu
Hladíkových a Šidlových
přeji všechno nejlepší

Vnučka Lucie Hladíková
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poslední rozloUčení s „proFesorem“
S regionálním historikem, pedagogem i dlou-

holetým kronikářem města Magistrem Jaromírem 
Kotíkem - pravověrným Bítešákem, jsme se roz-
loučili na místě, uctívaném mnoha generacemi 
našich předků, na sklonku významného jubilej-
ního roku. Význam tohoto místa, stejně jako vy-
jímečnost šestistého výročí, si rozloučení s ním 
opravdu zasloužilo.

Chrám svatého Jana Křtitele je nejen historic-
kým symbolem, ale i dominantou našeho města. 
Jeho dějinám věnoval zesnulý svoje celoživotní úsi-
lí, jehož výsledky dokázal také literárně zpracovat. 
Právě to bylo důvodem, že nám jeho osobnost 
záviděla i města mnohem významnější.

Jaromír Kotík se narodil ve Velké Bíteši dne 
19. ledna roku 1919, v rodině barvíře modrotis-
ku. Vystudoval Reformní reálné gymnázium ve 
Velkém Meziříčí a potom pracoval jako barvíř 
v dílně svého otce. V roce 1940 nastoupil do Pojišťovny Slavia. Od roku 1943 byl až do 
konce války totálně nasazen v rakouských ocelárnách v Linzi. Toto období literárně zpra-
coval v originálním pamětnickém dokumentu. Po válce vyučoval na gymnáziu v Uničově 
a na Základní škole ve Velké Bíteši. V roce 1959 ukončil přerušená studia na Filozofic-
ké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, promocí v oboru pedagog – his-
torik.	Pracoval	jako	archivář	Okresního	archívu	ve	Žďáře	nad	Sázavou	a	od	roku	1969	
byl ředitelem Základní školy při Dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši. Od roku 
1981 do roku 2000 vedl pracoviště Státního okresního archívu ve Velké Bíteši. Kroniká-
řem města byl od války až do roku 1998. Zasloužil se také o rozvoj městského muzea. 
Svoje znalosti historie využíval jako oblíbený průvodce na mnoha zájezdech. Bezpočet 
článků	napsal	do	„našeho“	Zpravodaje.

„Lexikon	současných	českých	historiků“,	vydaný	v	Praze	v	roce	1999,	uvádí	průřez	
jeho	publikační	činností,	kterou	po	osmdesátce	ještě	stačil	doplnit	„Letopisy	moravského	
šlechtického rodu Haugwitzů“, Letopisy obcí Křoví a Jasenice a dokumentem z doby to-
tálního	nasazení	-	„Dva	roky	v	koncernu	Hermann	Göring	Werke“.	Poslední	prací	bylo	
sepsání	historicky	i	filozoficky	cenného	dokumentu	„Zlomený	čas“,	vycházejícího	z	de-
níku německého vojáka, nalezeného na konci války.

Zdravotní stav mu bohužel neumožnil dokončit připravovanou publikaci k šestistému 
výročí udělení plných městských práv Velké Bíteši. Za svoje celoživotní literárně - histo-
rické	dílo	obdržel	„Pan	profesor“,	jak	jsme	mu	všichni	říkali,	titul	„Čestný	občan	města	
Velké Bíteše“, který mu udělilo zastupitelstvo města v únoru roku 2006.

Svoje město miloval, jeho lidičky, uličky, zákoutí i hospůdky zbožňoval. K Bíteši pa-
třil jako její z dálky viditelné kostelní věže. Čas ale neúprosně běžel a postava důstoj-
ně	kráčejícího	„bohéma“	se	pozvolna	vytrácela	z	koloritu	našeho	města.	Při	svých	téměř	
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každodenních	vycházkách	„do	centra“	nikdy	neopomněl	prohodit	pár	slov	i	s	tou	„nej-
poslednější“ babičkou. Setkání s ním bylo vždy obohacením i toho nejvšednějšího dne. 
Za to mu chci za nás za všechny upřímně poděkovat…

Zanechal nejen nesmazatelnou stopu v myslích nás všech, ale věřím, že jeho dílo, 
touhy a sny zůstanou zhmotněny v kamenné historii našeho města.

ČEST JEHO PAMÁTCE!
Alois Koukola

ostatní
prodejní VýstaVa spcch

Je již pravidlem, že se v měsíci listopadu koná Prodejní výstava SPCCH. Nejinak 
tomu bude i letos. Tentokrát budete moci tuto výstavu navštívit od 22. do 28. listopadu 
2008 jako tradičně ve Výstavním sále Klubu kultury na Masarykově nám. 5.
K vidění bude suchá vazba, keramika, perníky, ruční práce, výrobky z pediku také ob-
rázky Zory Krupičkové a mnoho dalšího.

Pokud by jste měli zájem prezentovat své práce na této výstavě, rádi Vás uvítáme. 
Bližší informace podá paní Křížová na tel. 728 481 455.

členky SPCCH

středisko praktického VyUčoVání pBs Velká Bíteš 
Bylo zapsáno do sítě škol

Středisko praktického vyučování fungovalo jako smluvní pracoviště SOU Jana Tiraye 
od roku 1999. Za tuto dobu se v oboru obráběč kovů vyučilo 91 žáků.

S nabytím účinnosti nového školského zákona se všichni žáci i firemní stali státními 
žáky. Na tuto situaci musela reagovat i První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. V polo-
vině roku 2007 byla podána žádost na MŠMT ČR o zápis do školského rejstříku. Této 
žádosti bylo vyhověno a Středisko praktického vyučování se k 1. 9. 2008 stalo samostat-
ným právním subjektem – školskou právnickou osobou pod novým názvem: Středisko 
praktického vyučování PBS Velká Bíteš.

Rada školské právnické osoby na svém prvním zasedání jmenovala předsedu a roz-
hodla o zřízení doplňkové činnosti.

Středisko praktického vyučování zůstává i nadále smluvním pracovištěm SOU Jana 
Tiraye. Dlouholetá a velmi přínosná spolupráce se bude i nadále rozvíjet.

V září 2008 byly podány dvě projektové žádosti o podporu ze strukturálních fon-
dů s cílem zkvalitnění výuky a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. SOU Jana 
Tiraye se stalo partnerem obou projektů, které budou, v případě jejich podpory v příš-
tích třech letech realizovány. Počítá se i s rozšířením střediska a dovybavením o další sou-
struhy a frézky. Tímto se zvýší kapacita učebního oboru z 15 na 20 žáků. V posledních 



30 Zpravodaj Velká Bíteš

dvou letech pozorujeme slibný nárůst zájmu studovat tento perspektivní učební obor. Je 
zřejmé, že si žáci, rodiče a celá veřejnost začali uvědomovat důležitost a perspektivnost 
tohoto učebního oboru.

Učební obor obráběč kovů je propagován při náborech žáků na základních školách, 
který provádí společně s pedagogy  SOU Jana Tiraye ve Velké Bíteši i pedagogičtí pra-
covníci střediska praktického vyučování.

O dobrých výsledcích práce pedagogů tohoto Střediska svědčí i velmi dobré umístění na 
soutěžích s mezinárodní účastí v oblasti zručnosti žáků učebního oboru Obráběč kovů.

Kapacita tohoto Střediska je v současné době 46 žáků. Personální složení střediska je 
následující: p. Bc. Janíček Aleš – ředitel, p. Jacko Jozef – učitel praktického vyučování – 
soustruhy a p. Marek Vladimír – učitel praktického vyučování – frézky.

Aktuální počet žáků učebního oboru Obráběč kovů:
1. ročník 15 žáků
2. ročník 16 žáků
3. ročník 15 žáků
Celkem tedy 46 žáků.
Se všemi žáky/zákonnými zástupci/ jsou uzavřeny smlouvy o setrvání v pracovním 

poměru po vyučení. První brněnská tak všem absolventům garantuje možnost uplatnění 
v perspektivní firmě, zajímavou práci, výhody z kolektivní smlouvy a další benefity.

Bc. Aleš Janíček

Se Střediskem praktického vyučování také již několik let spolupracuje Informační cen-
trum	a	Klub	kultury	města	Velké	Bíteše	při	organizaci	Tradičních	Bítešských	hodů.	Žáci	
SOU Jana Tiraye, kteří ve středisku vykonávají odbornou praxi, pod vedením svých mistrů 
každoročně zabezpečují technické zázemí hodů. Bez jejich pomoci by bylo nereálné např. 
postavit podium, na kterém se vše odehrává. Velký dík patří jak studentům, tak jejich mis-
trům – panu Jozefu Jackovi, panu Vladimíru Markovi a Bc. Aleši Janíčkovi, řediteli stře-
diska. Za vaši spolupráci jsme velice vděčni a věříme, že v ní budeme nadále pokračovat.

Informační centrum a Klub kultury

Včelařský rok Velkých ztrát
Uplynulý včelařský rok byl pro české včelařství nechtěným milníkem - prvním rokem 

hromadných úhynů včelstev, o kterých jsme do této doby slyšeli pouze ze zahraničí. Velké 
úhyny postihly téměř celou Evropu. Katastrofální ztráty hlásí některé státy v USA, kde pro 
hromadné úhyny používají zkratku CCD (Colony Collapse Disorder). Hovoří se o zhrou-
cení (kolapsu) včelstev, kdy dospělé včely zmizí z úlů, kde pak zůstávají jen prázdné plásty 
se zásobami medu a zbytky plodu. Jako příčiny tohoto jevu se mimo jiné uvádí: vliv gene-
ticky modifikovaných rostlin, působení elektromagnetických vln mobilů, existence nových 
genů z hybridizace, stresy z kočování a přetěžování včelstev atd. Náš Výzkumný ústav vče-
lařský však úhyny spojuje především se škodlivým roztočem včel – Varroa destruktor. Ten 
se na naše území zavlekl již zhruba před třiceti lety. Jedná se o parazita, který se množí na 
včelím plodu a živí se hemolymfou (krví) včel. Při přemnožení roztoč způsobí trvalé po-
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škození většiny mladých včel, které nejsou schopné dalšího života. Díky systematickému 
léčení a propracované metodice používání léčiv roztoč sice v našich včelstev přežívá, ale ni-
kdy nezpůsobil velké hospodářské škody a hromadné plošné úhyny. Za příčiny hromad-
ných úhynů na území České republiky se považují tyto hlavní důvody:

1. Postupné zvyšování populací roztočů v uplynulých čtyřech letech. Hlavní nárůst pak 
způsobily dvě teplé zimy v r. 2006 a 2007. Včelstva v zimním období netradičně 
plodovala a tím se na plodu množil i roztoč varroa, kterému toto umožnilo vychovat 
o několik generací více potomstva během roku.

2. Snížená účinnost léčebných zákroků. Z důvodu téměř trvalé přítomnosti plodu v pod-
zimních	a	zimních	měsících	nebylo	možno	zasáhnout	roztoče	„schované“	v	zavíčko-
vaných buňkách s plodem.

3. Velké množství neléčených včelstev ve volné přírodě. Předešlé roky byly bohaté na 
roje, které si často našly obydlí v přírodě a staly se tak zdrojem silné nákazy.

4. Virové nákazy včelstev. Oblast virů stále není dostatečně prozkoumána. V napadených 
včelstev však několik druhů virů bylo prokázáno (např. izraelský vir akutní paralýzy). 
Má se však zato, že viry jsou především doprovodnou nemocí přemnožené varroázy.

Kumulace těchto vlivů způsobila velký nárůst populace roztočů v průběhu roku 2007 
a to již o dva až tři měsíce dříve, než bylo obvyklé ve všech předchozích létech. Z toho-
to důvodu již v srpnu a září začaly z úlů mizet včely a mnohá včelstva se nedožila léčeb-
ných zákroků, které se provádějí v říjnu až prosinci. Další oslabená včelstva hynula bě-
hem zimy a nebo až v jarním období. Pokud včelaři včas nezareagovali na mimořádnou 
situaci mimořádným léčebným zákrokem v průběhu včelařské sezony, dočkali se vesměs 
velkých ztrát včelstev. Ztráty včelstev bylo možno snížit:
1. nátěrem zavíčkovaného plodu přípravkem M-1 v březnu 2007
2. vyřezáním zavíčkovaného trubčího plodu během sezóny, který je pro množení rozto-

čů nejpřitažlivější
3. použitím hygienicky nezávadné kyseliny mravenčí (formidolové desky) v měsících 

duben až srpen
4. sledováním přirozeného spadu roztočů na podložkách, kterým se získá přehled o ak-

tuální zdravotní situaci na stanovišti a tomu lze přizpůsobit léčebné zákroky

V obvodu včelařské organizace Velká Bíteš došlo bohužel rovněž k hromadným úhynům 
včelstev. Ze zazimovaných 1 271 včelstev uhynulo 575 včelstev, což odpovídá úhynu 45%.

Situace v jednotlivých obcích byla značně rozdílná (Křoví – úhyn 95 %, Vidonín – 8%).
Je tedy zřejmé, že kromě přírodních podmínek na vysokých ztrátách měli mnohdy 

podíl i nedůslední včelaři, kteří příliš pozdě zaregistrovali přemnožení roztočů a na zá-
chranu včelstev již bylo pozdě.

Logicky našim hlavním úkolem v letošním roce bylo v co největší míře obnovit uhy-
nulá včelstva. To se z velké části podařilo, neboť k 1.9. 2008 evidujeme zhruba 1 000 včel-
stev. Někteří, hlavně starší včelaři, však již chov včel neobnovili. Výnos medu z první snůš-
ky tj. květových medů (pampelišky, ovocné stromy, řepka atd.) byl letos dobrý. O to horší 
však byl výnos medů z druhé snůšky. V lesích se medovice téměř nevyskytovala, a tak vče-
laři medovicové (lesní) medy letos od včel nezískali. Někdo již vůbec nevytáčel a to málo 
co bylo v úlech, nechal včelstvům na zimu. Z hlediska druhé snůšky se letos hovoří o nej-
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horším roce za posledních dvacet roků. Velké ztráty včelstev a slabá snůška způsobily nedo-
statek	medů,	který	mohou	včelaři	nabídnout	k	prodeji	 tak	zvaně	„ze	dvora“.	Samozřejmě	
tato situace má vliv i na cenu. V současné době se květové a smíšené medy prodávají v ceně 
okolo 100 Kč/kg.

Z důvodu propagace včelařství v regionu a snaze získat nové včelaře pořádá Základní 
organizace včelařů ve Velké Bíteši tak jako v minulých letech včelařskou výstavu. Výstava 
bude otevřena od čtvrtka 4. 12. 2008 do úterý 9. 12. 2008 v Klubu kultury ve Velké 
Bíteši, Masarykovo nám. č. 5. Výstava bude přístupna vždy od 9.00 do 17.00 hod. Na-
bídka bude tradiční - včelařské potřeby, včelí produkty, medové pečivo, svíčky z vosku, 
medovina, medové pivo atd. Na vaši účast se opět těší organizátoři, kteří školní mládeži 
i všem ostatním návštěvníkům rádi přiblíží tajuplný život a chov včel.

Ing. Josef Janšta
předseda ZO ČSV Velká Bíteš

sport
raketa na hřeBík

Padl poslední servis, poslední forhend, bekend, volej a je konec osmé tenisové sezó-
ny samostatného klubu TC. Jaká byla? Co se týče družstev, spokojeni můžem být s týmy 
„A,	C“	a	mladšími	žáky.	Zklamání	zavládlo	v	týmu	„B“.	V	jednotlivcích	si	musí	každý	
udělat	jasno	sám	na	co	má-měl.	To	na	úvod	a	teď	podrobněji.	O	mladších	žáčcích	jsem	
psal v říjnovém Zpravodaji. Zájem dětí byl, což ukazovaly tréninky, nyní jen zvyšovat 
výkonnost, aby nás měl kdo nahradit.

Družstvo	„C“	mužů	hrálo	okresní	soutěž	(OS)	ve	složení:	Králík	Z.,	Baláš	M.,	Janda	
J., Urbánek L., Svoboda Z. a skončilo z osmi účastníků OS ve středu tabulky. Smolnou 
sezónu	si	vybral	tým	„B“	v	okresním	přeboru,	(OP)	který	v	nové	sestavě	–	Geisselreiter	
I., Geisselreiter A., Prešer J., Pospíšil M., Marek Mar. měl v tabulce udržovat nesestupové 
místo.	Bohužel	se	tak	nestalo	a	„B“	tým	bude	hrát	příští	rok	OS.	V	nejtěžší	pozici	bylo	
družstvo	„A“	ve	složení-Marek	V.,	Karásek	P.,	Marek	Mich.,	Klimeš	P.,	Bajer	L.,	Belejo-
vá A., Křípalová H., Geisselreiterová V., kteří loni slavili postup do krajského přeboru 
III. třídy (KP). Cílem bylo III. třídu udržet, což se povedlo. Mužstvo se plně soustředilo 
na dvě důležitá domácí utkání s Bedřichovem a Ivančicemi a to nakonec rozhodlo. Veš-
keré výsledky KP najdete na internetové adrese www.cztenis.cz.

Dne 19. – 21. 8. 2008 se utkalo v tzv. Turnaji Master osm nejlepších hráčů bítešského 
žebříčku. Překvapivým vítězem se stal Vladimír Marek, který v semifinále přehrál Pavla Ka-
ráska-vítěze MP2008 a ve finále Michala Marka 2:6, 6:3, 7:5. Pohár věnoval a předával na 
tenisových dvorcích sám hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil. O týden později – 27. 9. 
2008	odjelo	pět	našich	„matadorů“	z	týmu	„C“	reprezentovat	Velkou	Bíteš	na	Veteránský	
turnaj do Horních Němčic. V silné konkurenci se na stupně vítězů neprosadili, ale se svojí 
hrou a organizací turnaje byli spokojeni. Poslední akcí na kurtech bude 18. 10. 2008 turnaj 
ve čtyřhře. Vítěz, kdy tyto věty čtete je již znám, ale dnes (15. 10. 2008) mohou vyhrát ještě 
všichni, kdo se přihlásí. Na závěr tedy: ať vydrží počasí a v sobotu vyhraje ten nejlepší pár.
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Výsledky jednotlivých družstev: (V - výhra, P - prohra).
Mladší žáci 
KPIII.třída

Muži „A“ KP 
III.třída Muži „B“ OP Muži „C“ Os

V.B : Kunštát 1:8 V.B	:	Třešť	„A“	1:8 V.B : Bystřice n.P. ,,B“ 0:4 V.B : Deblín 0:4
V.B	:	M.	Krumlov	„B“	2:7 V.B	:	Bystřice	„A“	2:7 V.B : Fryšava 0:4 V.B : Vlkov 3:1
V.B	:	Tišnov	„B“	1:8 V.B	:	Bedřichov	„A“	5:4 V.B : Radostín 1:3 V.B	:	V.	Meziřičí	„C“	0:4
V.B	:	M.	Krumlov	„A“	1:8 V.B : Třebič 0:9 V.B	:	V.	Meziřičí	„A“	2:2P V.B	:	Žďár	„C“	1:3
V.B	:	Žďas	Žďár	4:5 V.B	:	Žďár	nad	Sáz.	„A“	1:8 V.B	:	Nové	Sady	„A“	3:1 V.B	:	Nové	Sady	„B“	3:1

V.B	:	Ivančice	„A“	5:4 V.B	:	Nové	Město	„B“	1:3 V.B	:	Bystřice	n.	P.	„C“	4:0
V.B	:	Jihlava	„B“	0:9 V.B : Dolní Loučky 2:2P V.B : Vír 1:3

Za TC Velká Bíteš
Vladimír Marek

řádková inZerce
Prodám 4x plechové disky, obuté na zimních pneu. Vzorek 3,5 mm, na Škodu Octavia, 
R 15 rozteč 5x100 mm. Cena 3.500 Kč. Tel.: 776 557 442

program kina flip velká bíteš
listopad 2008
Neděle 2. listopadu 2008 v 19.30 hodin
Mumie: Hrob dračího císaře
(Mumy: Tomb of the Dragon Emperor) Zlo 
se právě probudilo! V hlavní roli pokračová-
ní akčních komedií Brendan Fraser.
Premiéra - 111 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 9. listopadu 2008 v 18 a ve 20 hod.
Mamma Mia! (Mamma Mia!) Největší fil-
mová pohoda letošního roku! V hlavních ro-
lích filmového muzikálu s písničkami skupiny 
ABBA Meryl Streep a Pierce Brrosnan.
Premiéra – 108 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 kč

Neděle 16. listopadu 2008 v 18 a ve 20 hodin
Máj Love story na motivy básně K. H. Má-
chy. V hlavních rolích J. Tříska, J. Kukura
M. Stropnický, V. Javorský, K. Hádek, ka-

mera a režie F. A. Brabec, hudba Support 
Lesbiens
Premiéra – 80 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 23. listopadu 2008 v 19.30 hodin
Tobruk Do obleženého Tobruku v seve-
roafrické Libyi jsou odveleni vojáci 11. vý-
chodního československého praporu… Vá-
lečné drama Václava Marhoula.
Premiéra – 102 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 30. listopadu 2008 v 15 hodin
Krtek a orel Pásmo kreslených pohádek: Kr-
tek a orel – 28 minut, Vodník Čepeček, Cvrček, 
Školní	výlet,	Žofka,	Dorotka	a	plamínek.
67 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč
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Mezinárodní finanční skupina ING rozšiřuje svůj tým a hledá vhodné kandi-
dáty na

pozici poradce pro finanční plánování

Nabízíme: zajímavou práci s lidmi pro významnou společnost, vysoké finanční 
ohodnocení (kombinace fixního platu a provizí), kompletní zaškolení, propraco-

vaný systém dalšího vzdělávání a příležitost ke kariérnímu růstu

Požadujeme: SŠ vzdělání, komunikativnost, schopnost práce v týmu, znalost prá-
ce PC a samostatnost. Uvítáme také kandidáty bez pracovních zkušeností.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, neváhejte nás kontaktovat na tel.: 602 548 438 
nebo na mail miroslav.prochazka@poradce.ing.cz
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NáBYTEK NEKO VáM PÍŠE
VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ . . . . . . . . . .

A V KUCHYŇSKÉM STUDIU NEKO BUDE ZASE PEČENÍ . . . .

Předvánoční	atmosféru	si	přijďte	vychutnat

1. a 2. prosince 2008

do Nábytku NEKO na náměstí ve Velkém Meziříčí, zavoní tady nejen perníčky, 
vánočka, cukroví, ale také punč, čaj s citronem a káva.

Navštíví nás zástupce značky FAGOR, který Vás seznámí s novinkami na trhu, rád 
vám vysvětlí v čem spočívá například funkce pyrolýzy a teleskopického vysunutí 
plechu u vestavěných trub, výhody indukční varné desky a ochotně Vám odpoví na 

Vaše případné dotazy.

Při objednání spotřebičů v tomto týdnu Vám bude poskytnuta sleva.
Na vystavené spotřebiče bude nabídnuta zajímavá cena.
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Ing. Michal Brázdil
Váš realitní poradce

773 500 753

Křížová 18 (u Mendlova nám.)
602 00 Brno

www.re-max.cz/100

michal.brazdil@remax-czech.cz

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. 

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

100

Karlov 261
595 01 Velká Bíteš
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