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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
BŘEZEN 2009

Pondělí a středa 9.00 – 11.30 hodin
pravidelný program mC ČlovíČek
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Neděle 1., 8. a 15. března 2009 odjezd v 8 hodin od České spořitelny
plavání v nové vsi u oslavan
Nabídka je určena všem občanům, mládeži a dětem
Organizuje Seniorklub

Úterý 3. března 2009 v 19 hodin
arT kvarTeT
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Pátek 6. března 2009 v 18 hodin
dráTkování – tvořivý večer pro veřejnost, přihlášky nutné
MC Človíček, Masarykovo nám. 85

Sobota 7. března 2009
Zápas v minikoŠíkové – bližší informace na www.tjsp.cz
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Sobota 14. března 2009
FlorBalový TurnaJ muŽi – bližší informace na www.tjsp.cz
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Úterý 17. března 2009 od 15 do 17 hodin
BaBY CluB
Mateřská škola, Masarykovo náměstí 86

Středa 18. března 2009 v 15 hodin
seniorkluB – hostem bude psycholog PhDr. Karel Plocek
Kulturní dům, Vlkovská 482

Pátek 20. března 2009 v 18 hodin
Jarní dekoraCe – tvořivý večer pro veřejnost, přihlášky nutné
MC Človíček, Masarykovo nám. 85
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Sobota 21. března 2009 v 19 hodin
velká mÓdní pŘeHlídka – večer nejen pro ženy, společenská a sportovní móda, 
 svatební šaty, kabelky, kadeřnice, vizážisté, barmanská show, společenské tance, mažoretky atd.
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota 21. března 2009
Zápas v koŠíkové dorosTenkY
Bližší informace na www.tjsp.cz
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Neděle 22. března 2009
víTání Jara na ŠmelCovně
Odjezd v 10 hodin od České spořitelny, návrat v 15 hodin z Maršova
Organizuje Seniorklub

Úterý 24. března 2009 od 15 do 17 hodin
Červený návŠTěvní den
Mateřská škola, U Stadionu 538

Úterý 24. března 2009 od 9 do 11 a od 15 do17 hodin
BaZárek děTskéHo oŠaCení – více info na letácích
Organizuje MC Človíček

Sobota 28. března 2009
den s porodní asisTenTkou
Bc. Radka Mňačková - předporodní příprava, masáže kojenců, kojení - více info na pla-
kátech, přihlášky nutné na RadkaMnackova@seznam.cz nebo na tel.: 737 365 989
Organizuje MC Človíček

Sobota 28. března 2009
voleJBalový TurnaJ smíŠenýCH druŽsTev
Bližší informace na www.tjsp.cz
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Neděle 29. března 2009 ve 14 hodin
děTský karneval
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
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iNfORMACe RADNiCe
UsNEsENí č. 2/09 Z jEdNáNí rady města VElká BítEš 
koNaNého dNE 26. lEdNa 2009

Rada města schvaluje:
•	 k	návrhu	stavebního	úřadu	ve	věci	stížnosti	ze	dne	23.12.2008	na	postup	stavební-

ho	úřadu	následující:
 RM nesouhlasí s osazením dopravní značky „zákaz stání“ v prostoru komunikace 

v ulici Peroutkova. Důvodem je její nadbytečnost ve vazbě na zák. č. 361/2000 Sb. 
o provozu na pozemních komunikacích

 RM souhlasí s návrhem na osazení informačních tabulí před hlavním vstupem do 
provozovny z jižní strany a na vrata do dvora ze severní strany ohledně vyhrazeného 
parkování hostů ve dvoře provozovny

 RM nesouhlasí s prováděním zásobování nápojů do provozovny z ulice Peroutkova
 RM souhlasí s tím, aby po dohodě s provozovatelem byl vymezen prostor pro kou-

ření uvnitř provozovny popř. ve dvoře
 RM navrhuje, aby provozovatel po 22.00 hodině pouštěl hosty při odchodu z restau-

race dvorem na prostranství nám. Osvobození
•	 vyřazení	nabídky	stavební	firmy	Jiří	Loukota,	Růžová	142,	595	01	Velká	Bíteš,	z	hod-

nocení nabídek na veřejnou zakázku „Oprava krovu a střechy na budově radnice 
č.p.	87	ve	Velké	Bíteši“.	Firma	nevyhověla	kontrole	úplnosti	a	požadovanému	rozsa-
hu dokumentace

•	 k	plnění	veřejné	zakázky	„Oprava	krovu	a	střechy	na	budově	radnice	č.p.	87	ve	Vel-
ké Bíteši“ firmu Jiří Vrábel, Růžová 146, 595 01 Velká Bíteš

•	 v	souvislosti	s	připravovanou	registrací	města	Velká	Bíteš	k	DPH	(k	1.4.2009)	návrh	
na řešení DPH dle předloženého materiálu, který se stává nedílnou součástí tohoto 
usnesení

•	 k	„Výzvě	na	úhradu	nákladů	za	rekonstrukci	lesních	porostů	a	doplatku	nájemného	za	
honitbu	Vlkov,	úhradu	za	škody	zvěří	v	roce	2008“	–	město	Velká	Bíteš	podporuje	hos-
podaření	Lesního	družstva	svazu	obcí,	s.r.o.	a	souhlasí	s	jeho	postupem	v	dané	věci

•	 vyřazovací	protokol	drobného	dlouhodobého	hmotného	majetku	ze	dne	31.12.2008,	
předložený Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací

•	 zvýšení	cen	nájemného	za	Kulturní	dům,	Vlkovská	482,	Velká	Bíteš,	od	26.1.2009	
dle přiloženého ceníku

•	 odpisový	plán	dlouhodobého	hmotného	majetku	pro	Kulturní	dům,	Vlkovská	482,	
Velká Bíteš, na rok 2009

•	 smlouvu	o	právech	a	povinnostech	spojených	se	vstupem	na	pozemky	p.č.	1043/1,	
p.č.	1058/1,	p.č.	1198/1	a	p.č.	1198/2,	vše	v	k.ú.	Velká	Bíteš,	obec	Velká	Bíteš,	a	ve	
vlastnictví města Velká Bíteš, v souvislosti se stavbou vodního díla – kanalizace „Vel-
ká Bíteš, ulice Tišnovská, rekonstrukce kanalizace“, uzavřenou mezi Svazem vodovo-
dů	 a	 kanalizací	Žďársko,	VODÁRENSKOU	AKCIOVOU	SPOLEČNOSTÍ,	 a.s.,	
a městem Velká Bíteš
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•	 smlouvu	 o	 poskytnutí	 podpory	 (FV016/212/08)	mezi	 krajem	Vysočina	 a	městem	
Velká	Bíteš	ve	výši	70.000	Kč	za	účelem	podpory	projektu	„Obnova	povrchu	vjezdu	
u kostela sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš“

•	 darovací	 smlouvu	 mezi	 JOKVA	 OLOMOUC,	 a.s.,	 Mezice	 81,	 783	 32	 Náklo,	
IČ 25874608, a městem Velká Bíteš, na poskytnutí daru – finanční částky ve výši 
30.000 Kč na provoz FC Spartak Velká Bíteš

•	 změnu	nájemní	smlouvy	ze	dne	2.1.2002,	uzavřené	mezi	městem	Velká	Bíteš	a	po-
liklinikou Velká Bíteš, a to zvýšení nájemného za užívání garáže o výměře 38,2 m2 
v objektu domu č.p. 584 v Družstevní ulici Pečovatelskou službou města Velká Bíteš 
na částku ve výši 7.181,60 Kč/rok

•	 nájemní	 smlouvu	 na	 užívání	 garáže	 o	 výměře	 17,7	 m2 v objektu domu č.p. 584 
v Družstevní ulici, uzavřenou mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a poli-
klinikou Velká Bíteš, IČ 00842044, se sídlem 595 01 Velká Bíteš, Tyršova č.p. 223, 
nájemné ve výši 3.327,60 Kč/rok, trvání smlouvy – doba neurčitá

Rada města bere na vědomí:
•	 materiál	„PETICE	proti	zrušení	Základní	školy	Velká	Bíteš,	Tišnovská	116“.	Vzhle-

dem k tomu, že zřizovatel o zrušení Základní školy Tišnovská 116 v současné době 
neuvažuje, považuje předložený materiál za bezpředmětný

•	 žádost	o	přehodnocení	 rozhodnutí	RM	ze	dne	12.1.2009	o	neschválení	příspěvku	
na uhrazení výdajů za elektrickou energii čerpanou v roce 2008 v objektu hudeb-
ní zkušebny na ul. Vlkovská, Velká Bíteš s tím, že bude dále řešena až podle vývoje 
 finanční situace

Rada města neschvaluje:
•	 žádost	o	vybudování	kanalizace	a	bezprašné	komunikace	z	přípojné	cesty	k	Perout-

kově ulici

UsNEsENí č. 25/09 ZE ZasEdáNí ZastUpitElstVa města 
VElká BítEš koNaNého dNE 9. úNora 2009

Zastupitelstvo města schvaluje:
•	 rozpočtové	opatření	č.	11/08	k	rozpočtu	města	Velká	Bíteš	na	rok	2008	v	předlože-

ném znění
•	 rozpočet	města	Velká	Bíteš	na	rok	2009	v	předloženém	znění
•	 bezúplatné	nabytí	pozemků	p.č.	544/4	–	ostatní	plocha,	manipulační	plocha	o	vý-

měře 127 m2 a p.č. 544/6 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2 
v	k.ú.	Velká	Bíteš	z	majetku	ČR	od	Úřadu	pro	zastupování	státu	ve	věcech	majetko-
vých do majetku města Velká Bíteš

•	 zveřejnění	záměru	města	Velká	Bíteš	směnit	část	pozemku	p.č.	155/1	–	ostatní	plo-
cha, ostatní komunikace o výměře cca 9 m2 a část pozemku p.č. 156/2 – orná půda 
o výměře cca 21 m2	v		k.ú.	Košíkov
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•	 zveřejnění	záměru	města	Velká	Bíteš	prodat	část	pozemku	p.č.	155/1	–	ostatní	plo-
cha, ostatní komunikace o výměře cca 13 m2 a část pozemku p.č. 156/2 – orná půda 
o výměře cca 42 m2	v		k.ú.	Košíkov

Zastupitelstvo města neschvaluje:
•	 prodej	pozemku	p.č.	1239/1–	zahrada	o	výměře	428	m2 a části pozemku p.č. 1235/1 

- ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 129 m2	v	k.ú.	Březka	u	Velké	Bíteše	žada-
telům

•	 prodej	 části	 pozemku	 p.č.	 2602/3	 –	TTP	 o	 výměře	 cca	 135	m2 a části pozemku 
p.č. 2599/2 - orná půda o výměře cca 68 m2	v		k.ú.	Velká	Bíteš	žadateli

•	 prodej	pozemku	p.č.	23	–	orná	půda	o	výměře	208	m2	v	k.ú.	Ludvíkov	u	Velké	Bí-
teše žadatelům

•	 prodej	pozemku	p.č.	2991	-	ostatní	plocha,	man.	plocha	o	výměře	1359	m2	v	k.ú.	 	Velká	
Bíteš žadateli

•	 prodej	 části	 pozemku	 p.č.	 421/5	 –	 ostatní	 plocha,	 ostatní	 komunikace	 o	 výměře	
103 m2	v	k.ú.	Bezděkov	u	Velké	Bíteše	žadateli

•	 prodej	 id.	 podílu	 ve	 výši	 83/519	 na	 pozemku	 p.č.	 1522/20	 –	 orná	 (582	 m2) 
v	k.ú.		Březské	žadatelce

Zastupitelstvo města volí:
•	 do	funkce	člena	kontrolního	výboru	Mgr.	Miladu	Oplatkovou

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•	 složení	slibu	člena	zastupitelstva	města	Ing.	Miloše	Brychty	dle	§	69	odst.	2	a	3	zák.	

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
•	 žádost	Svazu	vodovodů	a	kanalizací	Žďársko	o	zařazení	akce	s	názvem	Velká	Bíteš	–	

zajištění zásobování pitnou vodou do „Seznamu akcí Programu Mze 229 310“
•	 odpověď	 rady	města	na	„Petici	proti	 zrušení	Základní	 školy	Velká	Bíteš,	Tišnovská	

116“
•	 zápis	Výboru	pro	územní	plánování,	regionální	rozvoj	a	výstavbu	č.	16/2009	ze	dne	

4.2.2009
•	 zápis	Finančního	výboru	č.	7/2008	ze	dne	10.12.2008
•	 zápis	Kontrolního	výboru	č.	16/2008	ze	dne	17.12.2008
•	 složení	slibu	členů	zastupitelstva	města	Ing.	Libora	Buchty,	Ctibora	Veleby	a	Dany	

Ráčkové	dle	§	69	odst.	2	a	3	zák.	č.	128/2000	Sb.,	o	obcích,	v	platném	znění
•	 seznam	budov	a	staveb	ve	vlastnictví	města	Velká	Bíteš

Zastupitelstvo města neschvaluje:
•	 prodej	 pozemku	p.č.	 358/3,	 orná	 půda	 o	 výměře	 29645	m2	 v	 k.ú.	Košíkov	 firmě	

 JUNIMO, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Údolní 5 za nabízenou cenu 565 Kč/m2
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ZPRávy Z MěstA
od prVNího BŘEZNa poVEdE městský úŘad NoVá 
 tajEmNicE

Ve	 středu	 11.	 února	 2009	 proběhlo	 výběrové	 řízení	 na	 pozici	 tajemníka/tajemnici	
Městského	úřadu	ve	Velké	Bíteši.	Do	 stanoveného	 termínu	 se	přihlásili	 čtyři	uchazeči,	
kteří	absolvovali	písemné	testy	a	následný	ústní	pohovor.	Komise	doporučila	na	pozici	
tajemnice	paní	JUDr.	Radku	Klímovou.	Následně	ředitel	krajského	úřadu	vydal	souhlas	
s jejím jmenováním. Paní JUDr. Radka Klímová tak nastupuje 1. března 2009 jako ta-
jemnice MěÚ Velká Bíteš.

VElká BítEš Byla NEjlEpší ZE VšEch
Velká Bíteš má nejlepší projekty v kraji Vysočina a Jihomoravském kraji. Ve čtvrtek 
5.	února	2009	vyhlásila	Regionální	rada	regionu	soudržnosti	NUTS	II	Jihovýchod	vý-
sledky výzvy druhého kola z 1.8.2008 - Prioritní osa 3.3 Udržitelný rozvoj měst a ven-
kovských sídel.

Kolik peněz se nyní rozdělovalo?
V druhém kole výzvy bylo v oblasti (3.3) podáno 186 projektů, tzn. o 45 procent více 
než v kole prvním, uzavřeném dne 31. března 2008. Počet registrovaných projektů plá-
novaných k uskutečnění v Jihomoravském kraji převyšoval 2,5 krát počet projektů s plá-
novanou realizací na Vysočině. Výše finanční alokace pro toto kolo činila 445 milionů 
korun, zatímco částka požadovaných dotací dosahovala téměř 2,5 miliardy korun, tedy 
téměř 6-ti násobek.

Kolik projektů bylo vybráno a jak dopadly naše projekty?
Z celkových 46 vybraných projektů k finanční podpoře z ROP se na 1.místě umístil pro-
jekt	„Modernizace	SOU	Jana	Tiraye	za	účelem	zkvalitnění	výuky	ve	Velké	Bíteši“	s	při-
dělenou dotací 16.255.507,00 Kč. A současně pak na 3. místě opět náš projekt: „Velká 
Bíteš - stavba 2 - rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkov-
ská“ s dotací 10.566.037,00 Kč (viz str. 2).

Odkud je dotace a z čeho se skládá?
Z EU budou čerpány finance z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Složení 
financování projektu je 85 % z ERDF, 7,5 % ze státního rozpočtu přes krajskou institu-
ci a 7,5 % z rozpočtu města Velká Bíteš. Znamená to, že se jedná o téměř stoprocentní 
dotaci. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti 
jihovýchod a městem Velká Bíteš by měla být sepsaná během měsíce března 2009.

Jaký bude další postup na křižovatce?
V březnu, jakmile to počasí dovolí, dokončí dodavatel stavby firma Colas zbývající prá-
ce	na	 veřejném	prostranství	 křižovatky.	Provedeme	vyúčtování	 celé	 stavby	 a	požádáme	
o kolaudační souhlas na stavební objekty města (chodníky, parkoviště, parky a veřejné 
osvětlení). Jakmile budou k dispozici všechny podklady, dojde k proplacení předlože-
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ných	účetních	dokladů	(faktur).	Přiznaná	dotace	(cca	10,6	miliónů	korun)	by	měla	být	
od	Úřadu	Regionální	rady	regionu	soudržnosti	jihovýchod	zaslaná	na	účet	města	Velká	
Bíteš během měsíce června.

Kdy	se	město	zbaví	10	miliónového	úvěru	od	Komerční	banky?
Krátkodobý	úvěr	ve	výši	10	miliónů	korun,	určený	na	předfinancování	projektu,	bude	
jednorázově	splacen	neprodleně	poté,	co	obdržíme	přidělené	dotace	na	účet	města.

A jak to bude s projektem Střední odborné školy Jana Tiraye?
Nejprve musíme vypsat veřejnou obchodní soutěž na dodavatele stavební a technologic-
ké části projektu. Současně by měla být v březnu sepsána smlouva o poskytnutí dota-
ce (cca 16,3 miliónu korun) mezi Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti jihový-
chod a městem Velká Bíteš. Po ukončení veřejné obchodní soutěže je nutné ještě vybrat 
dodavatele	(banku)	krátkodobého	(splatnost	do	jednoho	roku)	úvěru	na	předfinancová-
ní	projektu	školy.	A	pak	už	„jen“	realizovat,	kolaudovat,	vyúčtovat	a	předat	studentům	
a učitelům školy k užívání...

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

oZNámENí o ZahájENí ŘíZENí o VydáNí ZměNy č. 3 
úZEmNího pláNU města VElká BítEš a o VEŘEjNém 
projEdNáNí NáVrhU ZměNy č. 3 úZEmNího pláNU 
města VElká BítEš

Městský	úřad	Velká	Bíteš,	odbor	výstavby	a	životního	prostředí,	jako	příslušný	poři-
zovatel	územně	plánovací	dokumentace	města	Velká	Bíteš	(dále	jen	„pořizovatel“)	pod-
le	§	6	odst.	2	zákona	č.	183/2006	Sb.,	o	územním	plánování	a	stavebním	řádu,	ve	zně-
ní	pozdějších	předpisů	(dále	jen	„stavební	zákon“)	oznamuje	podle	§	188	odst.4),	§	55	
odst.	2)	a	§	52	odst.	1)	stavebního	zákona	zahájení řízení o vydání změny č. 3 územ-
ního plánu města velká Bíteš.

Pořizovatel	dále	oznamuje	podle	§	22	a	§	52	odst.	1	stavebního	zákona,	že	veřejné	projedná-
ní	návrhu	změny	č.	3	územního	plánu	s	odborným	výkladem	se	uskuteční	dne 25.  března 2009 
(středa) od 14:30 hodin	v	zasedací	místnosti	Městského	úřadu	Velká	Bíteš.

Návrh	změny	č.3	územního	plánu	města	Velká	Bíteš	bude	v	souladu	s	§	52	odst.1	
a	§	20	stavebního	zákona	vystaven	k	veřejnému	nahlédnutí	po	dobu	30-ti	dnů	ode	dne	
doručení veřejné vyhlášky (po 15 dnech ode dne vyvěšení)
a) na měÚ velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí,
	 kontaktní	osoby	Ing.	Ladislav	Homola,	kancelář	č.	4,	tel.	566	502	528,	e-mail:	ladislav.

homola@vbites.cz a Ing. Pavel Bednář, kancelář č. 7, tel. 566 502 533, e-mail: pavel.
bednar@vbites.cz. Do návrhu změny č. 3 ÚP lze nahlédnout v návštěvních dnech Po, 
St: 8.00 - 16.00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické 
domluvě) Út, Čt, Pá: 8.00 - 13.00 hod. (polední přestávka 11.30 - 12.00 hod.)
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b) na internetové adrese http://www.velkabites.cz (v	sekci	městský	úřad/informace	z	od-
borů/odbor výstavby a ŽP).

Poučení:
Proti návrhu změny č. 3 ÚP města Velká Bíteš mohou podat své písemné námitky 

pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřej-
ně	prospěšných	opatření	a	zastavitelných	ploch	a	zástupce	veřejnosti	 (§	52	odst.	2	sta-
vebního zákona).

Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své písemné připomínky 
a dotčené osoby (vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti) své pí-
semné námitky,	ve	kterých	musí	uvést	odůvodnění,	údaje	podle	katastru	nemovitostí	do-
kladující	dotčená	práva	a	vymezit	území	dotčené	námitkou.

V	 souladu	 s	 §	 22	 odst.3	 stavebního	 zákona	 se	 stanoviska,	 námitky	 a	 připomínky	
uplatňují	 písemně	 a	musí	 být	 opatřeny	 identifikačními	údaji	 a	 podpisem	osoby,	 která	
je uplatňuje.

dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomín-
kám a námitkám.

K	později	uplatněným	stanoviskům,	připomínkám	a	námitkám	se	nepřihlíží	 (§	52	
odst. 3 stavebního zákona).

Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto 
při	vydání	zásad	územního	rozvoje	kraje	Vysočina,	se	nepřihlíží	(§	52	odst.	4	stavební-
ho zákona).

Námitky a připomínky lze před veřejným projednáním uplatnit písemně u pořizo-
vatele	na	adresu:	Městský	úřad	Velká	Bíteš,	odbor	výstavby	a	životního	prostředí,	Masa-
rykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš.

Ing.	Ladislav	Homola
vedoucí odboru výstavby a ŽP

droBNá ZměNa pŘi odVoZU popEloVých NádoB
Chtěl bych všechny informovat o plánované drobné změně při odvozu komunálního od-

padu od fyzických a právnických osob pro rok 2009. Ta spočívá v identifikaci jednotlivých 
popelových nádob pomocí barevně rozlišených (barva žlutá = občan, barva modrá = firma) 
samolepicích	štítků	s	identifikačními	údaji	o	objemu	nádoby	a	příslušném	roce	platnosti.

Podstatou změny je především přesná identifikace popelových nádob s cílem zjistit a co 
možná nejlépe oddělit množství odpadu živnostenského od odpadu komunálního (tj. od od-
padů produkovaných z domácností) ve vazbě na změnu sazby DPH. Dále je snahou zamě-
řit se na ty, kteří stávajícího systému zneužívají a neplatí za tuto službu příslušné poplatky. 
Popelnice, která nebude touto samolepkou označena po datu 1.4.2009, nebude vyvážena.

Samolepicí štítek je dodáván bezplatně a je možné si ho vyzvednout na MěÚ Vel-
ká Bíteš, druhá budova, paní Frolková. Distribuci pro firmy a živnostníky zabezpeču-
jí Technické služby.

Ing. Pavel Gaizura
jednatel společnosti
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iNFormacE FiNaNčNího úŘadU
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit lhůta pro podání daňových při-
znání	v	úterý	dne	31.	března.

Na	Finančním	úřadu	ve	Velkém	Meziříčí	budou	od	9.	března	2009	rozšířeny	úřední	
hodiny pro veřejnost na všechny pracovní dny a to:

9.3. – 20.3.2009
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí,	středa	8:00	–	17:00	hod.	úterý,	čtvrtek,	pátek	8:00	–	15:00	hod.
pokladna
pondělí, středa 8:00 – 16:00 hod. pátek 8:00 – 13:00 hod.

25.3. – 31.3.2009
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací i pokladna
denně v pracovní dny 8:00 – 18:00 hod.

Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy 
zaměstnanci	 finančního	úřadu	poskytovat	ve	dnech	18.	března	2009	 službu	pro	obča-
ny Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti městského úřadu ve velké  Bíteši 
a to v době od 12:00 do 17:00 hodin. Dále 25. března 2009 v místnosti klubu kul-
tury v prvním patře na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši a to v době od 12:00 do 
17:00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní informace k vyplnění da-
ňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu jejich formální 
správnosti a případně odpoví na dotazy k novému způsobu zdaňování příjmů fyzických 
osob podávajících daňové přiznání i majících příjmy pouze ze závislé činnosti.

Tiskopisy daňových přiznání budou k dispozici již od 16. února 2009 na podatel-
ně	Městského	úřadu	ve	Velké	Bíteši.

Současně si dovolujeme upozornit na využití nezpoplatněných daňových složenek 
k placení daní, které jsou k dispozici na všech poštách. Tyto složenky musí každý po-
platník řádně vyplnit.

Daňové složenky pro placení daně z nemovitostí obdrží všichni poplatníci poštou 
do	 svého	bydliště	 v	 průběhu	měsíce	 května	 tak,	 aby	mohli	 provést	 úhradu	nejpozději	
v pondělí 1. června 2009. Složenky budou vyplněny tiskem včetně výše daně, nebo zá-
lohy v případě daňové povinnosti vyšší než 5000 Kč. Složenku obdrží i poplatníci, kteří 
již v mezidobí (před termínem) daň uhradili. V tom případě jim bude složenka sloužit 
pro	kontrolu	případně	k	doplacení	rozdílu,	pokud	provedli	úhradu	nižší.	Daňové	složen-
ky k dani z nemovitostí budou opět zpracovávány a rozesílány centrálně Ministerstvem 
financí a poplatníkům, kteří mají nemovitosti v působnosti více správců daně v rámci 
jednoho finančního ředitelství budou v jedné obálce doručeny složenky pro všechny tyto 
správce. Pokud má poplatník nemovitosti v působnosti více finančních ředitelství, obdrží 
složenky obdobně, ale v obálce zvlášť za každé finanční ředitelství.

Ing. Karel Štourač
ředitel
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NaBídka poslEdNích šEsti VolNých staVEBNích 
 poZEmků V lokalitě jihlaVská VE VElké BítEši

Město Velká Bíteš nabízí stavební pozemky v lokalitě mezi ulicemi Jihlavská a Rajhrad-
ská ve Velké Bíteši o výměře 750 až 865 m2. V současné době probíhá výstavba inženýr-
ských sítí a nejpozději do konce roku 2009 bude mít každá stavební parcela k dispozici na 
svém pozemku plně funkční přípojku dešťové a splaškové kanalizace, přípojku vody, plynu 
a elektro. V ulici bude asfaltová komunikace s přilehlým chodníkem ze zámkové dlažby, 
veřejné osvětlení a dopravní opatření na snížení rychlosti. Cena za 1 m2 pozemku je stano-
vena na minimálně 1.200 Kč. V případě více zájemců rozhoduje vyšší nabízená cena.

Aktuální	nabídka	pozemků	včetně	podmínek	prodeje	 je	 zveřejněna	na	úřední	des-
ce	městského	úřadu	na	Masarykově	náměstí	a	rovněž	na	 internetových	stránkách	měs-
ta www.velkabites.cz.

Ing. Pavel Bednář

šKOlstvÍ
ZkoUška NENí BUBák

Závěr pololetí – den předání zaslouženého formuláře se známkami. Děti se už vidí 
na prázdninách a to jejich snaze příliš nepřidává. Učitelé jsou na tom podobně. Vydržet 
do finiše… Závěr pololetí i konce roku je prostě náročný. Vyučování je dnes jaksi k ni-
čemu:	jsme	tu	za	účelem	obdržet	ten	zásadní	kus	papíru.	Vysvědčení.

Ve	třídách,	které	pracují	podle	nového	školního	programu	(ŠVP)	však	začínají	SLAV-
NOSTI ZKOUŠEK. Neobvyklé slovní spojení, že? Vždyť zkoušky pro většinu z nás zna-
menají obavy a stres, prostě nepříjemý pocit. Nepřemýšleli jste někdy, jestli to tak musí 
být? Zvu vás tedy na malou návštěvu na první stupeň ZŠ Velká Bíteš.

Na chodbě zní společná písnička. To jediné si děti nacvičily – trochu to přece musí 
ladit!	Další	úkoly	jsou	už	překvapením.	Jsou	vypracovány	tak,	aby	děti	donutily	kombi-
novat většinu toho, co znají. Nejdříve se opakují pravidla pro dnešní den – možná by vás 
překvapila? Pracujeme svým tempem, podle svých sil a co nejlépe. Samostatně řešíme to, 
co dokážeme. Můžeme však požádat o pomoc, případně pracovat společně. Podle potře-
by si odpočineme. Co nezvládneme dnes, zkusíme vyřešit v klidu doma.

Žáci	hodnotí	sami	sebe:	Které	úkoly	mě	bavily?	Co	jsem	řešil	sám?	Dokázal	jsem	po-
žádat o pomoc? Uměl jsem se domluvit? Dozvěděl jsem se něco důležitého? Zajímavé-
ho? Aha, tohle mi moc nejde, ale to se naučím… Poradil jsem kamarádovi. Dobře jsme 
to spolu vymysleli!

Svoje si užívají dnešní asistenti - rodiče, případně další členové rodin, kteří dnes přišli na 
návštěvu.	Některé	překvapuje	náročnost	úkolů,	skutečnost,	že	děti	nepracují	od	začátku,	že	
jim něco nejde. Nejsou zvyklí na ruch, odcházení z místa. Za chvíli ale pomáhají, seč mo-
hou - radí, stříhají, rozdávají. Přes počáteční nedůvěru jsou překvapeni, jak děti dokáží řídit 
svoji činnost samostatně, jak se snaží. Také díky jejich podpoře se nám všem pracuje lépe.
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Atmosféra je báječná – trochu rachot, ale tvůrčí. Nikdo nemá obavu, že neobstojí, že 
zůstane poslední. Je to prostě oslava toho, že něco vím, umím, že si poradím. Vysvědčení 
je jen završením a jakousi symbolickou odměnou, kterou ocení především dospěláci.

Tyto děti čeká 
nepřeberně zkoušek, 
školních i těch život-
ních. Doufám, že pro 
ně budou tím, čím by 
měly být, tedy mož-
ností hodnotit vlast-
ní síly a dovednosti, 
osobní růst. Přála bych 
jim, aby se k nim sta-
věly podobně, jako 
dnes – s odvahou 
a chutí.

Mgr. Táňa Horká

Maminky pomáhají. Foto: Brychtová

jasNá praVidla a hraNicE jsoU NUtNé
V souvislosti se školním vzdělávacím programem, který si každá škola vytváří sama, se 

často hovoří o změně direktivního přístupu dospělých k dětem na tzv. partnerský přístup. 
Ten první, direktivní, většina z nás rodičů velmi dobře zná z výchovného působení na vlast-
ní děti. Základem je nerovnost, vztah nadřazenosti a podřazenosti, používání mocenských 
prostředků. Partnerský přístup je založený na rovnosti a na respektování důstojnosti dítěte.
To znamená chovat se k dětem jako k dospělým, kterých si vážíme nebo alespoň respektu-
jeme. Zároveň je však nezbytné stanovit s dětmi pravidla a jasně vymezit hranice chování.

Změnit návyky učitelů týkající se přístupu k žákům v době, kdy narůstá agresivita 
žáků vůči sobě samým i vůči učitelům, není vůbec snadné. Stojí však za to se alespoň 
o nějakou změnu pokusit. Dobrým příkladem jednoho takového „pokusu“ na naší ško-
le jsou Slavnosti zkoušek. Probíhají v pololetí a na konci školního roku zatím v prvních 
a druhých třídách. Jde tu o zcela jiný postoj ke zkoušení a hodnocení žáků. Stres a oba-
vy ustupují do pozadí před tvůrčí atmosférou a radostí z toho, že už něco dokážu. Vel-
mi důležitá je přítomnost rodičů ve třídě, kteří se stávají nejen pozorovateli, ale i rádci 
a pomocníky dětí. Zároveň získávají o svých dětech mnohem lepší informace než pouze 
z	úst	paní	učitelky	na	třídní	schůzce.

Příprava na takové zkoušení je náročná. Díky kolegyním z prvního stupně se dob-
rá věc podařila.

Mgr. Vlasta Musilová
zástupkyně ředitele ZŠ Velká Bíteš

koordinátor ŠVP
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i am lEarNiNg ENglish iN kiNdErgartEN…
V naší mateřské škole probíhá výuka angličtiny již čtvrtým rokem pod vedením 

Ing. Jany Procházkové.
V letošním roce rodiče projevili o výuku anglického jazyka eminentní zájem, proto 

jsou děti rozděleny do dvou skupin. Děti, které pokračují od loňského roku, byly zařa-
zeny do skupiny, jejíž výuka je dvakrát týdně, nové děti navštěvují lekce jedenkrát týd-
ně.	Lekce	probíhají	hravou	formou,	lektorka	používá	při	práci	s	dětmi	metodické	listy,	
obrázky	a	hlavně	pohybové	aktivity,	ve	kterých	plní	úkoly	dle	 slovních	anglických	po-
kynů. Rodiče mají možnost v každém pololetí, tzn. dvakrát v roce, shlédnout v mateř-
ské škole ukázkovou hodinu anglického jazyka. Po těchto ukázkových hodinách rodiče 
ocenili znalosti, které děti již „nabraly“ v mateřské škole. Bylo vidět, že děti vše zvládají 
s elánem a chutí naučit se něco nového. Dík patří především Ing. Procházkové, která je 
vždy na každou lekci pečlivě připravena a děti ji s radostí očekávají a vítají.

Rodiče si často kladou otázku, kdy vlastně začít s výukou cizího jazyka. Názory na 
to se dost liší. Tuto otázku si zřejmě rodiče budou muset zodpovědět sami. Jen jeden ná-
zor z mnoha: např. podle německého pediatra Rollanda Querfelda si dětský mozek pa-
matuje neuvěřitelné věci. Umí přesně vystihnout zvuk a barvu jazyka, proto se malé děti 
tak snadno učí cizí výslovnost… Už čtyřměsíční dítě dokáže rozeznat, jestli na něj mlu-
víte jeho rodným jazykem nebo nějakou „cizáčtinou“. Tato unikátní schopnost trvá při-
bližně do osmého roku života a potom mizí. Proto je v předškolním věku vhodné začít 
s výukou cizího jazyka.

Hodně	úspěchů	ve	výuce	cizích	jazyků	všem	dětem	a	hodně	trpělivosti	rodičům	přeje

kolektiv MŠ Masarykovo náměstí

sEdmáci Na lyžích
Podobně jako v předchozích třech letech si mohli žáci 7. ročníku základní školy Vel-

ká  Bíteš vybrat v rámci povinného lyžařského výcviku ze dvou nabídek. Ti, kteří chtěli ab-
solvovat kurz v délce šesti dnů internátní formou, si zvolili Ski Park Ružomberok ve Velké 
Fatře	s	termínem	22.-27.	února	2009,	ostatní,	kterých	bylo	31,	si	zvolili	každodenní	dojíž-
dění od 12. do 19. ledna 2009 do lyžařského areálu ve Velkém Meziříčí, respektive v No-
vém Městě na Moravě.

Mlha, mráz a nepříjemný vítr na Fajtově kopci nad Velkým Meziříčím v pondělí 12. led-
na 2009 ráno o půl deváté by v první chvíli odradil asi většinu zájemců o lyžování. Troufám 
si říci, že v našem případě tomu bylo jinak. Ne že by se muselo, ono se chtělo. To byla de-
víza, která se jako šňůra táhla od pondělí do dalšího pondělí. A jak to tak bývá, vytrvalost, 
zapálení a houževnatost přinesly své plody. Přestože většina z 31 dětí lyžovala na sjezdových 
lyžích prakticky poprvé, třetím dnem byly ty nejzákladnější dovednosti zvládnuty na tako-
vé	úrovni,	že	všichni	zvládali	sjezd	v	obloucích	a	jízdu	na	vleku.	Odměna	přišla	také	„shů-
ry“. Páteční dopoledne na Fajťáku a následně pondělní na Harusáku u Nového Města na 
	Moravě	nám	připomněly	Ladovu	zimu	s	blankytně	modrou	oblohou.

Poděkování všem žákům a instruktorům lyžování z řad učitelů tělesné výchovy naší 
školy i externistů je tentokrát opravdu na místě.

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel školy
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matUritNí stUdiUm

SOU Jana Tiraye přijímá žáky do nově povoleného čtyřletého maturitního oboru 
mechanik – seřizovač 23-45-l/001 zakončeného maturitní zkouškou. Obor je vhodný 
pro chlapce i dívky. V průběhu studia si žáci osvojí obsluhu, seřizování, kontrolu a pro-
gramování konvenčních obráběcích strojů a CNC strojů. Dále se naučí sestavovat řídící 
programy, navrhovat a sestavovat technologické postupy. Vedle standardní středoškolské 
výuky	výpočetní	techniky	absolvuje	i	výuku	speciálních	softwarů.	Po	úspěšném	absolvo-
vání je student připraven pracovat v profesích zaměřených na seřizování a obsluhu nejmo-
dernějších obráběcích strojů a linek. Přijímací zkoušky se nekonají. Školné se neplatí.

Dále nabízíme tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem:

– 23-56-H/01 Obráběč kovů

– 65-51-H/01 Kuchař – číšník

– 29-54-H/01 Cukrář

– 69-51-H/01 Kadeřník

– 26-51-H/01 Elektrikář

– 66-51-H/01 Prodavač

– 36-67-H/01 Zedník

– 31-58-H/01 Krejčí

– 21-55-H/01 Slévač

Střední odborné učiliště Jana Tiraye

Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, telefon/fax: 566 532 321

e-mail: info@sou-velkabites.com web: www.sou-velkabites.com

Výuka bude probíhat v nově vybudovaných učebnách, na které škola získala pení-
ze z Regionálního operačního fondu Jihovýchod. Peníze byly získány na zvýšení kvality 
vzdělání, hlavně pro nový maturitní obor Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, ale i pro 
ostatní obory. Největší částka připadne na moderní centrum obrábění a frézování a další 
moderně vybavené učebny jazyků, výpočetní techniky a laboratoře chemie a fyziky.
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KultuRA
Z BrNa do sVěta (a do BítEšE)

Doležalovo kvarteto (Václav Dvořák – I. housle, Jakub Fišer – II. housle, Jiří Kabát 
– viola, Jakub Mayer – violoncello) se představilo bítešskému publiku na pátém koncer-
tu	dvanácté	 sezóny	Bítešského	hudebního	půlkruhu	v	úterý	3.	února.	A	proč	zdůrazňu-
ji Brno, když kvarteto přijelo z Prahy? V programu se objevily hned tři osobnosti, které 
jsou spojeny s Brnem. Václav Dvořák, primárius kvarteta, stejně jako první z autorů veče-
ra	Leoš	Janáček,	studoval	hudbu	v	Brně.	A	autor	zbylých	skladeb	Heinrich	Wilhelm	Ernst	
byl rodilý Brňák.

Janáčkova houslová sonáta ani jeho první smyčcový kvartet na motivy Kreutzerovy soná-
ty nebyly pro většinu zkušeného bítešského publika novinkou. Provedení Sonáty (V.  Dvořák 
a Michal Rezek) i kvartetu bylo dokonalé. Autor ostatních skladeb večera ovšem není tak 
známý	jako	Leoš	Janáček,	a	tak	jsme	byli	vděčni	Václavu	Dvořákovi	za	krátkou	biografii.	

H.	W.	Ernst	byl	 velkým	konkurentem	Paganiniho,	 tvrdí	 se,	 že	 jako	 jediný	houslista	
své doby si troufl uspořádat koncert ve stejném městě a ve stejný čas jako Paganini. A teh-
dejší kritici se neshodli na tom, který z obou houslistů byl lepší. Bohužel, jako autor ne-
byl Ernst tak plodný jako Paganini a jeho skladby by možná upadly v zapomenutí, ne-
být Doležalova kvarteta. Doležalovci totiž natočili ve světové premiéře nahrávku Ernstova 
kvartetu a Václav Dvořák navíc ještě dvou skladeb pro sólové housle a klavír – Noctur-
no a Bolero. Všechny tři skladby jsme si na koncertu mohli poslechnout. Paganiniho styl 
je v nich určitě patrný, ale asi se dá souhlasit se současníky obou houslových virtuozů, že 
v Ernstových skladbách najdeme víc melodií. Myslím, že Ernst by měl z bíteškého prove-
dení svých skladeb opravdu radost.

Otto Hasoň

Doležalovo kvarteto. Foto: Otto Hasoň
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NENí kVartEto jako kVartEto
Letošní	sezóna	Bítešského	hudebního	půlkruhu	je	na	kvarteta	bohatá.	Není	ovšem	kaž-

dé	kvarteto	smyčcové,	jak	prokáže	šestý	koncert	v	úterý	3.	března	2009.	Flétnista	Vítězslav	
Drápal učí v bítešské ZUŠ pěkných pár let a nemohl chybět jako sólista ani na koncer-
tech BHP. Ať sólo, s kytarou, harfou či orchestrem – vždycky šarmantní, milý, technic-
ky i umělecky dokonalý muzikant. Tentokrát přivádí do Bíteše tři své dlouholeté přátele 
–	harfenistku	Hanu	Müllerovou,	klarinetistu	Jiřího	Hlaváče	a	fagotistu	Miloše	Wichterle.	
Jen poslední jmenovaný bude na našem pódiu poprvé.

art kvartet vznikl v roce 1988. Nástrojová specifika, harfa a tři dechové nástroje, dává 
před poklady k ojedinělé dramaturgii. Dobovou i stylovou paletu ještě rozšiřují skladby ve 
zvukově	neotřelých	úpravách,	instrumentovaných	právě	pro	tento	ansámbl.	V	průběhu	kon-
certu jsou navíc nabízeny různé varianty nástrojových seskupení. 

Hana müllerová je absolventkou AMU v Praze a Vysoké hudební školy v Kyjevě. Pat-
ří k předním českým harfenistkám, je vítězkou řady soutěží a bývá často zvána k vystoupe-
ní v Evropě i zámoří.

vítězslav drápal, absolvent JAMU, dlouhodobě působil jako sólista Orchestru studio 
Brno,	Bejrútské	filharmonie	a	profesor	konzervatoře	v	Libanonu.	Vedle	koncertní	činnosti	
působil dlouhá léta jako pedagog JAMU, v současné době vyučuje na bítešské ZUŠ.

Jiří Hlaváč, absolvent pražské AMU, je zakladatelem a uměleckým vedoucím souboru 
Baroque Jazz Quintet. České interpretační umění reprezentoval na festivalech a koncertech 
ve třiceti zemích světa. V současné době je docentem AMU v Praze.

miloš Wichterle absolvoval AMU v Praze, získal řadu cen na mezinárodních soutěžích. 
Je členem souboru Musica per tre, koncertoval s ním i jako sólista v řadě evropských zemí.

Art kvartet pro nás připravil program od baroka po současnost – od slavných Zelených 
rukávů až po Modlitbu pro Zuzanu Navarovou Jiřího Hlaváče.

Na shledanou v úterý 3. března 2009 v 19 hodin v kulturním domě ve velké Bíteši.

Otto Hasoň

Někdo sBírá céčka, Někdo ZasE oBlEčENí
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci 

charitativní sbírky oděvů. Ve čtvrtek a pátek 23. a 24. ledna 2009 se nám podařilo vybrat 
téměř dva náklaďáky materiálu – triček, bund, hraček a dalšího oblečení. Vše jsme v so-
botu 25. ledna 2009 odvezli do Brna, kde věci vybírá tamější Charita.

Letos	jsme	museli	poněkud	omezit	seznam	věcí,	které	jsme	vybírali;	už	jsme	nemohli	
přijímat například silonové nebo šusťákové oděvy. „Hodně materiálu putuje do Afriky, kde 
neupotřebí nic umělého,“ vysvětlila nám jedna z organizátorek. „Pořebují bavlnu, aby v tom 
horku sála pot.“

Děkujeme klukům a holkám, kteří pomáhali s vybíráním a nakládáním, otci Bohumilovi, 
že nám vyhradil místnost na faře, Technickým službám za pohodovou spolupráci při odvozu 
vybraného materiálu do Brna a Městu Velká Bíteš, že tyto dvě cesty náklaďáku zaplatilo.

A samozřejmě chceme poděkovat všem, kteří si našli chvíli času, probrali doma skříně 
s oblečením, přišli a na sbírku přispěli.

Za organizátory Karel Dvořák
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HistORie velKOBÍtešsKÝCH DOMŮ

seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích velké Bíteše. 
nyní masarykovo náměstí, dům č.p. 19 (dnes s prodejnou textilu a koberců):

Tento	dům	býval	původně	užší.	Při	straně	k	č.p.	20	stávala	Lázeňská	brána	(1414),	
k níž vedla ulička dolů a asi dále k lázni u potoka. Tato ulička ztratila svůj význam zřej-
mě před výstavbou kamenných hradeb někdy na přelomu 15. a 16. století, kdy byla lá-
zeň provozována patrně již na jiném místě. Jan Tiray uvedl, že branka v hradbách a ulič-
ka, které se později říkalo Čertova, existovaly ještě v 18. století.

Souvislá řada známých majitelů domu začíná Italem barvířem danielem Fronkem, 
který jej získal před rokem 1594. Fronkovi se tu většinou říkalo Daněk Vlach. Asi v roce 
1601 se odstěhoval do Třebíče, kde roku 1609 zemřel. I po odstěhování si Fronk grunt 
ponechal, přičemž mu v roce 1607 na den svaté Moniky vyhořel. Tehdy požár strávil 
faru, 53 domů a 40 stodol. Pohořelý dům koupil až roku 1614 Štefl pekař, který tu ale 
dlouho nepobyl. Při následném stěhování do Tišnova navíc „skla světnice pobral“ a neza-
platil šest zlatých dluhu. Tyto musel věřitel Ondra Putnář následně vymáhat přes tišnov-
ského rychtáře. A tak v roce 1617 koupil dům za 150 moravských zlatých Šimon Bokr, 
od kterého jej roku 1623 pořídil václav lukšů za 190 moravských zlatých. Několik let 
nato byl „Václav Lukšů obviněný při právě rychtářským od Pavla Zlatníkova a Václava Vrab-
ce, spolusousedů svých, za příčinou, když svůj hrách v stodole Václava Vrabce složený mlátiti 
dal, že jest z omylu a přehlídnutí mlatců i jeho samého z vejš psanejch Pavla a Václava vrst-
vy bráti a jejich vlastního nějakou částku vymlátiti dajíc, k svému oužitku obrátil“. Důkazy 
o tomto skutku ale nebyly jednoznačné, a tak „jsou mezi sebou přátelské porovnání učini-
li takové: Václav co tak z omylu učinil, zase se Pavlovi a Václavovi puol druhé míry hrachu 
dáti se uvolil. Což oni k sobě přijmouce, tím se zamlouvají, že s ním budoucně dobrým bě-
hem sousedským živi býti a jemu toho, jakoby tu jeho pověst dobrá zmařena bejti měla, ne-
toliko vyzdvihovati ani ničím zlým vzpomínati nechtějí. On také proti tomu týmž způsobem 
a během sousedským k žádnému vyzdvihování ani nad nimi skrze sebe neb skrze přáteli své 
se vymstívání zakazuje, příčiny nedávati“.

Zatímco	Václav	Lukšů	je	 jako	vlastník	domu	připomínán	ještě	v	roce	1648,	někdy	
před rokem 1664 se jím stal Šimon Šandera. Později roku 1703 zdědil dům v stálé ceně 
190 moravských zlatých syn Šimona a Markyty václav Šandera. Po něm „na větším díle 
zpustlý“ dům v roce 1723 koupil antonín Jourek za 50 rýnských zlatých. Následně roku 
1756 jej v ceně 161 moravských zlatých zdědil nejmladší Antonínův syn krejčí Franz 
Jourek, který přitom svým dosud nevyplaceným sestrám Barboře a Anči postoupil „do-
mek blíž Vrabčí brány ležící“ č.p. 64. Poté roku 1775 již ovdovělá Terezie Jourková ne-
chala připsat dům v odhadní ceně 300 rýnských zlatých svému zeti a zřejmě řezníkovi 
Josefu Bartoškovi. Učinila tak proto, že její „syn Jáchym ještě v nedospělosti věku pozůstá-
vá a na tomž domě mnoho dluhů se vynachází, užitky však domu toho velmi špatný jsou, 
že sice ani interehse	 (tj.	úroky	z	půjček)	z nich vypláceti ani kopy obecní spláceti nemohli 
a dům ten do vejrostu syna Jáchyma v nic by docela přijíti musel“. Bartošek se tak zavázal 
splatit dluhy 120 rýnských zlatých 30 krejcarů obci, dalších 80 rýnských zlatých heřma-
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novskému kostelu, a také aby Jáchyma „řemeslu pořádně vyučil a jemu, když na vander 
půjde, šatky zjednal“.

Později roku 1787 koupil „dům nákladnický“ za 505 zlatých „ten čas zdejší městský 
sladký“ Jan poupě. V roce 1791 přikoupil od svého souseda z č.p. 20 Havla Pánka „pustý 
místo na šířku na 2 ½ sáhů (tj. 4,75 m) až dolů se zahrádkou“ za 80 zlatých. Potom roku 
1800 Jan Nepomuk Poupě postoupil várečný dům s přilehlou zahradou, stodolou Za 
Kostelem a polnostmi v ceně 1 300 zlatých svému synovi a též sládkovi michaelu pou-
pětovi. Od Poupěte koupil dům roku 1832 Jan vachtl za 1 680 zlatých. Roku 1837 po-
řídil dům v ceně 1 520 zlatých dále Jakub Bílek, od kterého jej roku 1851 koupil barvíř 
František kotík s manželkou Annou za cenu 3 300 zlatých. Následně v roce 1862 jej 
zdědil antonín kotík. Rodina Kotíkova nadále provozovala barvířské řemeslo až do po-
loviny 20. století (o modrotisku vladimíra kotíka psal Vladimír Věžník ve svých vzpo-
mínkách na učňovská léta v lednovém Zpravodaji roku 2004). V držení nynější rodi-
ny Burianovy je od roku 1947, kdy jej koupil antonín Burian. Provozoval zde pánské 
a dámské kadeřnictví. K hodnotám, které v historickém objektu byly během staletí vy-
tvořeny, rodina Burianova i dnes prokazuje citlivý přístup.

Prameny: SOkA ZR, AMVB, sign. Ea1, sign. C18 – č. 4, č. 11 787 – fol. 66, 71, 115, 
116, 205, 209, 223, č. 11 788 – fol. 82, 83, 247, č. 11 789 – fol. 102, 137, 138, 216, 
262, č. 11 793 – fol. 21, 22, č. 11 795 – fol. 105 - 108.

Jan Zduba

Vzhled domu č.p. 19 vychází z podoby, kterou mu vtiskla Kotíkova přestavba v druhé 
polovině 19. století.                                                              Foto: Otto Hasoň
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ZADáNO PRO seNiORKluB

Jaro ťuká na dveře.
Oficiálně je přivítáme už tradičně na Šmelcovně, v neděli 22. března 2009. V minu-

losti se nám tam jaro představilo už v mnoha podobách, vánicemi, hřejivým sluníčkem, 
deštěm, zimou, teplem, rozkvetlými stráněmi, ale i souvislou sněhovou pokrývkou. Jak-
pak bude asi letos? Zima za moc nestála, tak doufejme, že si to nevybere v březnu.

Jinak v březnu to všechno začne. Příchod jara je pro nás venkovany tak trochu pro-
buzením ze zimního spánku. Začne fůra každoročně se opakujících aktivit. Tak s chutí 
do toho. Stejně jsme se již většinou nemohli dočkat.

Co jsme připravili na měsíc březen:

Ještě o nedělích 1., 8. a 15. 3. 2009 bude plavání v Nové Vsi u Oslavan. Odjezdy vždy 
v 8 hodin od České spořitelny. Opět připomínáme, že plavání nabízíme všem občanům, 
mládeži a dětem, bez předchozích přihlášek. Stačí jen přijít k autobusu. Plavání probíhá 
od 9 do 10 hodin, příjezd domů v 11 hodin.

Ve středu 18.3.2009, v 15 hodin v Kulturním domě máme náš Seniorklub. Schází-
me se již takto každou středu v měsíci již desátým rokem. Ani jednou jsme nevynecha-
li. Naším hostem bude bývalý občan našeho města, který byl zaměstnán jako psycholog 
v místní Dětské psychiatrické léčebně, PhDr. Karel Plocek. Mnozí z nás si ho určitě pa-
matujeme. Pan Plocek je uznávaným odborníkem ve svém oboru a dovede zasvěceně ho-
vořit i o takových věcech, jako je problematika stáří. Je také známým publicistou a pře-
kladatelem. Bude to určitě zajímavá beseda.

Třetí naší akcí v březnu bude už tradičně zájezd na Vítání jara na Šmelcovně, které 
se koná v neděli 22.března 2009. Odjezd bude v 10 hodin od České spořitelny, návrat 
zpět bude v 15 hodin z Maršova. Z Javůrku na Šmelcovnu to je asi 2 km a ze Šmelcov-
ny do Maršova také 2 km.

Co se na Šmelcovně děje? Budeme vítat jaro. Když to trochu vyjde, stráně nás budou 
vítat rozkvetlými kytičkami. Do Bílého potoka budou s říkankami padat Smrtky, děti 
tam budou mít kulturní program, bude tam příjemné setkání s přáteli, se kterými jsme 
se možná rok neviděli, občerstvení atd. Všichni to už nakonec známe z dřívějška.

Co připravujeme na měsíc duben:

–	 středa	15.	4.	2009,	Seniorklub,	hosty	budou	manželé	Lajkepovi	s	besedou	o	Bruselu
–	 úterý	14.	nebo	21.	4.	2009,	zájezd	do	Ostravy
– sobota 25. 4. 2009, první výlet na kolech, po Jinošovských studánkách

Aktiv Seniorklubu
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OstAtNÍ
powErkitiNg V BítEši

Možná si někdo z obyvatel Velké Bíteše a okolních vesnic v  posledních týdnech po-
všimnul vznášejících se „padáků“ nevysoko nad zemí v bližším i vzdálenějším okolí na-
šeho města. Není to paragliding, se kterým se především v létě za příznivého, spíše bez-
větrného počasí setkáme v prostoru mezi Novými Sady, Bezděkovem a Jáchymovem.

Powerkiting je druh sportovní aktivity, při níž se používá tažný drak (kite, powerkite) 
k pohybu člověka po zemi (landkiting), sněhu (snowkiting) či vodě (kitesurfing) nebo 
k jeho zdvíhání do vzduchu. Drak je podobný menšímu padáku či křídlu pro paragli-
ding. To, že tažnou silou je prostřednictvím kitu vítr, je zřejmé. Pouhá chůze, případně 
běh jsou jednou z možností, které rider (osoba řídící kite) použije. Pro plné využití síly 
větru se však používá další vybavení, jak je zřejmé z názvů dílčích odvětví.

Obvykle se drak používá k pohánění jezdce na mountainboardu (obdoba skateboardu), 
snowboardu či buggyně, ale užívají se také brusle, lyže, apod. Tažný drak neslouží pouze 
k získání rychlosti, pokročilí jezdci dokáží pomocí tažného draka vyskočit i několik metrů do 
vzduchu. Také proto jsou všechny varianty powerkitingu považovány za extrémní sport.

Různé varianty powerkitingu se vyvíjely nezávisle na sobě, ale opravdový rozmach 
tohoto sportu nastal na přelomu tisíciletí, kdy se začal masově šířit kitesurfing - jízda po 
vodě na speciálním prkně (tzv. „kiteboard“) za využití tažného draka. Ještě v roce 1998 
nebylo na celém světě více než 30 jezdců, nyní jdou jejich počty do statisíců. S rozšíře-
ním kitesurfingu narostl zájem a obecné povědomí o powerkitingu a to vedlo k masové-
mu rozšíření dalších příbuzných sportů, například snowkitingu, kdy se za použití tažné-
ho draka uvádí jezdec do pohybu po sněhové pláni na lyžích či snowboardu.

Nezanedbatelným faktorem v našich podmínkách je charakter reliéfu, musí být ote-
vřený, nepříliš skloněný, o ploše alespoň několika hektarů. Oblast Českomoravské vrcho-
viny takových lokalit skýtá opravdu dostatek. Ze vzdálenější lokalit je to především celo-
republikově známé okolí Fryšavy ve Žďárských vrších. Nejvhodnějším prostorem v okolí 
našeho města je poměrně rozlehlá pastvina mezi Čikovem a Tasovem také díky velkému 
pochopení majitele tohoto pozemku, vhodný je prostor letiště u Borovníku, dobré pod-
mínky skýtá zatravněná vrcholová část Fajtova kopce nad Velkým Meziříčím, v zimě hla-
diny zamrzlých rybníků včetně Silnického nebo zasněžená pole i v nejbližším okolí měs-
ta. Vhodná je síla větru již od cca 3 m/s (10-11 km/hod), zdatnější rideři zvládají svoje 
tahouny při síle větru i nad 10 m/s (36 km/hod).

Podle slov Dalibora Koláře, studenta Fakulty sportovních studií MU v Brně, prota-
gonisty, který powerkiting do Velké Bíteše v roce 2006 přivedl, dnes existuje ve Velké 
Bíteši nevelká skupina vyznavačů tohoto extrémního sportu ve věku od patnácti do více 
jak padesáti roků. Právě s nimi se v uvedených lokalitách můžete často setkat.

Přitažlivé na tomto sportu není pouze mírně zvýšená hladina adrenalinu, ale přede-
vším volný pohyb v přírodě s využitím přirozené, obnovitelné hnací síly - větru. Kdo ne-
chce čekat ve frontě na lyžařský vlek s následnou možností kontaktu s jiným lyžařem na 
sjezdovce, rozbalte draka, nazujte lyže, a pak to chce jediné, musí foukat.

Mgr. Michaela Ralevski
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BEZ ZNalosti miNUlosti NEmůžEmE BUdoVat sVoU 
BUdoUcNost

Velkobítešští hasiči budují v požár-
ní zbrojnici trvalý pomník svým před-
chůdcům a připomínku bohaté historie 
sboru. Po ročních přípravách v předsá-
lí zasedací místnosti vyrůstá nová síň 
tradic, kde budou umístěny historické 
artefakty spojené s požární ochranou 
ve Velké Bíteši. V zasedací místnosti 
byl vybudován pamětní kout, kde je 
vystaven slavnostní prapor SDH, zho-
tovený při příležitosti 135 let sboru 
v roce 2007, na zdi visí obraz „staré-
ho“ hasičského skladiště, které sloužilo 
v létech 1887–1992, vedle visí portrét zakladatele sboru lékaře Jana Vachtla, tč. starosty 
města 1871–1877. Historickou atmosféru v prostorách požární zbrojnice dotváří repli-
ky fotografií získané z archivu občanů města a bývalých členů sboru.

Zájmová skupina historie PO při SDH Velká Bíteš

poděkoVáNí
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek Velká Bíteš, děkuje touto cestou všem, 
kteří podpořili 19. reprezentační hasičský ples příspěvky do tomboly.

Děkuje okrskový výbor

KRONIKÁřKA	MěSTA	VELKé	BÍTEŠE	HLEDÁ	METEOROLOgA	–	AMA-
TéRA	 PRO	 ZPRACOVÁNÍ	 INFORMACÍ	 O	 POČASÍ	 NA	 BÍTEŠSKU	 PRO	
MěSTSKOU	KRONIKU	ROKEM	2008	POČÍNAJE.	MOBILNÍ	TEL.	PRO	ZÁ-
JEMCE: 723 020 544

sBor doBrovolnýCH HasiČŮ velká BíTeŠ
Za loukama 583

595	01	VELKÁ	BÍTEŠ

Pořádá	21.	března	2009	od	8	hodin	„ŽELEZNOU	SOBOTU“.	Jakýkoliv	kovový	od-
pad odneste před Váš dům nebo před hasičskou stanici, odkud se bude svážet do kon-
tejnerů. Těžší předměty pomůžeme vynést.
Výtěžek akce bude použit ve prospěch aktivit sboru.
Vaši hasiči
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darUjtE žiVot, darUjtE kostNí dŘEň
Většině lidí se běžně honí hlavou spousta všerůzných problémů, starostí ať už osobních či pro-

fesních. Vpřípadě, že se dostaneme do situace, kdy je ohrožen život nám blízké osoby, naše současné 
problémy se smrsknou na minimum a uvědomíme si banálnost našich bývalých starostí. Přitom tak 
málo stačí, aby každý z nás – pokud jsme zdraví – někomu mohl od těchto starostí značně ulehčit.
Nemocní čekají na naši pomoc

Poslední týdny hýbe světem medii a poletuje internetem příběh ročního Kubíka z Kuřimi, který 
onemocněl akutní formou leukémie. Jeho šancí na život je najít vhodného dárce kostní dřeně. Kubík 
není ale jediným podobně nemocným pacientem. Mezi čekateli na vhodného dárce kostní dřeně je 
spousta dalších nemocných lidí. Ať už dětí, rodičů, sourozenců, kamarádů, známých...

Těmi, kdo těmto lidem můžou pomoci, jsme právě my! Zdraví lidé od 18 do 35 let, tj. po-
tencionální dárci kostní dřeně, kteří obětují pouhých 10 ml své krve, aby se mohli zařadit do re-
gistrů dárců kostní dřeně.
Rozhodnutí neodkládejte

V českém registru dárců kostní dřeně je pouhých 33 tisíc dobrovolníků. Vhodného dárce je 
obtížné najít, proto prosím neodkládejte svoje rozhodnutí. Třeba zrovna Vy můžete Kubíkovi nebo 
jinému nemocnému pomoci. Dejte šanci těm, kteří potřebují Vaši pomoc!

Registr	 je	 anonymní	a	dobrovolný,	nelze	 tedy	darovat	kostní	dřeň	účelově	 jedi-
nému člověku, takže svým rozhodnutím dáváte šanci na život nejen Kubíčkovi, ale i 
dalším dětem, matkám, otcům... 

Pokud jste se rozhodli zaregistrovat, udělejte to co nejdříve, neboť každým dnem se šance na 
transplantaci kostní dřeně snižují. Vhodná doba pro záchranu života může být třeba jen týden. 
Pak už nebude transplantace možná.

K odběru vzorku krve se můžete přihlásit na tel. čísle 532 233 540, kde vám pracovníci br-
něnské fakultní nemocnice poskytnou další informace. Na internetu lze najít také seznam trans-
fuzních stanic (www.darujkrev.cz). Zaregistrovat se dá na kterékoliv z nich.

Nikdo z nás neví, kdy zrovna my budeme čekat, jestli v registru dárců je zrovna náš zachrán-
ce. Čekání na záchranu života našeho blízkého člověka musí být neskutečně dlouhé. Zkusme pro-
sím čekání těmto lidem zkrátit.
Nadační fond dětské onkologie Krtek ve FN Brno

Vpřípadě, že nemůžeme pomocnou ruku podat formou zapsáním se do registrů dárců kost-
ní dřeně, můžeme svoji pomoc nabídnout Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek ve Fakult-
ní nemocnici Brno. Nadační fond, kromě jiného, provozuje také ubytovnu pro léčené děti na FN 
Brno a jejich rodiče. Váš dar může podpořit kvalitu života onkologických pacientů tím, že umož-
ní pobyt dětí mimo nemocniční prostředí během léčby a zohlední finanční situace rodin a nároků 
na ubytování doprovodu hospitalizovaných dětí.

Více informací jak lze pomoci Nadačnímu fondu Krtek získáte na tel. 545 244 411 a na interne-
tových stránkách nadace www.krtek-nf.cz, email: info@krtek-nf.cz. Jakákoliv pomoc je vždy vítaná.
o reportáž Tv prima o kubíkovi (4. minuta)
 http://www.iprima.cz/index.php/plain_site/content/view/full/75294/(name)/date
o Odkaz na stránky minibazaru, kde maminka Kubíka odpovídá na různé otázky týkající se Ku-

bíčka a leukémie
 http://www.mimibazar.cz/vtip.php?strana=1&id=22390
o Cena lidského života aneb příběh o naději
	 http://www.fnbrno.cz/article.asp?nArticleID=1386&nLanguageID=1

dárcovská sms
Podpořte Nadaci pro transplantaci kostní dřeně zasláním dárcovské SMSky ve tvaru: 

dms kosTnidren na číslo 87777.
Lenka	Trtilková,	Martin	Horký
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řáDKOvá iNZeRCe
Nabízím přivýdělek v oblasti finančních produktů. Žádné vstupní poplatky, veškeré ma-
teriály dodá firma. Vhodné pro důchodce, ženy na MD a jako hlavní činnost. Volejte 
773 584 731 nebo 721 584 731

Hotovostní půjčky pro zaměstnance, důchodce, ženy na MD, bez poplatků + bonus ke 
každé půjčce. Volejte kdykoliv 773 584 731 nebo 721 584 731

Hledáme	obchodní	zástupce	na	pozici	úvěrový	poradce	v	nebankovní	oblasti.
Tel.: 725 695 624

Dostupné půjčky bez poplatků. Tel.: 732 565 767

Nemáte prokazatelný příjem? Nikde Vám nepůjčí? Půjčíme Vám na zástavu nemovitosti.
Volejte na tel.: 725 695 624

PROGRAM KiNA fliP velKá BÍteš
úNor 2009
Neděle 1. března v 17 a v 19.30 hodin
madagaskar 2
(Madagascar: Escape 2 Africa)
Stále spolu. Stále ztraceni. Nový příběh lva 
Alexe, žirafáka Melmana, zebry Marty a hro-
šice Glorie. Animovaná komedie v českém 
znění pro celou rodinu.
Premiéra - 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 8. března v 16.18 a ve 20 hodin
sněŽenkY a maCHŘi Co uděláte, aby 
se vaše 25 stará platonická láska stala sku-
tečnou? V hlavních rolích nové české ko-
medie Jan Antonín Duchoslav, Michal Su-
chánek, Eva Jeníčková, Radek Brzobohatý, 
Jakub Prachař, Václav Kopta a další
Premiéra - 104 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 15. března v 17 a v 19.30 hodin
CesTa na měsíC
(Fly Me to the Moon)
I první let na Měsíc měl své mouchy… Ves-
mírné dobrodružství tří malých much pro 

celou rodinu. V ceně vstupného dostane kaž-
dý návštěvník 3D brýle pro jedinečný troj-
rozměrný zážitek! Český dabing.
Premiéra - 85 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 22. března v 19.30 hodin
CHe guevara revoluCe
(The  Argentine)
26. listopadu 1956 se Fidel Castro s 80 po-
vstalci plaví na Kubu s cílem svrhnout dik-
taturu – jedním z nich je i Ernesto Che 
Guevara. V hlavní roli válečného dramatu 
strhující Benicio Del Torro.
Premiéra - 131 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 29. března v 19.30 hodin
po pŘeČTení spalTe
(Burn after reading)
Inteligence je relativní… V hlavních rolích 
černé komedie bratří Coenů George Cloo-
ney, Brad Pitt, John Malkovich a další…
Premiéra - 96 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč



Březen 2009 25

Zřizovatel
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš

vyhlašuje

na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném 
znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisích,

konkursní řízení
na funkci ředitele/ky

Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková 
organizace

Požadavky: předpoklady stanovené zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) – pro výkon funkce 
ředitele školy dle § 5, předpoklady podle § 3 (plná způsobilost k právním úkonům, 
bezúhonnost, zdravotní způsobilost, prokázaná znalost českého jazyka) a odborná 
kvalifikace podle § 7 nebo § 8 zákona , dále znalost školských předpisů, organizační 
a řídící schopnosti.
Výhodou: řidičské oprávnění sk. B.
Přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese zřizovatele:
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
v termínu do 20.3.2009 do 14.30 hod.

Obálku označte:  Konkurs ZŠ neotvírat

K přihlášce doložte: ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladu odborné 
kvalifikace podle § 7 nebo § 8 zákona (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání), 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o zdravotní způsobilosti 
k výkonu funkce ředitele, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním 
zaměstnavatelem, podrobný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy.

Ve Velké Bíteši dne 23.2.2009

Mgr. Miroslav Báňa
starosta 
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Nepřehlédněte nabídku
Základní organizace odborového svazu kovoprůmyslu První brněnské strojírny  Velká 
Bíteš, a.s. nabízí celoroční dlouhodobý pronájem rekreačního střediska na Klečanech, 
které tvoří tři dřevěné chatky u Silnického rybníka v pěkném prostředí  katastrální-
ho	území	Velká	Bíteš.

Charakteristika:
Každá chatka má kuchyňku vybavenou vařičem a ledničkou a tři pokojíky se sed-
mi lůžky, chodbou a verandou, je podsklepená, topí se akumulačními kamny, popř. 
přímotopnými kamny. Voda do chatek není zavedena, k dispozici je studna, toaleta 
společná,	tzv.	suché	WC.
Chatky jsou zasazeny vedle sebe na slunečném palouku, kolem chráněny lesem. U kaž-
dé chatky je ohniště, na spodní straně je udírna a technické zázemí. Výborné prostře-
dí v přírodě pro rodinnou rekreaci, společenské oslavy, pro grilování. Možnost kou-
pání v rybníce hned pod chatkami, výlety do okolí.
Dostupnost do Velké Bíteše cca 3 km. Celý areál je oplocen.

Bližší informace na telefonu 566 513 955, 566 822 955, mobil 737 171 316

Composite

C M Y CM MY CY CMY K
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Ing. Michal Brázdil
Váš realitní poradce

773 500 753

prodává nejvíce realit na světě

PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
 Chcete získat nejlepší cenu?

 Chcete mít nejlepší podmínky?

 Chcete klidný a bezstarostný obchod?

Svěřte se profesionálům...

Křížová 18 (u Mendlova nám.)
603 00 Brno

www.re-max.cz/100
100

Karlov 261
595 01 Velká Bíteš

michal.brazdil@re-max.cz

HLEDÁTE ÚČETNÍ?
Poskytuji komplexní služby v oblasti externího vedení účet-
nictví (daňové evidence) včetně zpracování personální agen-
dy a mezd, vyhotovení přehledů pro zdravotní pojišťovny 
a OSSZ, sestavení přiznání k daním, provedení rozborů 
hospodaření a další služby dle individuálních potřeb.

Garantuji odbornost, pečlivost, diskrétnost a osobní pří-
stup.

V případě zájmu o spolupráci mne kontaktujte na 
tel.  čísle: 776 839 126. Pro více informací navštivte  
www.hkucto.cz

Ing. Hana Karmazínová, Velká Bíteš
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AMIDO-letecké snímky s.r.o.
hledá pro svůj tým ambiciózního kolegu/kolegyni

na pozici OBCHODNÍK
Nabízíme: - HPP, fixní plat + provize
	 -	 služební	vůz,či	možnost	použití	vozu	vlastního	(úhrada	cest. 
  nákladů)
	 -	 eventuelně	možnost	pracovat	na	ŽL	(30.000-50.000)
 - pracovní oblast-okolí Velké Bíteše
 - zázemí stabilní zahraniční firmy
 - příležitost uplatnit  obchodní nadání a iniciativu
 - neformální prostředí, pružnou pracovní dobu

Požadujeme: - spolehlivost,praxe v oboru výhodou
 - komunikační a prezentační schopnosti
 - vysoké pracovní nasazení, samostatnost

Kontakt: - Jitka Větrovcová tel. 724 773 973
 - jitka@amido-leteckesnimky.cz
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Hledáme 2 pracovnice úklidu z Košíkova a okolí
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CO MŮŽETE 
SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT 
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ 
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!

Malé
spotřebiče

Velké 
spotřebiče

Chlazení

Střední
spotřebiče

Nářadí, 
hobby, dílna

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4

tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz

www.elektrowin.cz
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