
Pan Dominik Klimeš oslavil sté narozeniny. Nahoře – blahopřání starosty města. Dole – 
 jubilant se zetěm a hejtmanem Kraje Vysočina (vpravo).              Foto: Roman Vostál

www.velkabites.cz duben 2009



2 Zpravodaj Velká Bíteš

��������	�����

��������	������	�������������	�������������	��������
���	�������������������������������������
������������ ���!��""#����""$

%����	��!�&'�	����������	�����

(��	���	��!�)*+,-�)(���.�.

/��0��	��	!�/1,2*/1*34�����.�.

���������	����	����������������������������

����

Zde bude umístěn pamětní kámen s nahoře uvedeným textem.
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nabídka programů a akcí – duben 2009

Pondělí dne 6. dubna 2009 v 17.30 hodin
MASOPUSTNÍ OBYČEJE NA PODHORÁCKU – beseda se S. Smutnou a Mgr. E. Tomá-
šovou, doplněná obrazovým materiálem z výzkumu obyčejových tradic v posledních letech
Městské muzeum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5

6. – 17. dubna 2009 od 8 do 15.30 hod., obědová přestávka 11.30 – 12.00 hod.
VÝSTAVA OBRAZŮ PANÍ HRUŠKOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kutlury

Pondělí 6. dubna 2009 v 19 hodin
JANÁČKOVO KVARTETO, JITKA MOLAVCOVÁ, ALFRED STREJČEK
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Sobota 11. dubna 2009 v 8 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Středa 15. dubna 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB – hosty budou manželé Lajkepovi, beseda o Bruselu
Kulturní dům, Vlkovská 482

Pátek 17. dubna 2009 v 17 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE ve spolupráci s ASPV Žďár nad Sázavou
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak

Pondělí 20. dubna 2009 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482

Úterý 21. dubna 2009 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
Mateřská škola, Masarykovo nám. 86

Úterý 21. dubna 2009 od 10 do 19 hodin
BEAUTY DEN SALOME – novinky v péči o pleť a make-upu, líčení s poradenstvím, 
jarní slevy, tombola, občerstvení, vstup volný
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje studio Salome
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Sobota 25. dubna 2009 sraz ve 13 hodin u fotbalového stadionu
PRVNÍ ODPOLEDNÍ VÝLET NA KOLECH po Jinošovských studánkách
Organizuje Seniorklub

Neděle 26. dubna 2009 v 15 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU – k tanci a poslechu hraje BySTřIcKá KaPELa
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

28. dubna – 7. května 2009 od 8 do 15.30 hod., obědová přestávka 11.30 – 12.00 hod.
VÝSTAVA DĚL KLIENTŮ ÚSP JINOŠOV BAREVNÝ ŽIVOT
Výstavní sál KK, Masarykovo nám. 5
Organizuje Klub kultury společně s ÚSP Jinošov

Úterý 28. dubna 2009 od 15 do 17 hodin
ŽLUTÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Mateřská škola, U Stadionu 538

Úterý 28. dubna 2009 odjezd v 6 hodin od České spořitelny
ZÁJEZD DO OSTRAVY
Organizuje Seniorklub

Klub kultury připravuje (květen):
divadelní hru KLÁRA A BÁRA – třeskutě vtipná komedie o dvou manželských krizích, 
ve které se představí Ivana chýlková, Eva Holubová, Mojmír Maděrič a Jan Holík

informace radnice
Usnesení č. 3/09 z jednání rady města Velká Bíteš 
konaného Ve dnech 20. února 2009 a 23. února 2009
Rada města schvaluje:
•	 vyhlášení	konkurzního	řízení	na	funkci	ředitele/ředitelky	Základní	školy	Velká	Bíteš,	

Tišnovská 116, příspěvková organizace
•	 převod	 částky	 70.850,-	Kč	 z	 prostředků	 na	 pokrytí	 provozu	Základní	 školy	Velká	

 Bíteš, Sadová 579 do jejího rezervního fondu

Rada města jmenuje:
•	 ředitelem	 Základní	 umělecké	 školy	 Velká	 Bíteš,	 příspěvková	 organizace,	 pana	To-

máše Maška, a to na období do jmenování nového ředitele ZUŠ, nejdéle však do 
28.2.2010
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Rada města v působnosti valné hromady Technických služeb Velká bíteš, 
spol. s r.o., bere na vědomí:
•	 zápis	z	1.	zasedání	dozorčí	rady	Technických	služeb	Velká	Bíteš,	spol.	s	r.o.

Rada města v působnosti valné hromady Technických služeb Velká bíteš, spol. s r.o., 
schvaluje:
•	 tvorbu	1.	poloviny	zákonné	rezervy	ve	výši	548	tis.	Kč	na	plánovanou	opravu	objek-

tu dílen TS Karlov

Rada města schvaluje:
•	 uzavření	nájemní	smlouvy	s	baseballovým	klubem	Orli	Velká	Bíteš	na	pronájem	po-

zemků	části	p.č.	2729/1	-	ostatní	plocha	(ostatní	komunikace)	o	výměře	17400	m2, 
p.č. 2730 ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 246 m2 a p.č. 2731 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 1272 m2, vše v k.ú. Velká Bíteš, na dobu určitou - 
10	let	ode	dne	podpisu	smlouvy;	výše	nájemného	činí	7	Kč/m2/rok

•	 vydání	souhlasu	se	stavbou	„Stáje	pro	koně“	na	pozemku	p.č.	2812/1	v	k.ú.	Velká		Bíteš.	
Současně	 souhlasí	 s	umístěním	přípojky	nízkého	napětí	na	pozemcích	p.č.	2786/1,	
p.č.	2810/1,	2809,	2807,	2806,	2812/2	v	k.ú.	Velká	Bíteš,	to	vše	za	podmínek,		které	
stanoví MěÚ, odbor výstavby a životního prostředí

•	 zveřejnění	záměru	na	prodej	části	pozemku	p.č.	1533/1	ostatní	plocha	(ostatní	ko-
munikace) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš dle žádosti za podmínky, že při pří-
padném převodu bude zřízeno věcné břemeno vedení kanalizace na převáděné části 
pozemku	1533/1	a	současně	na	pozemku	p.č.	1593	v	k.ú.	Velká	Bíteš,	jenž	je	v	sou-
kromém vlastnictví žadatelů

•	 uzavření	dodatku	č.	1	smlouvy	o	výpůjčce	ze	dne	13.12.2004	s	ČR	-	Hasičský	záchran-
ný sbor kraje Vysočina v předloženém znění (úprava předmětu výpůjčky - vypuštění 
pozemku p.č. 2145, k.ú. Velká Bíteš, úprava doby výpůjčky - na dobu neurčitou)

•	 uzavření	 dodatku	 č.	 1	 nájemní	 smlouvy	 ze	 dne	 10.11.2008	 v	 předloženém	 znění	
(úprava	předmětu	nájmu	-	doplnění	o	pozemky	p.č.	64,	p.č.	61,	p.č.	60	a	p.č.	59/1,	
vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše)

•	 uzavření	dodatku	č.	2	smlouvy	o	dílo	se	zhotovitelem	COLAS	CZ	a.s.,	Praha,	IČ	26177005,	
v	předloženém	znění	-	změna	ceny	díla	na	stavbu	„III/3791a	Velká	Bíteš	-	křižovatka“	
(úprava rozsahu stavebních prací, navýšení ceny o 327.070,21 Kč vč. DPH)

•	 uzavření	Smlouvy	č.	7/2009/Holubí	Zhoř	o	udělení	souhlasu	k	provedení	stavby	sjezdů	S1	
-	S6	v	k.ú.	Holubí	Zhoř	a	současně	uzavření	Smlouvy	č.	8/2009/Holubí	Zhoř	o	udělení	
souhlasu k provedení polní cesty c1 na pozemku p.č. 5440 v k.ú. Holubí Zhoř, Smlou-
vy	č.	9/2009/Holubí	Zhoř	o	udělení	souhlasu	k	provedení	polní	cesty	C2	na	pozemku	
p.č.	5995	v	k.ú.	Holubí	Zhoř	a	Smlouvy	č.	10/2009/Holubí	Zhoř	o	udělení	souhlasu	
k provedení polní cesty c4 na pozemku p.č. 6022 v k.ú. Holubí Zhoř, vše se stavební-
kem ČR - Ministerstvo zemědělství Praha, oddělení Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou

•	 odpisový	plán	Základní	školy	Velká	Bíteš,	Tišnovská	116,	pro	rok	2009
•	 odpisový	plán	Středního	odborného	učiliště	Jana	Tiraye,	Velká	Bíteš,	pro	rok	2009
•	 rozdělení	 výsledku	hospodaření	Základní	 školy	Velká	Bíteš,	Tišnovská	 116,	 za	 rok	

2008 takto:
 - rezervní fond 80%
 - fond odměn 20%
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•	 hospodářský	výsledek	Mateřské	školy	Velká	Bíteš,	U	Stadionu	538,	za	rok	2008
•	 konání	Mistrovství	Hovawart	klubu	ČR,	o.s.,	ve	výkonu,	a	to	dne	28.3.2009	na	cvi-

čišti kynologického klubu Velká Bíteš
•	 k	plnění	veřejné	zakázky	„Demolice	RD	Hybešova	8,	Velká	Bíteš“	 firmu	NCORP	

s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
•	 valorizaci	 nájemného	 za	 nebytové	 prostory	 k	 datu	 1.července	 2009,	 a	 to	 o	 nárůst	

inflace, tedy o 6,3%, s tím, že z této valorizace se vyjímají nájmy, u kterých bylo 
nově stanoveno nájemné v roce 2008 a nájemní smlouvy, uzavřené od 1.1.2009 do 
30.6.2009

•	 přidělení	bytu	3+1	ve	Velké	Bíteši,	Masarykovo	nám.	65
•	 zařazení	do	seznamu	žadatelů	o	přijetí	do	DPS	města	Velká	Bíteš
•	 udělení	souhlasu	s	přestavbou	bytového	jádra	v	bytě	č.	11	domu	č.p.	548,	jehož	vlast-

níkem je město Velká Bíteš, v ulici U Stadionu, Velká Bíteš, nájemci
•	 žádost	 spolužadatele,	 tedy	města	Velká	Bíteš,	 jako	 spoluvlastníka	 lesních	pozemků,	

o prohlášení pozemků zapsaných na LV č. 374 KN pro k.ú. Křoví, pozemků zapsa-
ných na LV č. 271 KN pro k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky a pozemků zapsaných na LV 
č. 250 KN pro k.ú. Březské, za nehonební pozemky

•	 podání	žádosti	o	bezúplatný	převod	pozemku	p.č.	1342/1,	k.ú.	Velká	Bíteš,	z	majet-
ku ČR do vlastnictví města Velká Bíteš

Rada města ukládá:
•	 MěÚ	Velká	Bíteš,	 odboru	 výstavby	 a	 životního	prostředí,	 zajistit	 ve	městě	 a	 všech	

místních částech Velké Bíteše prověření zdravotního stavu stromů ve vlastnictví měs-
ta. V této souvislosti současně vyzvat TJ Sokol Velká Bíteš k odstranění závadných 
bříz v parčíku na Tyršově ulici a dále pak k obnovení trávníku u dětského hřiště, kte-
rý opakovaně ničí prodejci zboží v Sokolovně

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
•	 bezúplatný	převod	pozemku	p.č.	1342/1,	k.ú.	Velká	Bíteš	z	majetku	ČR	do	vlastnic-

tví města Velká Bíteš

Rada města neschvaluje:
•	 umístění	 směrových	 navigačních	 šipek	 k	 čerpací	 stanici	 EUROOIL	 v	 areálu	

 ČEPRO
•	 zveřejnění	záměru	na	prodej	části	pozemku	p.č.	84/1	orná	půda	o	výměře	cca	1006	m2 

v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše dle žádosti
•	 zveřejnění	 záměru	 na	 prodej	 pozemku	 p.č.	 2003	 ostatní	 plocha	 (zeleň)	 o	 výměře	

79 m2 v k.ú. Velká Bíteš dle žádosti
•	 poskytnutí	finančního	příspěvku	na	publikaci	„Vysočina	pohostinná,	možnosti	ubyto-

vání	a	stravování	v	regionu“	pro	Okresní	hospodářskou	komoru	Žďár	nad	Sázavou
•	 zařazení	do	seznamu	žadatelů	o	přijetí	do	DPS	města	Velká	Bíteš.	Důvodem	je	ne-

splnění věkové hranice 65 roků
•	 návrh	Smlouvy	o	poskytnutí	reklamní	plochy	na	tištěném	mapovém	průvodci	„Jižní	

Morava“,	předložený	dodavatelem	KOMPAKT,	spol.	s	r.o.,	Českomoravská	reklam-
ní agentura
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Rada města bere na vědomí:
•	 žádost	SONS	ČR,	oblastní	pobočka	Žďár	nad	Sázavou,	o	poskytnutí	sponzorského	

příspěvku
•	 výroční	zprávu	Polikliniky	-	Domova	důchodců	ve	Velké	Bíteši	za	rok	2008
•	 informace	týkající	se	možného	osazení	parkovacích	automatů	na	Masarykově	náměs-

tí ve Velké Bíteši vč. Typové a cenové nabídky od firmy ELTODO dopravní systémy 
s.r.o., Brno

Zprávy Z města
další, V pořadí třetí projekt, který je podpořen 
z eVropské Unie

V první polovině měsíce března proběhla série jednání vedení města s majiteli fir-
my EBSTER, která má sídlo v průmyslové zóně Velká Bíteš-Košíkov. Předmětem jedná-
ní	byl	projekt	města	„Odpočinková	zahrada“	u	domova	důchodců	na	Tyršově	ulici.	Vý-
sledkem je podepsaná darovací smlouva, jejímž obsahem je finanční dar městu od firmy 
EBSTER ve výši 50 000 EUR na vybudování výše zmíněné Odpočinkové zahrady. Sta-
vební práce proto mohou být zahájeny již v měsíci dubnu. V letošním roce je to tedy 
třetí projekt podpořený z EU, tentokráte ze soukromých zdrojů.

dotace na památky V roce 2009
Město Velká Bíteš obdrželo rozhodnutí Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 9. břez-

na, kterým získává z programu Zásady obnovy kulturních památek 30 % podíl na údržbu 
budovy základní umělecké školy v ulici Hrnčířská. Dotace ve výši 35 640 korun má být 
použita na opravu nátěrů oken a vstupních vrat. Významnější dotaci má možnost měs-
to čerpat z Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památ-
kových zón na rok 2009. Ústřední komise Ministerstva kultury pro Program regenerace 
MPR a MPZ schválila 25. února rozdělení dotací pro jednotlivá města. Velká Bíteš bude 
mít možnost čerpat v tomto roce částku 645 tisíc korun, která by měla být použita pře-
vážně na opravu střech kulturních nemovitých památek. Jednalo by se o budovu radnice 
Masarykovo náměstí 87 a dvorní trakt budovy Masarykovo náměstí 85.

záměr pronájmU neBytoVých prostor 
masarykoVo náměstí 84

Město Velká Bíteš nabízí k pronájmu nebytové prostory ve dvoře na Masarykově 
náměstí 84. Jedná se o prodejnu o velikosti 14 m2 za cenu 680,00 Kč za 1 m2 a kolnu 
o velikosti 8 m2 za cenu 160,00Kč za 1 m2. Zájemci mohou své nabídky zasílat na ad-
resu MěÚ, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.
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začínáme projektoVat středisko zdraVotní 
 záchranné slUžBy Velká Bíteš

Na začátku letošního roku proběhlo několik jednání mezi městem Velká Bíteš, kra-
jem Vysočina a ředitelstvím Zdravotní záchranné služby (dále jen ZZS) na téma zřízení 
stanoviště ZZS Velká Bíteš. Jeho umístění na stanici Hasičského záchranného systému se 
ukázalo časově překonané, a proto se projekční kancelář zabývala umístěním do prostoru 
na loukách u křižovatky ulic Hybešova a Kpt. Jaroše. Projektant posoudil tuto lokalitu za 
nákladnou z důvodu přeložek inženýrských sítí a zajištění stabilizace podloží.

Proto město předložilo další návrh lokality, která je z hlediska napojení na inženýr-
ské sítě bezproblémová. Jedná se o pozemek města v průmyslové zóně Velká Bíteš – Ko-
šíkov, mimo bytovou a rodinnou zástavbu. Umístění stanoviště ZZS umožní nejrychlej-
ší napojení na dálnici z hlediska včasného zásahu u dopravní nehody. Kraj Vysočina náš 
nový návrh posoudil, dal mu zelenou a zahájil projekční práce. Podíl města na realiza-
ci projektu by měl tvořit darovaný pozemek a úhrada projekčních nákladů. Kraj by fi-
nancoval výstavbu a následný provoz. Středisko by mělo pracovat v režimu RZP (rychlá 
zdravotní pomoc). Projekt je zpracován v režimu RLP (rychlá lékařská pomoc) z pohle-
du budoucího rozvoje.

Schválená	lokalita	pro	výstavbu	střediska	ZZS.	 Foto:	Mgr.	Miroslav	Báňa
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záměr města řešit parkoVání na náměstí
V návaznosti na vyřešené umístění střediska Zdravotní záchranné služby může město 

přistoupit ke změně systému parkování v centru města na Masarykově náměstí. Dlouho-
dobý neutěšený stav se dá řešit dle odborníků na dopravu následovně:

1. Vytvořením záchytné odstavné plochy pro osobní automobily v blízkosti centra. 
Město má ve svém majetku pozemky o velikosti dvou tisíc metrů čtverečních u křižovat-
ky ulic Hybešova a Kpt. Jaroše. Po zpevnění plochy vznikne stání pro cca sto aut. a do-
cházková vzdálenost na náměstí? Jedná se o několik minut chůze, vyjádřeno číselně to je 
dvě stě padesát kroků na horní část náměstí.

2. Zpracování projektu dopravního značení placeného parkoviště na celém náměs-
tí a rozmístění parkovacích automatů. Dle zkušeností z okolních měst se zavádějí sazby 
na první hodinu za pouhých pět korun a každou další hodinu deset korun. Parkovné se 
platí pouze v pracovní dny, většinou od sedmi nebo osmi hodin do sedmnácti hodin. 
Výjimky se nedoporučují. Je možné si zakoupit celoroční kartu na konkrétní SPZ pod-
le	sazby	25,00	Kč/pracovní	den.

Tento záměr se bude projednávat v samosprávných orgánech města tak, aby padlo 
konečné rozhodnutí během dubna.

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

naVrhněte názVy noVě Vznikajících Ulic V našem 
městě

V souvislosti s připravovanou novou výstavbou v našem městě je zapotřebí i průběž-
ně stanovovat nové názvy ulic, ještě než se začnou obydlovat. Nové a kratší názvy přispě-
jí k lepší orientaci v našem městě. V minulosti postupnou výstavbou vznikla poměrně 
rozsáhlá území, která dodnes nesou stejný název ulice. V současnosti je pro návštěvní-
ky města velice obtížné v těchto ulicích najít konkrétní dům. Týká se to například ulice 
U Stadionu nebo Návrší. Z těchto důvodů jsme vytipovali lokality, ve kterých se připra-
vuje nová výstavba a je zde předpoklad vzniku nových ulic. Tyto lokality jsme vyznačili 
čísly	na	mapě	(najdete	ji	na	webových	stránkách	města	http://www.velkabites.cz/Mestsky-
urad/Odbor-vystavby-a-ZP/).	Současně	Vás	žádáme,	abyste	nám	do	31.	4.	2009	předklá-
dali možné návrhy ulic ve vyznačených lokalitách, a to jejich přiřazením k jednotlivým 
číslům (např.: ulice 4 – Na Výsluní). Vaše návrhy můžete posílat na e-mail: mu@vbites.cz 
nebo	se	vyjádřete	v	diskuzním	fóru	na	webu	města	v	sekci	O	městě.

Ing. Ladislav Rada
odbor výstavby a ŽP
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harmonogram přistaVoVání VelkooBjemoVých kon-
tejnerů na jarní a podzimní úklid pro rok 2009

Datum:  Ulice: Poznámka-místo stání:
6. 4. – 8. 4. Sadová Bematech
5. 10. – 7. 10. Za Školou Stanoviště sběrných nádob
 Nová čtvrť č.p.362
 Tišnovská Stanoviště sběrných nádob
 Vlkovská Fotbalový stadion
8.4. – 10.4. U Stadionu č.p. 281
7.10. – 9.10.	 U	Stadionu	 č.p.	574/573/475
 U Stadionu č.p. 431
 Družstevní č.p. 550
 Tyršova Sokolovna
10.4. – 14.4. Bezděkov Náves
9.10. – 12.10.  Jáchymov Náves
 Holubí Zhoř Náves
 Březka Náves
 Jestřabí Náves
14.4. – 17.4. Tyršova č.p. 233
12.10. – 14.10. chobůtky Bývalá prodejna potravin
 Pod Spravedlností Stanoviště sběrných nádob
 Pod Hradbami Vyústění na ulici Lánice
 Za Loukama Stanoviště sběrných nádob
17.4. – 20.4. Návrší Prodejna potravin
14.10. – 16.10. Návrší Bytové domy
 Hybešova Vyústění Malá Strana
 Zmola č.p. 190
 Za Potokem Stanoviště sběrných nádob
20.4. – 22.4. Jindřichov Náves
16.10. – 19.10. Košíkov Náves
 Ludvíkov Náves
 Pánov Náves
22.4. – 24.4. Na Valech Herba Vitalis
19.10. – 21.10. Masarykovo nám. Tržnice
 Lánice Prodejna potravin
 Hrnčířská Pomník (ZUŠ)
 Karlov Stanoviště sběrných nádob
Po telefonické dohodě lze kontejner přistavit znovu na jakékoliv místo.

do velkoobjemových kontejnerů je povoleno ukládat:
Listí, stará tráva, větve, uliční smetky, směsný komunální odpad z domácností, velkoob-
jemový odpad z domácností
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do velkoobjemových kontejnerů se nesmí ukládat nebezpečný odpad tj:
Plechovky od barev, barvy, obaly od nebezpečných látek, akumulátory, televize, ledni-
ce, mrazáky, zářivky

Technické služby Velká Bíteš

sms infokanál – městský rozhlas „do kapsy“
Občané města Velká Bíteš (popřípadě další zájemci) mohou využívat novou službu 

SMS	InfoKanál,	městský	rozhlas	„do	kapsy“.	Tato	služba	umožňuje	zasílání	důležitých	
informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou 
krátkých textových zpráv (SMS).

Služba je zdarma a chceme vám takto nahradit mnohde nefungující městský roz-
hlas.

Navíc rozesílané zprávy si vás najdou prakticky kdekoliv, což je výhodné zejména pro 
ty občany, kteří tráví většinu dne mimo město.

V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, město nabízí občanům 
efektivní	a	rychlý	systém	zveřejňování	důležitých	nebo	zajímavých	informací.

Jak službu získat
Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy 

zasílat, a registrace je hotova. Stejným způsobem můžete službu kdykoli zrušit.

K dispozici je 6 základních témat, která si můžete zaregistrovat:
T1 - DOPRAVA – výluky, objížďky, stavební práce a opravy v souvislosti se silničními 
komunikacemi
T2 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – odstávky, přerušení, poruchy a opravy v souvislosti s in-
ženýrskými sítěmi
T3 - KULTURA – kulturní a společenské akce
T4 - SPORT – sportovní dění, utkání a soutěže
T5 - OBCHOD – komerční sdělení, nabídky a poptávky obchodníků a firem
T6 - RADNICE – zasedání zastupitelstva, informace z odborů a jiná důležitá upo-
zornění

Přihlášení témat:
Odeslat textovou zprávu na tel. číslo 605 733 680 ve znění: IK VBITES REGISTRUJ (nebo 
zkráceně IK VBITES REG) a následuje téma, ze kterého chcete dostávat  informace
např. tvar sms pro registraci témat INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KULTURA a RADNICE prove-
dete následovně: ik vbites reg t2 t3 t6

Více	 informací	 o	 této	 službě	 můžete	 získat	 na	 webových	 stránkách	 města	 na	 adrese	 
www.velkabites.cz	v	sekci	MĚSTSKÝ	ÚŘAD	->	ONLINE	SLUŽBY
Případné informace vám podá Bc. Tomáš Zedník, informatik MěÚ Velká Bíteš, 
tel. 566502514, e-mail: tomas.zednik@vbites.cz
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noVé slUžBy oBčanům na městském úřadě – 
czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je projekt, jehož cílem je re-
dukce přílišné byrokracie ve vztahu občan – veřejná správa a slouží jako asistované místo 
výkonu veřejné správy, kde lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních 
systémů veřejné správy formou ověřených výstupů, nebo do informačních systémů veřej-
né správy činit podání.

Získat ověřený výstup lze z: Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Živnostenské-
ho rejstříku, Rejstříku trestů, centrálního registru řidičů, Seznamu kvalifikovaných dodava-
telů, Registru účastníků modulu autovraků

Činit podání lze do: Registru živnostenského podnikání fyzických osob, Registru živ-
nostenského podnikání právnických osob

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů, nebo při podání 
do registrů veřejné správy, musí žadatel splnit některé požadavky a znát základní údaje – 
jednoznačné identifikátory. Na základě těchto požadavků a jednoznačných identifikátorů 
úředník na pracovišti czechPOINT zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před 
jeho zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis 
vydán.	Součástí	výpisu	 je	„ověřovací	doložka“,	která	z	něho	činí	veřejnou	listinu.	Za	ově-
řovací doložku se neplatí.

KATASTR neMOVITOSTÍ
Co	dostanete:	ověřený	úplný/částečný	výpis	Listu	vlastnictví
co potřebujete: znát katastrální území a číslo listu vlastnictví nebo katastrální území, kme-
nové číslo parcely, poddělení čísla parcely nebo katastrální území, část obce, typ budovy, 
číslo	popisné/číslo	evidenční	nebo	katastrální	území,	část	obce,	typ	budovy,	číslo	popisné/
číslo evidenční a číslo jednotky
co budete platit: 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku

ObCHOdnÍ ReJSTŘÍK
co dostanete: ověřený úplný výpis z Obchodního rejstříku
co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu)
co budete platit: 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku

ŽIVnOSTenSKÝ ReJSTŘÍK
co dostanete: ověřený úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu)
co budete platit: 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku

ReJSTŘÍK TReSTŮ
co dostanete: ověřený výpis z Rejstříku trestů pro vlastní osobu nebo zmocnitele
co potřebujete: platný doklad totožnosti, popř. plnou moc zmocnitele
co budete platit: 50 Kč za celý výpis

CenTRÁLnÍ ReGISTR ŘIdIČŮ
co dostanete: ověřený výpis Bodového hodnocení osoby
co potřebujete: platný doklad totožnosti, platný řidičský průkaz, popř. plnou moc zmocnitele
co budete platit : 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku
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SeZnAM KVALIFIKOVAnÝCH dOdAVATeLŮ
co dostanete: ověřený výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
co potřebujete: znát IČ (identifikační číslo subjektu)
co budete platit: 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku

ReGISTR ÚČASTnÍKŮ MOduLu AuTOVRAKŮ
co dostanete: ověřené přístupové údaje do systému Ma ISOH
co potřebujete: být statutárním zástupcem, živnostníkem nebo kontaktní osobou, mít při-
dělené IČ (identifikační číslo subjektu), mít platný doklad totožnosti, popř. přihlašovací 
jméno do systému
co budete platit: 100 Kč za první stránku výpisu, 50 Kč za každou další stránku

ReGISTR ŽIVnOSTenSKÉHO POdnIKÁnÍ
Možnost podání: Ohlášení živnosti a přijetí žádosti o koncesi a jejich změny pro fyzické 
i právnické osoby
co potřebujete: platný doklad totožnosti, popř. číslo identifikačního tiketu HK
co budete platit:
1000 Kč za ohlášení živnosti, nebo přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského 
podnikání
500 Kč za ohlášení další živnosti, nebo přijetí další žádosti o koncesi, nebo změny rozhod-
nutí o udělení koncese, nebo vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro 
koncesovanou živnost, 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení 
oznámení změny
50 Kč za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy podle § 72 Živnostenského  
zákona

Bc. Tomáš Zedník
informatik MěÚ

naBídka posledních šesti Volných staVeBních 
pozemků V lokalitě jihlaVská Ve Velké Bíteši

Město Velká Bíteš nabízí stavební pozemky v lokalitě mezi ulicemi Jihlavská a Raj hradská 
ve Velké Bíteši o výměře 750 až 865 m2. V současné době probíhá výstavba inženýrských 
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 elek-
tro. V ulici bude asfaltová komunikace s přilehlým chodníkem ze zámkové dlažby, veřej-
né osvětlení a dopravní opatření na snížení rychlosti. cena za 1 m2 pozemku je stanovena  
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
odbor výstavby a ŽP
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záměr města Velká Bíteš prodat nemoVitý majetek
Město	Velká	Bíteš	se	sídlem	Masarykovo	nám.	87,	595	01	Velká	Bíteš	zveřejňuje	záměr	
prodat nemovitosti ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- garáž mezi ul. U Stadionu a ul. Družstevní ve Velké Bíteši, na pozemku p.č. 804 v k. ú. 
Velká Bíteš
- pozemek parc. Č. 804 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v  k.ú. Velká Bíteš
Garáž je součástí řadové výstavby, příjezd ke garáži je po místní komunikaci z ul. Druž-
stevní. Garáž je zděná, s plechovými vraty a zavedenou elektřinou.
Zájemci se mohou k uvedenému záměru vyjádřit a předložit své nabídky Zastupitelstvu 
města Velká Bíteš.
Náležitosti nabídky: 1. žádost o prodej garáže a zastavěného pozemku

 2. nabízená kupní cena
Minimální cena za garáž včetně zastavěného pozemku je stanovena na 120.000 Kč. Své 
nabídky zasílejte v termínu do 20. 4. 2009 do 12.00 hod. v uzavřené obálce nadepsané 
„prodej	garáže“	na	adresu	Městský	úřad	Velká	Bíteš,	Masarykovo	nám.	87,	595	01		Velká	
Bíteš.

Ing. Hana Žáková

Informační foto garáže Foto: Pavel Bednář
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školství

zápis dětí do mateřských škol
Zápis	dětí	do	obou	mateřských	škol	ve	Velké	Bíteši	na	školní	rok	2009/2010	se	bude	

konat ve středu 13. května 2009 v době od 8 do 16 hod. v obou mateřských školách, 
to je v MŠ Masarykovo nám. a v MŠ U Stadionu.

Poznámka: kriteria pro přijetí dětí a další informace, týkající se přihlášení dětí do ma-
teřských škol, budou zveřejněny ve Zpravodaji květen 2009.

ředitelství mateřských škol

grafomotorické odpoledne pro děti a rodiče
V rámci spolupráce se základní školou ve Velké Bíteši pořádáme pro rodiče a je-

jich děti odpoledne zaměřené na správné držení psacího náčiní, a to 16. dubna 2009 
v 15.00 hodin.

Setkání se uskuteční ve třídě Motýlků, vchod do MŠ z průjezdu.
Pod vedením učitelky základní školy, Mgr. Magdy Vídenské se rodiče dozvědí spous-

tu užitečných rad, které jsou důležité pro to, aby všechny činnosti s tímto spojené, byly 
pro děti zajímavé a nestaly se utrpením. Především pro budoucí školáky a jejich rodi-
če budou tyto rady určitě přínosné. Špatné držení tužky, ale i nesprávné sezení na židli, 
křečovitá ruka a spousta dalších věcí může způsobit, že se psaní a kreslení pro děti stává 
spíše	nepříjemnou	záležitostí	a	často	i	„bolí“.

Rodiče se dozví nejen spoustu rad, ale také se seznámí s praktickými pomůckami 
a materiály, které jsou pro děti zajímavé a pomáhají nenásilným způsobem zvládnout 
tento problém, aniž by si uvědomily, že se něco učí.

Začíná se podpůrnými cviky v různých polohách a s různými pomůckami, které slou-
ží k uvolnění kloubů rukou a celého těla. Potom se pokračuje s grafomotorickými cviky, 
které se procvičují s různým náčiním na velkém formátu papíru nebo jiném podkladu, 
na který se dá psát. Pracuje se ve stoje s rozkročenýma nohama. Začíná se od největ-
ších a nejměkčích materiálů – houbička, korková zátka, kulatá křída. Po zvládnutí těch-
to průpravných cviků se přechází na různá cvičení u stolečků, skládání puzzlí, přebírání 
drobných	předmětů	a	korálků...,	přičemž	si	děti	upevňují	správný	úchop	třemi	prst	(tzv.
špetkový – správný úchop).

Na závěr se přechází na pracovní listy, kde se používají tužky a pastelky. Velice důle-
žitá je i volba psacího náčiní, nejvhodnější jsou trojhranné pastelky a tužky, silnější, kte-
ré dítěti nevypadávají z ruky.

ZVEME	NEJEN	VŠECHNY	RODIČE	 S	DĚTMI	NAŠÍ	MATEŘSKÉ	 ŠKOLY,	
ALE	UVÍTÁME	I	DĚTI	Z	JINÝCH	ŠKOLEK.

Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí
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„Bítešánek“ V jihlaVě
„Čí	só	hode?“	„Naše!“	„Ať	žijó	hode!“	………

Takové, ale i jiné hodové pokřiky se v poslední době ozývají v Mateřské škole U Sta-
dionu. Že by se už blížila doba tradičních bítešských hodů? Kdepak, na ty si ještě musíme 
počkat.	To	si	jen	pohrávají	kluci	a	holky	z	národopisného	kroužku	„Bítešánek“	s	tematic-
kým	pásmem	„Pod	betešskó	májó“.

S tímto programem se totiž přihlásili na Krajskou přehlídku dětských folklorních sou-
borů v Domě kultury v Jihlavě. Vzhledem k vysokému počtu přihlášených souborů se 
přehlídka uskuteční v průběhu dvou dnů – soboty 4. dubna a neděle 5. dubna 2009. 
celou akci pořádá Horácké folklorní sdružení za finanční podpory Kraje Vysočina 
a Ministerstva kultury ČR.

Po	dopolední	zkoušce	bude	odpoledne	následovat	vlastní	vystoupení	„Bítešánku“.	Děti	
se	moc	těší,	pilně	se	připravují	a	samozřejmě	si	pozvaly	na	svůj	„velký	den“	i	rodiče,	ka-
marády, známé.

Přejme jim tedy hodně štěstí a příjemně prožité sobotní odpoledne za hranicemi na-
šeho města.

…A	buďme	na	ně	pyšní.	Vždyť	patří	mezi	ty	nejmladší,	kteří	udržují	bohaté	folklor-
ní tradice a zvyky našeho města a rozdávají je široké společnosti posluchačů a diváků ve 
svém okolí.

Dagmar Egerová

třetí místo V soUtěži
Péče o talentované žáky probíhá na ZŠ Velká Bíteš formou kroužků nebo prostřednictvím 
individuální	výuky.	Práce	se	žákyní	Barborou	Daňkovou	na	konverzačních	tématech	v	an-
glickém jazyce přinesla Báře v únoru 2009 třetí místo v okresním kole anglické konver-
zační soutěže.

Báro, jaké jsou tvé dojmy ze soutěže?
Mám radost, že se mi podařilo umístit se na třetím místě. Soutěž mi nepřipadala obtížná, 
poslechová část mi vyhovovala, byla formou písně, kde jsme museli doplnit chybějící slo-
va. Obtížnější byla ústní část, měla jsem trému, která mi zpočátku bránila mluvit. Pak ale 
tréma zmizela a já jsem se rozpovídala. Odpovídala jsem na otázky, které mi porota kladla, 
popisovala jsem fotografie, mluvila jsem o tématu, které jsem si vylosovala.

Byla příprava na soutěž náročná?
Nebyla, mě bavilo se na soutěž připravovat. Doma mám řadu anglických učebnic, pouš-
těla jsem si cédéčka, anglické filmy a připravovala jsem si anglické tématické okruhy, kte-
ré byly ústní částí soutěže.

Jak myslíš, že využiješ své znalosti anglického jazyka v budoucnu?
chtěla bych navštívit některé z anglicky mluvících zemí a pobýt tam nějaký čas, asi tak 
rok či dva. chtěla bych mít v budoucnu takovou práci, abych mohla používat angličtinu, 
protože se mi tento jazyk moc líbí.

Zapsala Mgr. Pavla Švihálková
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anthropos a planetáriUm

Společné foto u mamuta. Foto: Mgr. Jaroslava cendelínová

Žáci šestých ročníků se zúčastnili exkurze do Brna. Jak probíhala a s čím se žáci během 
dne seznámili, vám napsaly žákyně 6. B, Lucie Brychtová a Iva Rambousková. Také jsme 
přidaly názory ostatních žáků:

Dne 3.3.2009 jsme my žáci šestých tříd navštívili anthropos a planetárium. V anthro-
posu jsme dostali do dvojic pracovní listy a museli jsme najít různé kostry pravěkých lidí 
(např. kostru Lucy – australopithecus), informace o vývojové linii (např. výška homo ha-
bilis) atd. Strávili jsme tam přes jednu hodinu. Potom jsme jeli do planetária. Tam nám ří-
kali o hvězdách (např. Sirius), rovnodennosti a slunovratu, souhvězdí a planetách. Během 
cesty v autobusu jsme sepsali na papír, co všechno jsme si v planetáriu zapamatovali. Ex-
kurze byla velmi pěkná. Lucie Brychtová a Iva Rambousková.
•	 Líbil	se	mi	mamut,	různé	archeologické	nálezy	a	pravěcí	lidé.	V	planetáriu	se	mi	líbily	

planety, hlavně Mars a souhvězdí. a. Borkovcová
•	 Exkurze	se	mi	moc	líbila.	V	planetáriu	všechno	a	v	Anthroposu	mě	nejvíce	zaujal	Aus-

tralopithecus, jak byl malý, a mamut. T. Všianský
•	 V	Anthoroposu	 se	mi	 líbil	mamut	a	 jednotlivé	 činnosti	 člověka.	Nevěděl	 jsem,	 že	 žil	

Homo ergaster. Nelíbíly se mi pracovní listy. P. Havlát
•	 Líbilo	se	mi	vše,	ale	nejvíce	se	mi	líbilo	v	planetáriu,	hodně	jsem	se	na	exkurzi	dozvě-

děla. a. Neklapilová.
•	 Dozvěděla	jsem	se	zajímavé	věci,	bylo	to	bezva.	G.	Hotárková
•	 Bylo	to	velmi	zajímavé,	líbilo	se	mi	všechno.	Z.	Kozová
•	 Nejvíce	se	mi	líbilo	planetárium,	zaujal	mě	Mars.	V	Anthroposu	kosti	zvířat,	lebky	lidí,	

mamut a krásné malby na stěnách P. Brychta
•	 Planetárium	mě	nadchlo,	je	tam	spousta	zajímavostí	a	já	se	tam	určitě	vrátím.	Ž.	Štefková

Nás, učitele dějepisu a zeměpisu, velmi těší, že tato exkurze žáky zaujala a strávili snad 
příjemný den.

Žáci se formou zážitku naučí mnohem více než ve škole při běžné výuce. Takže pracov-
ní listy jim ani příště neodpustíme.

Eva Čermáková, Jaroslava cendelínová, Zdeněk Liška a žáci 6. ročníku
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mezinárodní projektoVá soUtěž

Práce žáků 8. ročníku. Foto: Mgr. Jaroslava cendelínová

V  období před jarními prázdninami se žáci 8. ročníku zapojili do česko-rakouské 
projektové soutěže na téma Rakousko-Česko v roce 2020, vize pro společnou budouc-
nost v srdci Evropy.

Tato mezinárodní soutěž byla vyhlášena pro kraje Vysočina, Jihomoravský a Jihočes-
ký. Všechny tři ročníky se rozdělily do menších skupin a začaly vytvářet práce různého 
druhu od výtvarných, mediálních, prezentací až po novinové listy. Konečným výsledkem 
bylo celkem sedm projektů, které jsme odesílali do Žďáru nad Sázavou, kde zasedala ko-
mise, která rozhodla o dalším postupu některých projektů. Ze všech projektů postoupil 
jeden k mezinárodní komisi.

Skupina Osmáci ve složení Kratochvílová Tereza, Tesařová Michaela, Růdová Marcela, 
Dostál David, Benčík Marek, Lupínek Libor vypracovala projekt, jehož cílem je spojení 
Rakouska a Česka v blízké budoucnosti. 3D projekt symbolizuje moderní vědu, ale i za-
chování staré architektury ve městech. Společný palác pro oba prezidenty dokazuje lepší 
možnost domluvy mezi státy. I když postoupil pouze jeden projekt, ostatní jsou také ve-
lice zajímavé a určitě je na místě se o nich zmínit a stručně je charakterizovat.

Skupina pod názvem 8.c - céčko ve složení Neklapilová Petra, cendelínová Ivana, 
Matoušková Eliška, Velebová Eliška, Matoušek David, Pohanka Pavel pracovala na země-
pisně-výtvarném projektu, který měl znázornit společnou cestu a budoucnost.

Výsledkem práce bylo vytvoření 3D projektu v barevném provedení, jak si předsta-
vují přátelství obou zemí.
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Skupina Bítešáci - Bártová Klára, Sojková Sabina, Holubářová Lucie, Jiranková  Lucie, 
Hortová Zdenka, Malec Josef, Doubková Jana, Klusáková Hana, Dolníček Michal pra-
covala na projektu, jehož výsledkem je kniha Česrak, která symbolizuje sbližování našich 
národů. Použili propojení fotografií prezidentů Rakouska a ČR, spojení názvů hlavních 
měst, navrhli novou podobu peněz a pečeti.

Skupina céčka pracovala ve složení Volná Petra, Janečková andrea, Datínská Klára, 
Katolická Marcela, Dejral Marek, Ipenburg Remco vytvořili divadelní scénku, ve které se 
žáci zamýšlí nad vybudováním velkého sportovního střediska na území Slovenska.

Skupina 8. B - Krupička Vít, Karásek adam, Sendlerová Nikola, Třeštíková alena, 
Šabacký Vojtěch, Bartošek Ondřej, Muzikálová Eva, Klementová Monika, Malý Pavel 
vypracovala divadelní scénku, která zachycující zpravodajskou relaci, která hlásí zprávu 
o podpisu smlouvy o spojení Česka s Rakouskem.

Skupina Béčka - Pavel Burian, Marek Burian, Tomáš Burian, Tomáš Vítek, Martin 
Drlíček, Lukáš Kratochvíla se pokusila vytvořit návrh na Rakouskočeský deník. Společ-
nou kolektivní prací vytvářeli novinové články z běžného života s politickými, sportov-
ními a ekologickými problémy.

Skupina děvčat z 8.B - Mynářová Lenka, Voborná Veronika, Bártová Lucie, Janoušková 
Nela, Baráková Martina, Jelínková Eva, Švandová Barbora, Trojanová Karolína pracovaly 
na	prezentaci	a	videu,	které	znázorňují	možnosti	společného	života	mezi	oběma	národy.	
Zároveň	se	musely	zamyslet	i	nad	blízkou	budoucností	v	oblasti	vědy	a	techniky.

Skupina	děvčat	z	8.A	-	Komínková	Eliška,	Schwarzbachová	Simona,	Bahenská	Lucie,	
Škodová Michaela, Bláhová Kateřina, Horáčková Iveta vytvořila projekt s názvem Pra-
vín a ČRR. Výsledkem práce byla vzájemná domluva a zamyšlení se nad podobou vzta-
hů Česka a Rakouska v roce 2020 na základě mystifikované přírodní katastrofy. Vznikla 
nová podoba a identita státu, která by měla ve Střední Evropě fungovat a pracovat.

Mgr. cendelínová Jaroslava

lyžařské ohlédnUtí – lyžoVání na zš Velká Bíteš
Dostatečná sněhová nadílka letošní zimy, posunutá do období počátku nového roku, 

doplněná na sjezdovkách mohutným umělým zasněžováním, umožnila realizaci všech plá-
novaných lyžařských aktivit na základní škole Velká Bíteš.

Od počátku ledna do konce února proběhlo celkem pět lyžařských výcvikových kur-
zů (LVK), z nichž čtyři byly internátní formou, tedy s ubytováním.

Pro žáky 3., 4. a 5. ročníku byl kurz nepovinný, ve třech termínech se ho zúčastnilo 
takřka	80	dětí.	Stanovený	cíl	 -	 zvládnout	základy	 lyžování	či	 snowboardingu	byl	 splněn.	
Další dílčí cíl - rozhodnout o vhodnosti lyžařského výcviku pro tuto kategorii byl naplněn 
také - v příštím školním roce bude LVK zařazen do 4. ročníku jako doporučený, od škol-
ního	roku	2010/2011	se	stane	součástí	plnění	školního	vzdělávacího	programu	naší	školy.

Žáci 7. ročníku, pro něž je LVK jako součást výuky tělesné výchovy povinný, absol-
vovali v počtu 31 kurz formou dojíždění ve skiareálech ve Velkém Meziříčí a v Novém 
Městě na Moravě. Zbývajících 46 sedmáků strávilo šest vydařených lyžařských dnů ve 
Skiparku Ružomberok - Malino Brdo ve Velké Fatře.

Velkofatranský areál vysněžený přírodním i technickým sněhem do výšky takřka jed-
noho metru, příznivé počasí s občasnou nadílkou prašanu a relativně volné sjezdovky 
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všech	stupňů	obtížnosti	skýtaly	v	posledním	únorovém	týdnu	podobně	jako	v	předcho-
zích třech letech takřka ideální podmínky pro úplné začátečníky i zkušenější lyžaře. Ná-
sledovala každodenní relaxace v bazénech zcela nově otevřeného termálního aquaparku 
v lázních Lúčky, kde jsme byli ubytovaní. Výlet na Štrbské Pleso ve Vysokých Tatrách 
m.j. s výstupem na věž středního skokanského můstku, na kterém před měsícem probí-
halo juniorské mistrovství světa, a výjezd sedačkovou lanovkou na Solisko do výšky tak-
řka 2000 m n. m., vyplnily povinný půldenní lyžařský půst.

Také tento závěrečný kurz proběhl stejně jako ostatní bez úrazu. Hlavní podíl na tom-
to faktu má ukázněnost drtivé většiny žáků a zodpovědný profesionální přístup všech in-
struktorů z řad učitelů školy i externistů.

V průběhu necelých dvou měsíců prošlo základním lyžařským výcvikem přes150 dětí, 
což je takřka čtvrtina žáků naší školy. Tento fakt je plně v souladu s koncepcí rozvoje 
školy. Rozvoj a podpora pohybových aktivit totiž patří mezi pět priorit, jimiž se naše 
škola profiluje.

Věřím, že v příštích letech navážeme kvalitativně i kvantitativně na letošní školní ly-
žování tak, aby každý z vycházejících žáků základní školy ve Velké Bíteši v následujícím 
roce na střední škole, kde je LVK zařazen do prvního ročníku, nehledal pseudodůvody, 
jak se tomuto kurzu vyhnout.

Mgr. Dalibor Kolář
vedoucí kurzů

Výstup ze čtyřsedačkové lanovky na vrcholu Malina Brda (malinový kopec) v nad-
mořské výšce 1209 m.                                                     Foto: Lukáš Černý
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řemeslo Vysočiny 2009
S odcházející zimou se každoročně setkávají ve Střední škole technické ve Žďáře 

nad Sázavou žáci středních škol a učilišť, aby změřili své znalosti a dovednosti ve stroj-
ním obrábění v krajské soutěži nazvané „Řemeslo Vysočiny“.

Díky SŠT Žďár nad Sázavou, která je strůjcem a obětavým organizátorem této dvou-
denní soutěže, se na  letošním prestižním klání mladých obráběčů 9. a 10. března 2009 
sešlo celkem 32 účastníků z osmi středních škol a učilišť:

•	 ISŠ	–	COP	Brno	 •	 SŠŘS	Moravské	Budějovice
•	 SOU	Svitavy	 •	 SŠT	Jihlava
•	 SŠ	Pelhřimov	 •	 SŠT	Žďár	nad	Sázavou
•	 SŠPST	a	VOŠ	Chrudim	 •	 SOU	Jana	Tiraye	Velká	Bíteš

Co bylo úkolem soutěžících?
V praktické části vysoustružit či vyfrézovat obrobek s přesnými mírami v daných to-

lerancích a vymezeném čase, v teoretické části zpracovat písemný test.

Jak jsme obstáli?
SOU Jana Tiraye přihlásilo do soutěže dvě dvojčlenná družstva – soustružníky a fré-

zaře:
V kategorii soustružení posbírali naši zástupci všechna první místa soutěže jednotlivců:

•	1. místo v celkovém pořadí Jiří Kudláč
V soutěži družstev obsadila dvojice Jiří Kudláč a Miloslav Cejnek 2. místo.

Také v kategorii frézování se bítešští žáci probojovali mezi nejlepší:
•	3. místo v celkovém pořadí Ladislav Podlaha
Družstvo ve složení Ladislav Podlaha a Jakub Dohnal si odvezlo 2. místo ze soutě-

že družstev.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo na žďárské radnici, ceny sou-
těžícím předával starosta Mgr. Jaromír Brychta, přítomni byli též zástupci jednotlivých 
strojírenských firem a zástupci soutěžících škol.

ředitelka SOU Jana Tiraye Ing. Marie Šabacká ocenila skvělý úspěch našich soutě-
žících, poděkovala jim za vzornou reprezentaci školy a vyjádřila obdiv a uznání jejich 
pedagogům. Teoretické vědomosti si osvojili pod vedením učitele odborných předmě-
tů Ing. Jaroslava coufala, který úzce spolupracoval se Střediskem praktického vyučová-
ní PBS Velká Bíteš. Zaměstnanci střediska (ředitel Bc. aleš Janíček a učitelé odborného 
výcviku	Vladimír	Marek	a	Jozef	Jacko)	se	zasloužili	o	vynikající	úroveň	odborných	do-
vedností žáků.

Naše poděkování náleží i pořadatelům perfektně zajištěné soutěže: řediteli SŠT Žďár 
Ing. Josefu crhovi a jeho kolegům za náročnou a zodpovědnou práci při výchově bu-
doucích	„mistrů	svého	řemesla“.

Ing. Jaroslav coufal
učitel odborných předmětů SOU Jana Tiraye Velká Bíteš
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kultura
art kVartet

Šestý koncert letošní sezóny BHP, uskutečněný 3. března 2009, se nesl v duchu přá-
telského	až	domáckého	ovzduší.	Snad	i	proto,	že	v	úvodu	vystoupily	jednak	žačky	„do-
mácí“	bítešské	ZUŠ	a	jejich	učitel	Mgr.	Vítězslav	Drápal,	který	byl	i	součástí	Art	kvarte-
ta. Pravidelní návštěvníci se mohli s jeho bravurní hrou na flétnu seznámit již několikrát 
v minulosti.

Po zahájení panem Maškem převzal Mgr. Vítězslav Drápal slovo a představil první ze 
svých	úspěšných	žákyň	-	flétnistek	-	Věru	Hvězdovou.	Za	klavírního	doprovodu	učitelky	
ZUŠ Mariky Kašparové přednesla část Haydnovy sonáty. Po jejím sólovém vystoupení 
pozval Mgr. Drápal na pódium své další dvě žačky - Petru Velebovou a Ivetu Pelikánovou. 
V jeho vlastní úpravě a za jeho klavírního doprovodu zazněl Dvořákův Slovanský tanec 
č.1 pro tři flétny a klavír. Ohlas na vystoupení byl velký, děvčata hrála výborně.

V další části večera představil Mgr. Drápal členy art kvartetu, kteří jsou současně i jeho 
přáteli: Hanu Müllerovou-Jouzovou (harfa), Jiřího Hlaváče (klarinet) a Miloše Wichterle-
ho (fagot). Zazněla hudba současných i dávných autorů. V úvodní skladbě Zelené rukávy 
rozpoznali mnozí posluchači melodii balady, kterou otextovali a převzali do repertoáru 
i někteří naši zpěváci. Nechyběl samozřejmě W.a.Mozart (Divertimento B Dur). Sklad-
bu	„Modlitba	pro	Zuzanu	Navarovou	pro	recitátora	a	altový	saxofon“	emotivně	recito-
val i zahrál její autor, Jiří Hlaváč. V tónech Dusíkovy Sonáty c moll dostala sólo harfa. 
Závěr patřil předehře k opeře Straka zlodějka v úpravě Jiřího Hlaváče.

V závěru zněl dlouhotrvající potlesk jako poděkování publika umělcům a - přiznejme 
si to - prosba o přídavek. Toho se tentokrát publiku nedostalo, i když by si to zasloužilo 
tím	víc,	že	se	dostavilo	v	„plném	počtu“	k	radosti	pořadatelů.	Jejich	přáním	je,	aby	mla-
dí posluchači přiváděli své rodiče a příbuzné na koncerty i v budoucnu.

Zora Krupičková

Art	Kvartet	hrál	před	nabitým	sálem.	 Foto:	Otto	Hasoň
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důVěrné listy leoše janáčka – hUdBoU a sloVem
JaNáČKOVO KVaRTETO, JITKa MOLaVcOVá a aLFRED STREJČEK

celý svět už zná oba Janáčkovy kvartety. Jejich obsah – poselství úcty a lásky k ženě 
už byl tisíckrát sdělen, ale vždycky bylo jen na hudbě, aby mu dala sílu a přesvědčivost. 
Konečně uslyšíme konfrontaci Janáčkova hudebního monologu s dialogem skutečných 
aktérů dramatu manželského čtyřúhelníku. Janáčkovo slovo není o nic méně působi-
vé než jeho hudba. Přesvědčí nás o tom mistři slova – Jitka Molavceová a Alfred Strej-
ček, kteří přednesou úryvky autentické milostné korespondence Leoše Janáčka a Kamily 
Stösslové.	Oba	Janáčkovy	kvartety	-	„Na	motivy	Kreutzerovy	sonáty“	a	„Listy	důvěrné“	
provede soubor nejpovolanější – Janáčkovo kvarteto.

Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 a soubor si zacho-
val hráčskou kontinuitu i repertoár i přes generační obměny. Je často a pravidelně zván 
k účasti na prestižních světových festivalech, ročně absolvuje desítky koncertů na zahranič-
ních pódiích. Miloš Vacek je již třetím primariem kvarteta. Studoval v Brně hru na housle 
na konzerva toři i na JaMU. V roce 1987 se stal členem Slovenského komorního orchest-
ru, s nímž vystupoval jako sólista. Od roku 1995 je pedagogem brněnské konzervatoře, od 
roku 2003 také pedagogem JaMU. Vítězslav Zavadilík (druhé housle) po studiu na kon-
zervatoři v Kroměříži absolvoval JaMU (prof. Moravec a prof. Sýkora). Byl dlouholetým 
členem Trávníčkova kvarteta, se kterým získal řadu ocenění na různých kvartetních soutě-
žích. V roce 1994 nastupuje na místo svého profesora a. Sýkory do Janáčkova kvarteta.

Jan Řezníček (viola) Vystudoval hru na housle na brněnské konzervatoři a na JaMU 
a později na JaMU i hru na violu u prof. Jiřího Kratochvíla - violisty Janáčkova kvarte-
ta. Od roku 1990 vyučuje na Konzervatoři v Brně, dva roky vyučoval komorní hru na 
JaMU. Od roku 2000 je violistou Státní filharmonie Brno.

Břetislav Vybíral (violoncello) dvojnásobný vítěz Kociánova Ústí nad Orlicí. Po ukon-
čení studia na brněnské konzervatoři pokračoval na JaMU. V r. 1980 se stal koncertním 
mistrem Janáčkovy opery v Brně a r. 1984 členem Janáčkova kvarteta.

výbor BHP

Beseda V mUzeU
V návaznosti na již konanou besedu v domově důchodců 

ve Velké Bíteši se v pondělí dne 6. dubna 2009 v 17.30 ho-
din uskuteční v prostorách Městského muzea ve Velké Bíte-
ši na Masarykově náměstí čp. 5 beseda stejná, a to na téma 
Masopustní obyčeje na Podhorácku, tentokrát určená pro širší 
veřejnost. Beseda proběhne za účasti etnografky Silvy Smut-
né a Mgr. Evy Tomášové z Pracoviště tradiční lidové kultury 
Muzea Vysočiny Třebíč. Mluvené slovo doprovodí obrazový 
a filmový materiál, pořízený při výzkumu obyčejových tradic 
v našem regionu v letech 2007 až 2009.

Městské muzeum ve Velké Bíteši vás srdečně zve na tuto 
akci.

Jabloňov	2009	 Bc.	Ivo	Kříž
Foto: Silva Smutná Městské muzeum ve Velké Bíteši
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Historie velkobítešskÝcH domů

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíte-
še, zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní Masarykovo náměstí, dům č.p. 20 
(dnes	s	prodejnou	„Lidovka“):

Zatímco v roce 1414 vlastnil dům Michko Šindler, o sto osmdesát let později byl 
majitelem bratrský kněz Jan Mejtský, který zastával zdejší děkanský úřad již v roce 1586 
(J. Tiray, Dějiny I. díl, str. 166). Po něm roku 1604 koupil dům za 270 zlatých řezník 
Bartoš Zastudil z Budišova. Tehdy náleželo z domu 22 zlatých zdejšímu kostelu, 12 zla-
tých dědicům Jana řemenáře a 236 zlatých dědicům kněze Jana. Když o tři roky poz-
ději požár zasáhl i toto stavení, Zastudil prodal za 41 zlatých zahradu ve Furtě „pro tu 
příčinu, aby grunt ohněm zkaženej stavěl“. Následně roku 1620 pořídil dům po Zastu-
dilovi Mikuláš Zámečník za 190 moravských zlatých. Již v roce 1625 dům po Zámeč-
níkovi koupil Jan Podolský i s připrodáním „almarky, stolu, jřezu, roštů dvouch, rožnu, 
postele jedný, díže, čtvrti, měřice, tří sudů pro obilí“. Po Podolském jej roku 1648 pořídil 
za 140 moravských zlatých Matěj Fiala. V roce 1680 zdědil dům Matějův syn Šebesti-
an Fiala, který jej po požáru roku 1690 znovu vystavěl, a následně roku 1735 Šebesti-
anův syn Daniel Fiala.

Poté roku 1742 již vdova Johana Fialová postoupila dům „v okršlku městským leží-
cí“ svému zeti Matěji Navrátilovi. Ten měl přitom „naddotčenej vdově místo volný a svo-
bodný v tomž domu do její smrti jakožto matce přáti, s ní pokojně živu býti a s ní též roli 
napolovic zasívati“. ale následujícího roku Johana vyplatila 78 zlatými Matěje Navráti-
la, „který starší dceru Kateřinu jmá“, a nechala připsat dům svému druhému zeti Hav-
lu Pánkovi, „který mladší dceru Theresii za manželku jmá...však ale aby ona vdova mateř 
jeho manželky a tchyně u zetě svého až do smrti pokojné obydlí a své vychování jměla a to 
bezelstně hačisto bez všelikého stěžování“. Pánek ještě zaplatil Navrátilovi sedm zlatých „za 
přistavenej chlív při tom domě“. Dům v roce 1776 opět vyhořel. Následná oprava probí-
hala velmi pomalu. Ještě roku 1791 Havel Pánek „majíc po ohni dům svůj zpustlý a ve-

liké správy potřebuje, při kterém až posaváde kus místa docela 
pustý, aby tehdy svůj příbytek a dům zase připraviti mohl, že 
on to pusté místo od svýho domu panu svýmu sousedovi Janovi 
Poupětovi za 80 zlatých v hotovosti odprodá“. Tímto si svou 
domovní parcelu zúžil o necelých pět metrů. Téhož roku, 
„že on jsouce již věkem sešlý“, postoupil dům v ceně 200 zla-
tých svému synovi Jiříku Pánkovi. Později roku 1841 byl 
dům v ceně 1 000 zlatých připsán Janu Bokrovi, od které-
ho jej roku 1846 získal za cenu 1 128 zlatých Maxmilian 
Fixa s manželkou Františkou. Roku 1873 jej zdědili v ceně 
1 600 zlatých František a Eleonora Fixovi.
Prameny: SOka ZR, aMVB, sign. Ea1 – fol. 7–21, sign. c18 – 
č. 4, č. 11 787 – fol. 98, 239, č. 11 788 – fol. 35, č. 11 789 – fol. 
103, 104, č. 11 793 – fol. 22, č. 11 795 – fol. 111, 112.

Jan Zduba
Měšťanský dům č.p. 20 před 
sto lety.      Foto: archiv muzea
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VELKÁ BÍTEŠ
Za	loukama	583,	595	01	VELKÁ	BÍTEŠ

Pořádá 30. dubna 2009
„PÁLENÍ	ČARODĚJNIC“

Program:
18.00 Průvod od požární zbrojnice – soudce, kat a čarodějnice
19.00	Vyhodnocení	soutěže	„Mis	čarodějnice“

Živá hudba, Grilované kýty, točené pivo, limo, něco ostřejšího
Masky žádoucí

Srdeční zvou Vaši hasiči

Zadáno pro seniorklub

Březen – za kamna vlezem,
duben – ještě tam budem.

Co jsme připravili na měsíc duben:
Ve středu 15. 4. 2009, v 15 hodin v Kulturním domě, budou našimi hosty manželé 

Eva a Tomáš Lajkepovi, občané Velké Bíteše, kteří v současné době žijí v Bruselu. V Bru-
selu se tvoří dějiny moderní Evropy. Naše země tento půlrok předsedá. Zajímá nás, jak 
se žije v Bruselu našim spoluobčanům.

Poslední sobotu v dubnu máme první výlet na kolech. Na začátek jen odpolední. Sraz 
ve 13 hodin, jako vždy, u fotbalového stadionu. Projedeme si Jinošovské studánky. Tra-
diční Jinošovské studánky pro turisty, 31. ročník, se budou konat v květnu. Postupně se 
zastavíme a okoštujeme vodu z těchto studánek: Dolíhalova, Hraběcí, Kalinova, Panská, 
U Korbele, V Olších, Holubí a V Hrdle. Skončíme na Bělizně, odkud si odskočíme do 
hospůdky Na Bažině. a potom zpět opět přes Běliznu a Jindřichov domů.

Na duben si plánujeme také první letošní celodenní zájezd. Rozhodli jsme se zase pro 
Ostravu. Slezskoostravský hrad, Hornické muzeum Landek, Národní technická kulturní 
památka Vítkovice, Lázně Darkov, Lázně Klimkovice, zámek Fryštát v Karviné atd.

ale, má to jeden háček. Doprava o dost podražila, tradiční dotace od města nejsou 
zatím rozhodnuty. Takže, zda se pojede, je odvislé od toho, jaký bude zájem, když si bu-
deme muset připlatit. Termín jsme naplánovali na úterý 28. dubna. Další informace bu-
dou v Seniorklubu a ve skřínce na náměstí.

Co připravujeme na něsíc květen:
– středa 20. 5. 2009, Seniorklub s hostem geologem Ing. Otto Horským, cSc.
– májová vycházka za kytičkami do přírody s průvodcem
– sobota 30. 5. 2009, výlet na kolech na Ivančicko na Menšíkovu rozhlednu

aktiv Seniorklubu
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poděkoVání
Dne 15. března ukončili bítešští senioři plavání v rehabilitačním bazénu v Nové Vsi 

u Oslavan. Děkujeme panu Vladimíru Kalovi, vedoucímu firmy Student agency ve Vel-
ké Bíteši, že můžeme jezdit od podzimu do jara v krásném, žlutém, dálkovém autobu-
se a uskutečnit tak 20 návštěv bazénu. Student agency nám hradí polovinu nákladů za 
dopravu. Příští, již 10. sezonu, zahájíme v neděli 11. října 2009.

Za spokojené seniory, děti a ostatní účastníky plavání
Vítězslava Štefková

sedlejme,
milí přátelé výletů na kolech. Letos už pojedeme 9. ročník. Každý rok, to je sedm hezkých vý-
letů, to je již celkem 8 x 7 = 56 výletů. Každý náš věrný účastník už může s přehledem dě-
lat průvodce cykloturistů po blízkém okolí naší krásné země.

S kamarádem Jurou, který mi radí, kam jezdit a který se mnou, a taky s našimi žena-
mi, většinu možných tras předem projede, jsme připravili tento letošní program. a samé 
premiéry.

Duben: Po Jinošovských studánkách
Květen: Na Menšíkovu rozhlednu na Ivančicko
Červen: Na Vysočinu do Polenska
Červenec: Koupání ve Zbýšově
Srpen: Na Vysočinu k hradu Lísek
Září: Po stopách Slavkovského bojiště

Výlety na kolech organizuje Seniorklub, pro všechny, starší i mladší. Nekoukáme na 
ujeté kilometry a užíváme si. Bližší informace naleznete v Informačním centru, ve Zpra-
vodaji města, v Exitu a ve skřínce Seniorklubu na náměstí u kašny. Podrobnější údaje 
o našich výletech najdete také na samostatném programu, který rozdáváme na prvním 
výletu.	Chystáme	také	naši	společnou	webovou	stránku,	kam	budeme	moci	všichni	sdě-
lovat svoje prožitky a fotografie.

Naše osvědčená pravidla jsou stále stejná:
– každý je sám zodpovědný za svoji bezpečnost
– jezdíme vždy poslední sobotu v měsíci
– dubnový a říjnový výlet jsou odpolední, ostatní celodenní
– pokud neuvedeme jinak, srazy jsou u fotbalového stadionu
– jezdí se za každého počasí
– jezdí se ve žlutém a s přilbou
– průměrná denní sazba je přibližně 60 až 70 km

Tož, přátelé výletů na kolech, sedlejme. Dejte si do pořádku kola, připravte si příslušné 
mapy, prostudujte si trasy, ať něco zajímavého nevynecháme.

Hlavně ať se nám na našich výletech nic nestane.

Karel Smolík, st.
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ocHrana obyvatel
policie informUje

Během posledního měsíce byla hlášena vloupání do prodejen, sklepů, hospodářských 
stavení, obecních úřadů a mateřské školky. Policie informovala o lepším bezpečnostním 
zařízení a prevenci (což znamená zavřená okna do sklepa, zamknuté dveře a jinak zabez-
pečené vchody do budovy pouhým okem viditelné). Pachatelé berou z obecních úřadů 
hotovost v trezorech, kasičkách a LcD monitory. Z obchodů potom vybírají finanční 
hotovost, cigarety a alkohol. Rovněž zde byly řešeny i případy krádeže finanční hoto-
vosti v domě či bytě, kdy pachatelé (velmi často Romové) se specializují na starší a osa-
mocené osoby. V těchto případech se darebáci velmi rychle zorientují v domě a odná-
šejí si nemalou finanční hotovost. Nebuďte příliš důvěřiví, protože se k vám dostanou 
pod jakoukoli záminkou - Wc, půjčení peněz, koupě náhradních dílů, nabídky zboží, 
odečtu elektřiny, atd.

Ušetřeny nebyly ani rekreační chaty či chalupy v chatových lokalitách Vlkov, Heř-
manov i Velká Bíteš. Jak jsme již psali v předminulém čísle Zpravodaje, v rekreačních 
chatách si nic nenechávejte. Vše, co je cenné, si odvezte. Nejlépe předtím, než odjedete 
z chaty na delší dobu, chatu pojistěte. Před odchodem dobře zkontrolujte všechny vcho-
dy do chaty a zabezpečte je tak, aby nešly otevřít pouhou rukou. Bohužel tato meto-
da není úplně stoprocentní, jelikož každý zloděj má nějaký předmět, kterým překážku 
(jako	jsou	dveře,	okno,	a	další)	překoná,	ale	alespoň	mu	to	neulehčíte.	Takový	pachatel	
musí být notnou chvíli před chatou a to je právě ta chvíle, kdy může být zahlédnut pro-
cházejícím. Někteří chataři aplikují jinou možnost, a to, že chatu neuzamykají. V těchto 
případech však v chatách nenechávají žádné věci, které by jim mohly chybět. Neznámý 
návštěvník jim tak nezpůsobí škodu na rozbitých dveřích, oknech. V takovémto případě 
však od pojišťovny nemohou čekat žádnou náhradu.

Tento měsíc byly šetřeny i újezdy z benzínových pump bez zaplacení. Zde apeluje-
me na majitele těchto pump, aby investovali do funkčního kamerového systému. Zá-
znamy z kvalitních kamerových systémů jsou lépe rozeznatelné a díky nim je lepší iden-
tifikace pachatelů.

Neparkujte, prosím, na místech, která mohou být kvůli vám nepřehledná. Parkovat 
bezprostředně za křižovatkou nebo na místech, kde je to zakázáno, není moudré a řidi-
če to pak stojí peníze.

INFORMacE PRO VŠEcHNy OBČaNy: Voláte-li na policii, když vidíte nějaké 
podezřelé auto nebo člověka, je důležité si zapsat (ne zapamatovat - velmi rychle se snad-
no spleteme) minimálně registrační značku auta. V případě, že neuděláte, policie nemá 
takřka	žádnou	šanci	dopadnout	možného	pachatele,	který	odjíždí	např.	„v	tmavém	star-
ším	autě“.	Obdobně	postupujte,	když	se	 jedná	o	podezřelou	osobu.	Snažte	 se,	aby	váš	
popis byl co nejpřesnější. V takových situacích na nic nečekejte a ihned volejte na poli-
cii ve Velké Bíteši na tel čísle: 566 534 333 nebo 158.

S přáním bezpečného prožití svátků Velikonočních a bohaté pomlázky

npor. Ing. David Dvořáček
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hzs kraje Vysočina , územní odBor žďár nad 
sázaVoU, ps Velká Bíteš informUje
Požáry: Ve sledovaném období roku 2008 je evidováno u HZS kraje Vysočina, územní-
ho odboru Žďár nad Sázavou, celkem 1254 událostí. Z toho počtu je 171 požárů s vy-
číslenou škodou ve výši 13 400 000 Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty 
vyčíslené částkou 84 324 300 Kč. V aktuální součtové tabulce je uveden celkový počet 
událostí 1240, není zde však zahrnuto 14 prověřovacích cvičení, jelikož byla ve větši-
ně případů vedena jako požár a tím by došlo ke zkreslení údajů ve všech dalších přípa-
dech. Ve výstupních tabulkách není rovněž zahrnuto 23 taktických cvičení a 64 mezi-
krajských výpomocí.
Technické zásahy: V roce 2008 je evidováno celkem 1069 výjezdů k technickým zásahům. 
Oproti roku 2007 došlo ke snížení počtu technických zásahů a to o 103 případů.
Největší podíl na celkovém počtu technických zásahů, mají technické pomoci (526 udá-
lostí)–likvidace	 obtížného	 hmyzu,	 likvidace	 sněhových	 převisů,	 odstraňování	 překážek	
na komunikacích, otevírání uzamčených prostorů atd., dopravní nehody (326 událostí) 
a to především na úseku dálnice D1 (85 událostí), kdy je nejčastěji prováděno vyprošťo-
vání osob, zajištění místa nehody a opatření proti úniku nebezpečných látek ( především 
provozních náplní motorových vozidel) a únik ropných produktů (59 událostí) - např. 
z motorových vozidel.
Zranění osob: Při požárech v roce 2008 došlo ke zranění celkem 15 osob. V jednom pří-
padě se jednalo o příslušníka HZS, v jednom případě o člena zásahové jednotky SDH 
a ve 13 případech se jednalo o civilní osoby.
Úmrtí osob: V roce 2008 je na našem okrese evidováno úmrtí 4 osob u požárů.
Pálení	klestí	hlaste	na	tel.	číslo	950294111,	950270105,	nebo	www.hasici-vysocina.cz

V hasebním obvodu požární stanice Velká bíteš bylo celkem 181 výjezdů.
Požárů 46 Únik látek 7
Dopravní nehody 76 Planý poplach 18
Technická pomoc 22 Prověřovací cvičení 3
Technologická pomoc 3 Taktické cvičení 3
Živelná pohroma 2

Přehled požárů a technických zásahů od roku 2004 do roku 2008
Rok 2004 2005 2006 2007 2008
Požáry 149 161 181 180 171
Škody 7 617 520,- 13 885 000,- 6 820 400,- 7 617 100,- 13 400 000,-
Uchráněné hodnoty 66 123 000,. 136 820 000,- 132 007 000,- 164 976 100,- 84 324 300, -
Zraněno 13 23 8 12 15
Usmrceno 0 2 2 0 4
Technické zásahy 1298 1088 1258 1172 1069

ppor. Miroslav Mateja
velitel stanice HZS kraje Vysočina Velká Bíteš
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společenská rubrika
Blahopřejeme stoletémU oBčanU našeho města

Stal se jím pan Dominik Klimeš. Narodil se v Rájci Jestřebí 28. února 1909. Devěta-
třicet let zůstal věrný práci v dopravním podniku Brno. Vyzkoušel si zde několik profesí: 
byl řidičem tramvaje, pak dispečerem, průvodčím a nakonec deset let revizorem.

Po smrti manželky celestýny žil v brněnském bytě sám, ale posledních deset let už 
tráví jako bítešský občan ve Velké Bíteši v péči své dcery Pavly, provdané Brymové.

Jubilanta den před jeho narozeninami navštívili: členka SPOZ Milena Koukolová, 
ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení Mgr. Miroslav Lučka a spolu se starostou 
města	Mgr.	Miroslavem	Báňou	přišel	popřát	všechno	nejlepší	a	především	zdraví	hejtman	
kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek.

Jubilant vyprávěl o svém životě a když přišla otázka na záliby a koníčky, zjistili hosté, 
že jich je na jeho požehnaný věk dost: poslouchá velmi rád dechovku, čte denně noviny, 
zajímá se o politiku vůbec. To mu zprostředkovává záliba ve sledování televize, která mu 
dopřává také přenosy z bohoslužeb v různých kostelích.

Ještě jedna perlička: Pan Klimeš je zcela jistě nejstarším hráčem fotbalu na Bítešsku. Vyprá-
věl,	že	jako	kluk	ještě	za	c.k.	Rakouska	už	kopal	s	kamarády	do	mičudy	při	pasení	koz…

a tak ke stoletým občankám (paní Kožnarová, cahová, Brymová), přibyl konečně 
také muž. Redakce se přidává dodatečně k blahopřání a přeje panu Klimešovi, ať v dal-
ších	letech	následuje	své	stoleté	předchůdkyně!

Zora Krupičková

sport
tUrnaj žáků Ve florBale

Ve sportovní hale TJ Spartak se dne 28.2.2009 uskutečnil již V. ročník turnaje ve flor-
bale, určený pro ročníky, narozené v letech 1995 a 1996.

Z původně přihlášených týmů se nakonec zúčastnily pouze tři – DDM Náměšť nad 
Oslavou,	bítešští	LVI	a	bítešští	ORLI.	I	tak	měl	turnaj	velmi	vysokou	sportovní	úroveň.	
Zápasy byly vzácně vyrovnané, což samozřejmě přispělo k dramatickému průběhu zápa-
sů s touhou po vítězství. Hráči Velké Bíteše byli aktivně povzbuzováni diváky, kteří byli 
strženi průběhem hry.

Do finále se probojovalo družstvo z Náměště nad Oslavou a bítešští LVI. Tento zápas 
byl naplněn dramatickými okamžiky, kdy ani jedno družstvo se nechtělo vzdát vítězství. 
O vítězi turnaje muselo rozhodnout až trestné střílení. Bohužel v tomto střílení měla Ná-
měšť větší štěstí, pevnější nervy a umístila se na prvním místě. Druhé místo patřilo bíteš-
ským Lvům a třetí místo zůstalo pro bítešské Orly.

Funkci rozhodčího po celou dobu turnaje vykonával David Karásek, který se této 
role zhostil na výbornou. Hráči hráli velice zodpovědně, zde mohli uplatnit rady svých 
trenérů z pravidelných tréninků. Poznali, že trénink je něco jiného a těší se na další zá-
pasy s jinými soupeři.
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Společné foto. Foto: archiv TJ SPaRTaK

Týmům byly předány diplomy a poháry. poděkování patří sponzorům turnaje – 
jmenovitě	PBS,	a.s.,	LABARA	s.r.o.,	SPORTBAR	KLÍMA	a	naposled	patří	poděkování	
i všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto turnaje.

Jaromír Holík
oddíl Florbal TJ Spartak

florBaloVý tUrnaj tj spartak Velká Bíteš
Dne 14.3.2009 ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš proběhl již pátý ročník flor-

balového turnaje mužů. Vzrůstající popularitu tohoto sportu a dobrou reputaci snad již 
„tradičního“	předjarního	florbalového	zápolení	ve	Velké	Bíteši	potvrdil	počet	přihlášek,	
jenž převyšoval kapacity jednodenního a jednohalového turnaje. akceptováno proto bylo 
pouze osm nejrychlejších přihlášek a to jmenovitě od týmů – TRaGEDOS Team (Ko-
rouhev), FBK Kamenec, áRJŮEM (TJ Spartak Velká Bíteš), yaSHIca Třebíč, NS Ne-
vím (Náměšť n. O.), FBc Durex Bíteš (TJ Spartak Velká Bíteš), FBc Rosice a oficiální 
tým Spartaku FBc Spartak Velká Bíteš.

Hrálo se ve dvou čtyřčlenných skupinách, z prvního a druhého místa se postupova-
lo do semifinále. Následně se vítězové semifinále utkali o první místo, poražení semifi-
nalisté bojovali o místo třetí.

Už ve skupinách byly k vidění strhující a dramatické zápasy, kdy se bojovalo o každý 
míček, a výsledek byl otevřený do posledních sekund. Vyrovnanost týmů vygradovala ve 
vyřazovacích bojích, kdy dvě remízová utkání musely řešit až samostatné nájezdy. Z ví-
tězství se nakonec radovali hráči FBc Rosice, druhé místo obsadil tým áRJŮEM a tře-
tí místo vybojoval FBc Spartak Velká Bíteš. Naše uznání patří i týmu Spartaku - FBc 
Durex Bíteš tvořenému převážně hráči ročníku 1993 - který je příslibem do budoucna 
a předvedenou hrou se mezi muži rozhodně neztratil.
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Konečné umístění:
1. FBC Rosice 6. FBK Kamenec
2. ÁRJŮEM (TJ Spartak Velká Bíteš) 7. NS Nevím (Náměšť n. O.)
3. FBC Spartak Velká Bíteš 8. FBc Durex Bíteš (TJ Spartak Velká Bíteš)
4. yaSHIca Třebíč
5. TRaGEDOS Team (Korouhev)

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Karásek David.

Závěrem chceme poděkovat všem zúčastněným týmům za předvedené výkony, roz-
hodčím za fair play rozhodování, všem, kdo se podíleli na přípravě turnaje a v neposlední 
řadě i První brněnské strojírně Velká Bíteš, a.s., firmě LaBaRa, s.r.o, Jeřábkově pekárně 
a SPORTBaRu Klíma jako sponzorům podporujícím činnost TJ Spartak Velká Bíteš.

Skupina A:
FBc 

Durex
FBK 

Kamenec áRJŮEM
FBc 

ROSIcE Skóre Body
Pořadí 
ve sk.

FBc Durex 2:5 3:4 1:6 6:15 0 4
FBK Kamenec 5:2 1:2 0:5 6:9 2 3
áRJŮEM 4:3 2:1 2:2 8:6 5 2
FBc ROSIcE 6:1 5:0 2:2 13:3 5 1

Skupina b:
SPaR
TaK

TRaGE-
DOS

NS 
Nevím

yaSHI-
ca Skóre Body

Pořadí 
ve sk.

SPaRTaK 5:2 6:1 2:3 13:6 4 2
TRaGEDOS 2:5 4:2 2:3 8:10 2 3
NS Nevím 1:6 2:4 5:4 8:14 2 4
yaSHIca 3:2 3:2 4:5 10:9 4 1

Semifinále:
FBc Rosice - FBc SPaRTaK Velká Bíteš 3:2
áRJŮEM – yaSHIca Třebíč 2:1 (samostatné nájezdy)

O třetí místo:
yaSHIca Třebíč - FBc SPaRTaK Velká Bíteš 5:6 (samostatné nájezdy)

Finále:
FBc Rosice - áRJŮEM 4:3

Zdeněk Palát
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ostatní
BlUshy eyes

Letošní zima byla hodně dlouhá, a tak o to víc s příchodem jara se probouzí chuť vy-
kročit do ožívající přírody s novým elánem a radostí. V tomto duchu také přicházejí nové 
trendy v líčení pro jaro a léto tohoto roku. Pokud však pociťujete spíše jarní únavu, tak si 
zkuste zvednou náladu novými zářivými barvami. Blushy Eyes jsou heslem letošního jara. 
Živé a zářivé barvy jsou novým hitem a díky novým inovativním přípravkům se pohodl-
ně nalíčíte a dosáhnete perfektního vzhledu.

Mnoho	žen	stále	více	doceňuje	význam	pudru.	Sypký	pudr	s	komplexem	minerálů	je	
velmi důležitým a nepostradatelným produktem. Díky obsahu minerálů mizí nerovnosti 
pleti jakoby samy od sebe. Pudr aplikujeme štětcem nebo labutěnkou přímo na denní krém, 
nebo jej lehce nanášíme na podkladový make-up. Pleť působí velmi rovnoměrně a příjem-
ně matně. Svěžího a zářivého vzhledu docílíme nanesením růže na tvář.

Při líčení očí začneme lehkým béžovým odstínem, který naneseme na celé horní víč-
ko a do ztracena rozetřeme až k obočí. Na spodní víčko aplikujeme do vnitřního koutku. 
Vnější okraj horního i spodního víčka zvýrazníme odstínem kosatcově modro – šedým. 
Tím výraz očí získá hloubku. Mystický vzhled podtrhneme pomocí očních linek v barvě 
jeans nebo petrol. Pro ty, které zatím nezískaly odvahu k nalíčení oční linky, jsou k dispo-
zici klasické oční linky s jemnou nylonovou špičkou, pro snadné a velmi přesné nanáše-
ní. aby oči opravdu zářily, stačí štětcem jemně nanést lesklý odstín růže těsně pod obočí. 
Úplně nakonec nalíčíme řasy naší oblíbenou řasenkou.

Díky nabídce nových lesků na rty se rozhodně nemusíme obávat barevné fádnosti. Zá-
řící lesk si můžeme vybrat v jedné ze tří barev: pink, malaga a orange. V případě nutnosti 
korekce rtů použijeme konturovaní tužku, která rtům propůjčí správný tvar a objem.

Letošní trend je opravdu svěží a zářivý: nové barvy a třpyt vyvolávající dobrou náladu. 
S tímto make-upem budete nejen dobře vypadat, ale budete se tak i cítit. Pokud ještě vá-
háte, přijďte si to vyzkoušet na jarní BEaUTy DEN.

Zářivé jarní dny a dobrou náladu vám přeje Mgr. anna Kopáčková

choVatelský rok 2008
Poslední únorovou neděli se sešli členové Českého svazu chovatelů, základní organiza-

ce Velká Bíteš na výroční členské schůzi, aby zhodnotili rok minulý a připravili se na vý-
stavní akce v roce 2009.

Hodnocení roku 2008 provedl předseda naší organizace, Michal Dokulil. Mimo jiné 
ve svém vystoupení velice kladně hodnotil výstavní činnost našich členů. Rád bych přiblížil 
několik významných chovatelských úspěchů, kterých v roce 2008 naši členové dosáhli.

Největším úspěchem bylo umístění naší mladé chovatelky Martiny Barákové v sou-
těži chovatelské dovednosti mládeže. Martina po vítězství v okresním kole postoupila do 
celorepublikového finále této soutěže. S nástrahami velice náročných otázek a praktických 
vědomostí se vypořádala se ctí. Její vědomosti a píle slavily úspěch a Martina obsadila ve 
své věkové kategorii v odbornosti drůbeže první místo a stala se vítězkou národního finále 
této soutěže. Byla také členkou vítězného družstva okresu Žďár nad Sázavou.
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Tímto vítězstvím dosáhla největšího úspěchu mladého chovatele v celé dosavadní his-
torii naší organizace. Doufám, že ji elán neopustí ani v letošním roce a této soutěže se opět 
úspěšně	zúčastní.	Martino	díky	a	držíme	palce	!!!

Martina se prosadila se svými zvířaty i na výstavách, které obesílala společně s ostatní-
mi členy naší organizace.

Jedno z nejvyšších ocenění získala na jedné z největších výstav v republice, která se 
koná každoročně v Bohdalově. Na svoji drůbež získala ve velké konkurenci čestnou cenu. 
V této odbornosti se výstavy zúčastnil i náš další člen Tomáš Suchý. Na svoji vystavenou 
drůbež získal dvě čestné ceny a obsadil první místo v soutěži chovatelů okresu Žďár nad 
Sázavou. Tomáš byl úspěšný i v odbornosti holubů, kde byli jeho svěřenci oceněni tak-
též čestnou cenou. V odbornosti králíků získali čestnou cenu naši další členové: František 
Bednář a Pavla Blahovcová. Tři čestné ceny, titul Šampion Vysočiny na nejlepšího králíka 
výstavy a první místo v okresní soutěži získal Štefan Bláhovec.

Předseda závěrem svého hodnocení popřál všem mnoho chovatelských úspěchů v roce 
2009 a poděkoval za vzornou reprezentaci organizace Velká Bíteš.

Za ZO ČScH
Josef Klíma

program kina flip velká bíteš
dUBen 2009
FILMOVÁ PŘEHLÍDKA PROJEKT 100
Neděle 5. dubna v 19.30 hodin
REKVIEM ZA SEN 
(Requiem for a Dream)
Shlédnutí Rekviem je deprimující zkušenost, 
vizuální knokaut. Příběh o drogách a životních 
pádech režiséra Darrena Aronofskyho. 
USA 2000 - 102 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč

Neděle 12. dubna v 17 a v 19.30 hodin
PEKLO S PRINCEZNOU
co se stane, když si princezna nechce vzít 
prince Jeronýma? Bude svatba, válka, nebo 
peklo na zemi? V hlavních rolích nové čes-
ké pohádky T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárož-
ný, M. Táborský, Z. adamovská, V. Vydra, 
V. Postránecký a další.
Premiéra - 105 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 19. dubna v 19.30 hodin 
DENÍK NYMFOMANKY 
(Diario de una nimfómana)

Je	 atraktivní,	 vzdělaná…a	 posedlá	 sexem.	
A	k	 tomu	 si	 vede	 deník…	Španělské	 ero-
tické drama.
Premiéra - 100 minut, vhodné od 18 let
Vstupné 69 Kč

FILMOVÁ PŘEHLÍDKA PROJEKT 100
Neděle 26. dubna v 19.30 hodin
FARMA ZVÍŘAT (Animal Farm)
Adaptace slavné bajky George Orwella o hroz-
bě totalitních systémů. Animovaný příběh zví-
řecího společenství zrcadlící to lidské a předpo-
vídající řadu budoucích událostí…
VB 1954 - 72 minut, vhodné od 15
Vstupné 59 Kč

Neděle 3. května v 19.30 hodin
GOMORA (Gomorra)
Zapomeňte	na	Kmotra!	Gomora	je	natolik	
pravdivý a syrový film o mafii, že autor před-
lohy R. Saviano žije pod policejní ochranou. 
Oceněno na MFF v cannes.
Premiéra - 137 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč
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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

Nabízím	k	dlouhodobému	pronájmu	byt	2+1	v	rodinném	domě	se	samostatným	vcho-
dem	v	Jabloňově.	Tel.:608	700	719

Český zahrádkářský svaz Velká Bíteš nabízí občanům několik volných zahrádek v lokalitě 
U cihelny. Bližší informace podá ing. Žák František tel. 737262870.
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ZZN Hospodářské potřeby, a.s.
Kpt. Jaroše 252, Velká Bíteš tel./fax: 566 520 635
nabízí široký sortiment zboží jak pro zemědělce, zahrádkáře a kutily, tak i pro ře-
meslníky.
Zvláště upozorňujeme na širokou nabídku hutního materiálu!
Dále nabízíme:
– zahradnické substráty
– kompletní sortiment krmných směsí, doplňkových krmných směsí  

a vitamixů
– řetězy, pletiva, svářecí materiály
– ruční a elektrické nářadí
– drogistické zboží
– ochranné pracovní pomůcky, pracovní oděvy a obuv
– zednické nářadí
– pařáky pozinkované a nerezové, smaltované
– skleníky, fóliovníky a mnoho dalšího zboží.

Sami se přesvědčíte, že nejen v supermarketech lze nakupovat v příznivých ceno-
vých relacích!

Prodejní doba: Po až Pá 7.30 - 16.00
So 8.00 - 11.00

Náš sortiment je tu pro Vás!
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Nejznámější pražská travesti skupina přijíždí do 
Velké Bíteše poprvé se svým novým programem 
2009 ,,NĚKDO TO RÁD HORKÉ“!

DNE: 23.4.2009 od 19:30
VSTUPNÉ: 140,- Kč předprodej, 160,- Kč 
na místě

Pražská travesti skupina HANKY PANKY si 
pro Vás připravila dvouhodinový pořad nabitý 
těmi nejlepšími hvězdami českého i zahranič-
ního hudebního nebe. Během našeho dvouho-
dinového programu uvidíte věrné kopie hvězd 
jako jsou například celine Dion, Helena Von-
dráčková, Hana Zagorová, Naďa Urbánková, 
Petra Janů, Nick Kamen, chris Norman, Tere-
za Kerndlová, Michal David a spousta dalších. 
V programu vystoupí i slečna Stefany známá 
z	televizní	reality	show	Big	Brother.

Více informací o travesti skupině naleznete na internetových stránkách
www.hankypankyshow.eu.
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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

 - 39 - 39

 
PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL 

 Adresa:                               Otevírací doba: 
Lánice 42                      Po – Pá 8:00 – 16:00 
Velká Bíteš                   So          8:00 – 11:00 
595 01 ( p ípadn  na telefon )
Kontakt: tel. 774 85 05 15 

velokram@seznam.cz
www.velokram.cz
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Technické služby Velká bíTeš spol. s r.o.

nabízí k pronájmu novou pracovní plošinu na 
podvozku malého a lehkého automobilu 

MULTICAR M30 FUMO.
Maximální výškový dosah 14,3 metrů

Zatížení pracovní klece 200 kg
Maximální boční dosah 6,9 m

Alternativní pohon na 230 V/50 Hz (čisté pracovní prostředí!!!)
Vhodné především pro práce na údržbě rodinných domů, reklamní činnost, 

práce a údržbu výrobních hal, elektroinstalační práce atd.

Pracovní plošinu INREKA IP14-3 si můžete pronajmout na několik hodin i na 
více dnů a to na telefonních číslech:

566 532 007
777 712 091
777 949 128


