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Zrekonstruovaná bítešská monstrance.

KVĚTEN 2009

Foto: Ctibor Veleba

královničky
Jestřabí u Velké Bíteše 30. 5. 2009

Svatodušní obchůzka dívek
s obřadními zpěvy a tanci.
Začátek v 15 hodin.
Následuje posezení u muziky
na výletišti za dědinou.
Hraje houslová muzika Bítešan.
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Zpravodaj Velká Bíteš

nabídka programů a akcí
květen 2009
Pravidelný provoz
Pondělí a středa 9:00 - 11:30 hodin
MC Človíček, Masarykovo nám. 85
Pondělí 4. května 2009 v 15 hodin
Školní Akademie – „Den ve Veselé školce“
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Mateřská škola, U Stadionu 538
Úterý 5. května 2009 v 19 hodin
mimořádný koncert – clarinet factory
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
Neděle 10. května 2009 v 8 hodin
II. ročník závodů judo
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak
Středa 13. května 2009 od 8 do 16 hodin
Zápis dětí do MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí
na školní rok 2009/2010
MŠ U Stadionu, MŠ Masarykovo nám.
Čtvrtek 14. května 2009 v 17 hodin
Cyklo beseda s Jiřím Čefelínem - o cestování po Ománu i České republice
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Pátek 15. května 2009 v 18 hodin
Smaltování šperků a malování na textil
Tvořivý večer pro veřejnost, přihlášky nutné
MC Človíček, Masarykovo nám. 85
Sobota 16. května a 23. května 2009 od 9 do 13 hodin
masáže zdarma
Předváděcí masáže – klasické, lázeňské, proti celulitidě
Bližší info na tel.: 608 225 284
Centrum Kamila, Lánice 42- ubytovna směr Os. Bítýška
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Sobota 16. května 2009
31. jinošovské studánky
8.00 – 10.00 prezentace turistů, vítání u studánek
Od 12.00 občerstvení s táborákem u Bělizny
Organizuje ČZS ZO Jinošov, OÚ Jinošov, Pucov, Hluboké, Krokočín
Úterý 19. května 2009 od 15 do 17 hodin
baby club
Mateřská škola, Masarykovo nám. 86
Úterý 19. května 2009 v 19 hodin
ŽALMAN & SPOL. - koncert známého písničkáře s novými i staršími písničkami
Kulturní dům, Vlkovská 482
Předprodej v Informačním centru, Masarykovo nám. 5 nebo na tel. č. 566 532 025
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Středa 20. května 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB - hostem geolog Ing. Otto Horský, CSc.
Beseda o Kubě a Chille
Kulturní dům, Vlkovská 482
Úterý 26. května 2009 od 15 do 17 hodin
Barevné návštěvní odpoledne na školní zahradě
Mateřská škola, U Stadionu 538
Pátek 29. května 2009 od 15 hodin
den dětí u pejskařů
Areál Kynologického klubu Velká Bíteš
Sobota 30. května 2009 sraz ve 13 hodin u západní kašny na náměstí
májová vycházka do Jestřabí ke Královničkám
Organizuje Seniorklub
Sobota 30. května 2009 sraz v 9 hodin u fotbalového stadionu
Výlet na kolech na Ivančicko, rozhledna ve Hlíně
Organizuje Seniorklub
Pondělí 1. června 2009 sraz v 9:30 hodin u Lékárny u Tří sloupů
Den dětí u Človíčka - společně vyrazíme na malou dopolední vycházku
„Výpravu za zvířátky na farmu“
Organizuje MC Človíček
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informace radnice
Usnesení č. 4/09 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 9. března 2009
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Velká Bíteš s. r. o.
schvaluje:
• výroční zprávu společnosti za rok 2008
Rada města schvaluje:
• uzavření kupní smlouvy na zařízení bytu č. 7 v domě Návrší č.p. 250 ve Velké Bíteši
• výsledek hospodaření Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, za rok
2008, a jeho rozdělení do fondů takto:
- rezervní fond 20%
- fond odměn 80%
• převod částky 1.667.246,02 Kč z hospodářské činnosti města Velká Bíteš (správa bytů
a nebytových prostorů za rok 2008) na účet města (položka 4131) a proúčtování hospodářského výsledku
• poskytnutí příspěvku městské části Holubí Zhoř na konání dětského karnevalu ve
výši 3.000 Kč
• použití znaku města Velká Bíteš firmou S & D, Nakladatelství a vydavatelství, spol. s r.o.,
Praha, do projektu Velká turistická encyklopedie kraje Vysočina
• smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye s účelem
zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“. Celkové náklady projektu činí 18.575.344 Kč,
z toho způsobilé výdaje 17.573.522 Kč a z těchto způsobilých výdajů činí dotace
16.255.507 Kč (92,5%)
• darovací smlouvu mezi účastníky EBSTER CZ s.r.o., IČ 27159621, se sídlem Šafaříkova 455/7, 120 00 Praha 2, jako dárcem, a městem Velká Bíteš jako obdarovaným,
když předmětem smlouvy je dar finanční částky 50.000 EUR a účelem smlouvy jeho
použití obdarovaným na realizaci záměru „Odpočinková zahrada pro veřejnost" na
ulici Tyršova ve Velké Bíteši
• dodatek č. 2 mandátní smlouvy na služby koordinátora BOZP na stavbě „III/3791a
Velká Bíteš - křižovatka“ s mandatářem Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
IČ 47116901, se sídlem Nábřežní 4, 156 56 Praha 5 - Smíchov
• termín zápisu do mateřských škol ve Velké Bíteši pro školní rok 2009/2010 na den
13. května 2009 v době od 8.00 hod. do 16.00 hod
• přidělení bytu č. 7 v domě na Návrší č.p. 250 ve Velké Bíteši od 1.4.2009 na dobu
určitou 1 rok. Podmínkou následného prodloužení nájemní smlouvy je mimo jiné existence pracovního poměru obou nájemců u Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.,
Velká Bíteš
Rada města neschvaluje:
• zveřejnění záměru na prodej pozemků v k.ú. Březka u Velké Bíteše, a to:
- část p.č. 1236 trvalý travní porost o výměře cca 2600 m2
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- část p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 1000 m2
- p.č. 1237 trvalý travní porost o výměře 3215 m2
- část p.č. 1238/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 2600 m2
- část p.č. 1208 vodní plocha, tok o výměře cca 1000 m2
dle žádosti
zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 76 ostatní plocha o výměře 480 m2
v k.ú. Březka u Velké Bíteše dle žádosti
pronájem plochy o výměře 6 m2 pozemku p.č. 92/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Velká Bíteš dle žádosti (legalizace stávající skládky palivového dřeva).
Důvodem je skutečnost, že se jedná o zábor veřejného prostranství, který podléhá
vyhl. města Velká Bíteš č. 1/2004 o místních poplatcích
pronájem části náměstí za účelem umístění pouťových atrakcí na bítešskou pouť 2009
a hody 2009 dle žádosti Pavla Kočky. Důvodem je skutečnost, že se jedná o zábor
veřejného prostranství, který podléhá vyhl. města Velká Bíteš č. 1/2004 o místních
poplatcích

Rada města bere na vědomí:
• informace doc. MUDr. Petra Krupy o možnostech přenosu obrazových dat v medicíně v souvislosti s digitálním vyhodnocováním RTG snímků
• informace pana Kolka ve vazbě na správní řízení probíhající u zdejšího stavebního
úřadu o vydání kolaudačního rozhodnutí k provozování restaurace v jeho vlastnictví
a současně jeho stížnost na nerovné podmínky provozování živnosti v této lokalitě
ve srovnání s ostatními živnostníky
• návrh informatika MěÚ na doručování podkladových materiálů pro jednání rady
města a zastupitelstva města v elektronické podobě
• návrh žádosti MO KDU - ČSL Velká Bíteš ve věci příspěvku na Polikliniku Velká
Bíteš, adresovaný zastupitelstvu kraje Vysočina. RM doporučuje MO KDU - ČSL
k projednání v zastupitelstvu města navrhnout právně technické řešení ve vazbě na
polikliniku města s právním postavením příspěvková organizace města, když poplatky ve zdravotnictví jsou směřovány pouze za lékaři, tedy privátními subjekty
Rada města odkládá:
• žádost firmy KOINVEST, s.r.o. Třebíč, o vyjádření ke stavbě „Biotop - tůň U Vý
honu“, k.ú. Březka, z důvodu dalšího projednání a získání nového stanoviska osadního výboru Březka

Usnesení č. 5/09 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 23. března 2009
Rada města schvaluje:
• celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 1.5.2009 takto:
– 26 zaměstnanců včetně dočasně nepřítomných a 3 uklízeček na zkrácený úvazek
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v souvislosti s připravovanou registrací města Velká Bíteš k DPH (k 1.4.2009) řešení
dalších činností ve vazbě na DPH dle předloženého materiálu, který se stává nedílnou součástí tohoto usnesení
zveřejnění záměru darování části pozemku p.č. 358/3, k.ú. Košíkov, z kterého byl geometrickým plánem z 12.3.2009 oddělen pozemek p.č. 358/4, k.ú. Košíkov, o výměře 1201 m2, Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina. Současně RM doporučuje zastupitelstvu města schválení darování části pozemku p.č. 358/3 k.ú. Košíkov,
z kterého byl geometrickým plánem oddělen pozemek p.č. 358/4 k.ú. Košíkov o výměře 1201 m2 Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina
uzavření Darovací smlouvy mezi VM REKOSTAV, s.r.o., Nádražní 27, 594 01 Velké
Meziříčí, IČ 46971971, a městem Velká Bíteš, na poskytnutí daru - finanční částky
ve výši 5.000 Kč na provoz FC Spartak Velká Bíteš
dodatek č. 200901 ke smlouvě mandátní, uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako
vlastníkem a mandantem, a firmou ENCOM, spol. s r.o. se sídlem Brno, Vrchlického
sad 4, IČ 15531996, jako správcem a mandatářem, a to s účinností od 1.4.2009
výpůjčku parkovací plochy Masarykova náměstí na den 19.4.2009 žadateli P. Bohumilu Poláčkovi za účelem žehnání motorek a motorkářů
smlouvu o dílo č. 2009/01, objednatel město Velká Bíteš, zhotovitel Ncorp s.r.o., Růžová
144, 595 01 Velká Bíteš, IČ 27721043, předmět díla „Demolice RD Hybešova 8,
Velká Bíteš, cena díla 93.527,20 Kč + DPH
smlouvu o právech a povinnostech spojených se vstupem na pozemky p.č. 563, 664,
667 a 668, vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš a ve vlastnictví města Velká Bíteš,
v souvislosti se stavbou vodního díla - kanalizace „Velká Bíteš, ulice Tyršova, rekonstrukce kanalizace“, uzavřenou mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., a městem Velká Bíteš
k plnění akce „Rekonstrukce ul. Tyršova - 2. etapa - objekt 102 Ústavák“ firmu
JCZ, s.r.o. Maršovice 95, 592 31 Nové Město na Moravě, za nabídkovou cenu
1.593.852,90 Kč. K plnění akce veřejné osvětlení „Rekonstrukce ul. Tyršova - 2. etapa - objekt 102 Ústavák“ firmu Technické služby, spol. s r.o., Velká Bíteš za nabídkovou cenu 125.000 Kč
v souladu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci s firmou Outulný, a.s., Náměšť nad
Oslavou, realizaci zpevněných ploch (chodníků a parkovacích ploch) v ulici „Ústavák“, ulici Lánice směrem do Chobůtek, chodník u větrolamu v Chobůtkách, chodník a zpevněná plocha u domova důchodců v rámci realizace Odpočinkové zahrady
pro veřejnost a zpevněnou parkovací plochu u základní školy Velká Bíteš)
smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Velká Bíteš - stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní,
Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“. Celkové náklady projektu činí 11.422.743 Kč,
z toho způsobilé výdaje činí 11.422.743 Kč a z těchto způsobilých výdajů činí výše
dotace 10.566.037 Kč (92,5%)

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
• odkup pozemků p.č. 789/1, zahrada o výměře 801 m2, p.č. 791/2 zahrada o výměře 125 m2, p.č. 799/2 ostatní plocha (manipulační plocha) o výměře 34 m2, vše
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v k.ú. Velká Bíteš, za navrženou cenu 120 Kč/m2. Současně pak odkup pozemků
p.č. 3009/11 ostatní plocha (silnice) o výměře 159 m2, a p.č. 3009/12 ostatní plocha
(silnice) o výměře 106 m2, oba k.ú. Velká Bíteš, za navrženou cenou 70 Kč/m2
zastavovací studii na výstavbu rodinných domů v lokalitě Jihlavská, Velká Bíteš

Rada města neschvaluje:
• žádost Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, o poskytnutí finančního příspěvku (pronájem Kulturního domu, oprava osvětlení kuchyně, vybavení rampy školní
kuchyně zábradlím)
Rada města bere na vědomí:
• žádost o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Bítešský hudební
půlkruh s tím, že bude dále řešena podle vývoje finanční situace
• změnu nominace zástupců MO KDU-ČSL Velká Bíteš - Mgr. Aleš Koubek do dozorčí rady Lesního družstva svazu obcí, družstva, a MVDr. Jaromír Kotík do dozorčí
rady Lesů města Velká Bíteš s.r.o.
• nominaci zástupce Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš Jiřího Březiny do Výboru pro územní plánování
Rada města jmenuje:
• ředitelkou Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, paní
Mgr. Irenu Batelkovou, a to s účinností od 30.3.2009 do dne jmenování nového ředitele na základě konkurzního řízení a současně schvaluje její platový výměr

Usnesení č. 6/09 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 6. dubna 2009
Rada města schvaluje:
• zadání projektu dopravního značení a umístění parkovacích automatů firmě ELTODO dopravní systémy s.r.o., divize Morava, za cenu 33.796 Kč
• smlouvu o přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš pro rok 2009 s auditorskou
firmou InForm Audit s.r.o. Žďár nad Sázavou za cenu 35.000 Kč
• revokaci usnesení RM ze dne 23.2.2009 v bodu č. 27 takto: RM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 1342/12 o výměře 83 m2, p.č. 1342/9
o výměře 188 m2, p.č. 1342/10 o výměře 106 m2 (pozemky pod místní komunikací), vše v k.ú. Velká Bíteš, a o úplatný převod pozemků p.č. 1342/1 o výměře 704 m2
a p.č. 1342/11 o výměře 35 m2 (zeleň), oba v k.ú. Velká Bíteš, z majetku ČR do
vlastnictví města Velká Bíteš dle GP č. 1505 - 59/2006. Výše úhrady bude schválena při schvalování kupní smlouvy
• smlouvu o převodu členských práv a povinností ze dne 25.3.2009, jejíž součástí je
právo na uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 o velikosti 2+0 ve Velké Bíteši,
ul. Jihlavská č.p. 282
• udělení souhlasu s úpravou (rekonstrukce stropu, rekonstrukce podlah, vyrovnání
a omítnutí zdí a dalších drobných oprav) bytu č. 3 domu č.p. 548, jehož vlastníkem
je město Velká Bíteš, v ul. U Stadionu, Velká Bíteš
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poskytnutí finančního příspěvku na stanový přístřešek (stan) o rozměrech 10 m x 4,8 m
ve výši 25.466 Kč pro SDH Košíkov, a to za účelem pořádání kulturních akcí v Košíkově
výsledek hospodaření Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše, příspěvkové organizace, za rok 2008, vč. rozdělení zisku do fondu odměn ve výši 10%
a do rezervního fondu ve výši 90%
osadnímu výboru Jáchymov částku ve výši 5.000 Kč na otop pro místní kulturní dům
smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 85 na Masarykově nám., Velká
Bíteš, kancelář o výměře cca 13 m2 v 1.NP objektu, nájemce Jiří Schottenberger SANAS, Heroltice 69, Tišnov, a to na dobu neurčitou
zveřejnění záměru na pronájem parkovací plochy ve Velké Bíteši na ul. Lánice, prostor před č.p. 60, a to dle žádosti Horáckého autodružstva, K Novému nádraží 1345,
Velké Meziříčí
konání akce na pozemku města u Rajhradského rybníku - dne 30.4.2009 - lidová
slavnost „Pálení čarodějnic“
darovací smlouvu uzavřenou mezi E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice
jako dárcem a městem Velká Bíteš jako obdarovaným, když předmětem smlouvy je
dar finanční částky ve výši 60.000 Kč, určené na zpracování energetického auditu
budovy ZŠ Sadová 579, Velká Bíteš
dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování služeb ze dne 24.4.2006, uzavřené mezi městem Velká Bíteš jako objednatelem a městem Velké Meziříčí jako dodavatelem, když
předmětem je doplnění údajů ve vazbě na skutečnost, že město Velké Meziříčí je od
1.4.2009 plátcem DPH
k plnění veřejné zakázky „Oprava střechy Masarykovo nám. č.p. 67 ve Velké Bíteši" firmu Jiří Vrábel, Růžová 146, 595 01 Velká Bíteš, a to za cenu 272.850 Kč bez DPH.
Současně RM zmocňuje zástupce vedení města k uzavření příslušné smlouvy o dílo
k plnění veřejné zakázky „Oprava vrat a oken Hrnčířská č.p. 117 ve Velké Bíteši“
firmu Vladimír Dvořáček, 675 78 Pucov 5, a to za cenu 73.036 Kč vč. DPH. Současně RM zmocňuje zástupce vedení města k uzavření příslušné smlouvy o dílo
k plnění veřejné zakázky „Oprava vrat a oken Masarykovo nám. č.p. 87 ve Velké Bíteši" firmu Vladimír Dvořáček, 675 78 Pucov 5, a to za cenu 152.618 Kč vč. DPH.
Současně RM zmocňuje zástupce vedení města k uzavření příslušné smlouvy o dílo
k plnění veřejné zakázky „Oprava střechy Masarykovo nám. č.p. 85 ve Velké Bíteši"
firmu NCORP, s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, a to za cenu 259.245,60 Kč
bez DPH. Současně RM zmocňuje zástupce vedení města k uzavření příslušné smlouvy o dílo
konání akce VESELÝ DEN na „Oranžovém hřišti" na ulici Tyršova, a to dne
15.6.2009 od 9 do 11 hodin. Jedná se o zábavný program pro děti od 3 do 6 let
(vstup zdarma)
uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v objektu bývalé kotelny (na
pozemku p.č. 1339/4 v k.ú. Velká Bíteš) u ZŠ Sadová 579, Velká Bíteš - nájemce
G-Team a.s., Odštěpný závod Turbomachinery, Velká Bíteš, účel užívání - skladové
prostory, výše nájemného 600 Kč/m2/rok, doba trvání smlouvy - určitá na 10 let
výsledek hospodaření polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace, za rok 2008,
včetně jeho rozdělení do fondů
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•

•

uhrazení nákladů na dopravu na akci zaměstnanců ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, konanou v rámci programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve dnech
26.6.2009 - 29.6.2009 v partnerské ZŠ J.G.Tajovského v Senci z provozních prostředků školy.
vyřazení žadatele z konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelky Základní školy
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, a to pro nedoložení požadovaného dokladu stanoveného zřizovatelem

Rada města neschvaluje:
• stavbu BIOTOP TŮŇĚ „U VÝHONU“ v k.ú. Březka a požaduje uvedení prostoru
do stavu bezpečného pro přilehlé nemovitosti
• žádost Osadního výboru Jáchymov o zakoupení cca 20 m betonových rour o vnitřním průměru 800 mm na prodloužení vyústění kanalizace. Důvodem je skutečnost,
že se nejedná o majetek města, není zpracována žádná projektová dokumentace stavby a neexistuje příslušné právní povolení
Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
• smlouvu o poskytnutí finanční dotace, příjemce Orli Velká Bíteš, Baseball klub, ve
výši nájemného dle související nájemní smlouvy, a to po dobu trvání nájemního vztahu dle této nájemní smlouvy
• prodej pozemku p.č. 1839/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2, k.ú. Velká Bíteš,
za navrženou cenu 300 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s převodem
• nabytí pozemků uvedených v tabulce č. 1, jež tvoří nedílnou přílohu tohoto usnesení, z vlastnictví kraje Vysočina darem do vlastnictví města Velká Bíteš
• darování pozemků uvedených v tabulce č. 2, jež tvoří nedílnou součást tohoto usnesení, z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina
• akce „Oprava střechy domu Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš", „Oprava střechy dvorní části domu Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš", „Oprava a nátěry oken a vrat ve
dvorní části domu Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš" pro financování v rámci Programu regenerace MPZ Velká Bíteš v roce 2009 a stanovit finanční podíl města ve
výši 687.400 Kč na obnovu výše uvedených kulturních památek v rámci městského
programu regenerace v roce 2009
• rozpočtové opatření č. 1/09 k rozpočtu města Velká Bíteš pro rok 2009
Rada města bere na vědomí:
• žádost Mgr. Miroslava Pavlíka o poskytnutí finančního příspěvku na vydání Sborníku regionálních výtvarníků s tím, že po stanovení ceny knihy město podpoří žadatele zřejmě odběrem určitého počtu výtisků Sborníku
• návrh na poskytnutí RTG služeb pro RTG pracoviště na poliklinice Velká Bíteš, včetně jejich materiálového zabezpečení a cenové kalkulace, předložený Doc. MUDr. Petrem Krupou, Brno
• zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce „Město Velká Bíteš - Rekonstrukce kuchyně
Základní školy Tišnovská", event. č. 2982280029, o účasti státního rozpočtu na jejím financování, vydanou Ministerstvem financí ČR
• oznámení ředitele ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, o vyhlášení dnů 29. a 30. 6. 2009 za
dny volna
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Rada města v působnosti valné hromady společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o.
bere na vědomí:
• zápis z 1. schůze dozorčí rady společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o. konané dne
23.2.2009
Rada města v působnosti valné hromady Technických služeb Velká Bíteš, spol.
s r.o. bere na vědomí:
• zápis z 2. zasedání dozorčí rady Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o., ze dne
26.3.2009
Rada města v působnosti valné hromady Technických služeb Velká Bíteš, spol.
s r.o. schvaluje:
• roční účetní závěrku za rok 2008 vč. převodu zisku do rezervního fondu (5%) a zbytek na nerozdělený zisk předchozího období
• zprávu o ovládacích vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za účetní období
roku 2008
• Výroční zprávu společnosti za rok 2008 včetně podnikatelského záměru Technických
služeb Velká Bíteš spol. s r.o. na rok 2009 v předloženém znění

Usnesení č. 26/09 ze zasedání Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 30. března 2009
Zastupitelstvo města schvaluje:
• bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele k návrhu na vydání změny č. 3 územního plánu města Velká Bíteš formou opatření obecné povahy
• zohledňuje připomínky k návrhu změny č. 3 územního plánu města Velká Bíteš tak,
jak byly vyhodnoceny v příloze č. 6 návrhu opatření obecné povahy
• vydává změnu č. 3 územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s ust. § 188 odst. 4 stavebního zákona,
formou opatření obecné povahy, jak je obsaženo v předloženém návrhu, upraveném
podle zohlednění připomínek dle příl. č. 6 OOP
• ukládá odboru výstavby a ŽP MěÚ Velká Bíteš zajištění zpracování čistopisu změny
č. 3 územního plánu města Velká Bíteš podle schváleného usnesení
• schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního
programu pro období 2007 - 2013 na typový projekt - Czech POINT - upgrade
Kontaktního místa. V rámci tohoto programu zastupitelstvo města schvaluje přijetí
dotace na Czech POINT ve výši 68.540 Kč a ukládá informatikovi MěÚ k realizaci. Termín: 31.3.2009
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Zprávy z města
Historie jednoho prodeje
Ač neradi, musíme dopředu upozornit, že v tomto článku nejde o další pokračování Historie velkobítešských domů, kterou s velkou péčí připravuje pro Zpravodaj Jan Zduba.
Podnětem pro jeho sepsání byla dubnová příloha „Exit extra“ nezávislého měsíčníku „Exit162“ (kterou ovšem nezpracovává, jak je deklarováno, jeho redakce). V ní byla
hluboce znevážena práce všech členů Rady města a Zastupitelstva města včetně jeho výboru pro územní plánování a regionální rozvoj. Proto nezbývá než se veřejně ptát: „Qui
bono?“ Tedy kdo vlastně má z takové dezinformace prospěch? Velká Bíteš ani sami Bítešáci to určitě nebudou. Možná citovaný měsíčník nebude až tak nezávislý. A zřejmě nepomáhá ani heslo „Slušnost zvítězí“.
O čem hovoříme konkrétně:
Autoři zmiňované přílohy na jedné ze stránek sdělují obyvatelům Velké Bíteše a okolí,
že: „…nejlukrativnější pozemky u dálnice D1 zakoupila za tiché podpory pana starosty
firma OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš, s.r.o., a to bez vědomí Výboru pro územní plánování, Rady města a Zastupitelstva. Zdarma si připojila celou zónu na inženýrské
sítě vybudované městem v částce cca 30 miliónů Kč…“.
Jak jistě všichni víte, město v předchozím období vybudovalo za dálnicí (na levé straně ve směru na Náměšť nad Oslavou) Průmyslovou zónu Velká Bíteš – Košíkov (nyní
PZ IV). Šlo tehdy cestou výkupů pozemků od soukromých vlastníků, vybudovalo inženýrské sítě a přístupovou komunikaci, celkový náklad investice činil 27,5 mil. Kč. Následně pak byly takto připravené pozemky prodávány jednotlivým firmám.
Stejným směrem město vykročilo i v roce 2006 při přípravě Průmyslové zóny V (tedy
na pravé straně silnice). Začaly se projednávat výkupy pozemků s nabídkou 150 Kč/m2, ta
byla však přeplacena investorem Romanem Čadíkem, který získal pro svou potřebu pozemky p.č. 4263, 4264 a 4265, a to za téměř trojnásobek naší nabídky. Tím nastavil v dané lokalitě vysokou výkupní cenu a veškerá jednání musela být tehdy ukončena, protože město
nemělo k dispozici kapitál cca 25 – 30 mil. Kč určený pouze na prostý nákup pozemků.
V další fázi byly tak výkupy a vlastně i realizace celé zóny již jen mezi samotnými vlastníky
nemovitostí a dalšími soukromými investory, konkrétně IFM GROUP a.s. Brno a OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o. Následně dochází i k jejich vzájemnému majetkoprávnímu vypořádání, vlastníkem většiny pozemků se stává společnost OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o. a v roce 2008 začíná budovat svůj investiční záměr. Financuje
napojení zóny na silnici II/399 novou křižovatkou, řeší si vybudování plynovodní přípojky
včetně nové regulační plynové stanice na vysokotlakém plynovodu u silnice na Jindřichov.
Slaboproudé rozvody náleží firmě O2. Silnoproudé rozvody firma Outulný řeší na své náklady prodloužením vysokého napětí od trasy směr Velká Bíteš-Jindřichov, dešťovou kanalizaci pak napojením na stávající přírodní vodoteč. Pro splaškovou kanalizaci si firma vybuduje přivaděč ke stávající splaškové kanalizaci SVaK Žďársko mimo Průmyslovou zónu
Velká Bíteš-Košíkov. Stejný režim má i vodovod, který bude firma Outulný řešit přivaděčem na stávající veřejný vodovod SVaK Žďársko, rovněž mimo Průmyslovou zónu Velká
Bíteš-Košíkov. Město se na předmětných investicích nijak nepodílí.
Další část textu přílohy „Exitu etra“:

12

Zpravodaj Velká Bíteš

„…Městu ani v období krize nechybí 5 237 500 Kč, za které firma OUTULNÝ vysoutěžila pozemky v obálkové metodě na zasedání zastupitelstva v září 2008…?“
Jak je to tedy s pozemky p.č. 4220 a 4221 (celková výměra 12500 m2), jedinými pozemky, které byly v dané lokalitě v majetku města Velká Bíteš? Čím jsou pro investory
zajímavé, jaká si nesly rizika a jak probíhal jejich prodej?
Bezpochyby zajímavá je jejich poloha (bezprostřední blízkost dálnice D1), avšak omezením je samotný tvar těchto pozemků (dva úzké pruhy) a tedy skutečnost, že nejsou
samostatně využitelné pro výstavbu. Dalším handicapem je právní zátěž. Na obou pozemcích vázlo předkupní právo Pozemkového fondu České republiky. Stát se tak chránil
před spekulativními záměry. Své předkupní právo se rozhodl zrušit pouze za předpokladu, že by město v souladu s usnesením vlády ČR (č. 1100 z 31.8.2005) a rozhodnutím
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (č.100/2006 z 16.6.2006) našlo investora, který
bude realizovat výstavbu v „…oborech zpracovatelského průmyslu, vyjma oborů zaměřených na prvotní zpracování surovin, v oborech strategických služeb, technologických
center a v oblasti výzkumu a vývoje“.
Nyní k faktografii úkonů na straně města:
1. dispozice s nemovitostmi se řídí ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tzn. že veškeré majetkové záměry města musí být zveřejňovány na úřední desce;
2. prodej předmětných pozemků byl mnohokrát řešen Radou města a byla přijata konkrétní usnesení - č.6/08 bod 27, č.8/08 bod 33, č.9/08 bod 16, č.14/08 body 3 a 8,
č.16/08 bod 9;
3. stejně tak opakovaně jednalo Zastupitelstvo města a v dané věci přijalo usnesení
č.15/08 bod 7, č.17/08 body 18, 23, 24, 25 a 26, č.19/08 bod 9, č.21/08 body 17
a 18 - tímto byl vybrán kupující – společnost Outulný, a.s., Náměšť nad Oslavou,
byla schválena kupní cena 419 Kč/m2 a rovněž navazující Smlouva o spolupráci se
společností Outulný, a.s., předmětem které je mimo jiné závazek naturálního plnění
(2600 m2 parkoviště, chodníků či zpevněné plochy);
4. město podalo žádost o zrušení předkupního práva PF ČR. Podmínkou bylo kladné
stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a také Agentury CzechInvest. Souhlasy jsme získali na začátku roku 2009. Dne 31.1.2009 byl podepsán návrh „Dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného“, potvrzená se vrátila v březnu 2009. Následoval její vklad do katastru nemovitostí a faktický výmaz váznoucího
předkupního práva.
5. zastupitelstvo města přijímá dne 20.4.2009 rozpočtové opatření, na základě kterého teprve může být kupní cena zahrnuta do rozpočtu města Velká Bíteš a po jejím
faktickém složení na účet města dojde k předání kupních smluv na katastrální úřad
k provedení vkladu vlastnického práva na společnost Outulný, a.s.
K této rozsáhlé rekapitulaci jsme přistoupili, ačkoliv jsme si vědomi, že veškerá usnesení RM a ZM jsou průběžně zveřejňována a tedy snadno dohledatelná na webových
stránkách města (www.velkabites.cz) a ve Zpravodaji Velké Bíteše.
Chtěli jsme ale zdůraznit, jak lehce lze v šesti větách účelově znevážit práci jiných
lidí a ještě k tomu nenést žádnou odpovědnost za neúplné resp. nepravdivé informace.
Oceňujeme alespoň to, že autoři přílohy už ani sami nepředstírají, že by jim šlo o konstruktivní kritiku.
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Do konce března čtvrtý projekt z EU
V minulém roce jsme začali připravovat projekt, který řeší otázku nakládání s bioodpady
v rámci města a místních částí. Zadaly ho naše Technické služby, je zaměřen na zkvalitnění
nakládání s odpady a jeho celkové náklady činí 11,2 miliónů korun bez DPH.
Požadovaná dotace z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí byla ve výši 3,8 miliónů korun a dotace ze Státního fondu životního prostředí pak ve
výši 671 tisíc korun. Rada Fondu na svém březnovém zasedání doporučila ministru životního prostředí náš projekt ke schválení s tím, že uznatelné náklady budou činit 40% celkových, což v přepočtu znamená dotaci 4,475 miliónů korun. V roce 2009 je to tak v pořadí již čtvrtý projekt, kterým jsme dokázali Velké Bíteši přinést evropské peníze.

Žádosti na rozvoj místních částí jsou podány
V dubnu město připravilo žádost o dotaci z Fondu Vysočiny na opravu místní komunikace v Bezděkově. V rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2009“ se budeme ucházet o 200 tisíc korun stejně jako v minulém roce, kdy jsme opravovali silnici v Košíkově.
Kompletní žádost byla předána na Krajský úřad kraje Vysočina 17. dubna 2009.
V grantovém programu „Čistá voda 2009“ se budeme snažit získat dotaci na zpracování
projektové dokumentace pro stavební povolení na veřejný vodovod v obci Ludvíkov. Termín
pro podání zpracované žádosti na Krajský úřad kraje Vysočina byl do 30. dubna 2009.
Dotace z Fondu Vysočina jsou jediné známé programy v České republice na rozvoj
místních částí měst.

Jak pokračují projekty z Regionálního operačního programu
30. března letošního roku podepsal hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt
"Velká Bíteš-stavba 2 rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská".
Revitalizace veřejného prostranství v prostoru křižovatky ve městě Velká Bíteš je tak podpořena částkou 10.566.037,00 Kč, což je 92,5 % ze způsobilých výdajů projektu. Celá stavba je
dokončena, proběhlo předávací řízení a zbývá už jen osadit pamětní desku do kamene, který bude umístěn v parku. MěÚ, odbory výstavby ve Velké Bíteši a Velkém Meziříčí, vydaly
kolaudační souhlasy. Do konce měsíce května musíme připravit žádost o platbu na uvolnění
dotace za zrealizovaný projekt na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod do
Jihlavy. Ten by pak měl do 75 dnů převést finanční prostředky na účet města.
Současně byla hejtmanem kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem podepsána i Smlouva o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky
ve Velké Bíteši“. Modernizace výukových prostor SOU za účelem zvýšení kvality poskytované výuky je podpořena částkou 16.255.507,00 Kč, což je rovněž 92,5 % ze způsobilých výdajů projektu. V současné době probíhá veřejná zakázka na dodavatele úvěru ve
výši 17 miliónů korun. Následovat bude, po dokončení zpracování zadávací dokumentace
projektantem, vyhlášení veřejné zakázky na generálního zhotovitele díla.
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Takto bude vypadat Stará pošta vedle radnice.

Jak postupují práce na TyršovĚ ULICI
V polovině dubna proběhlo položení asfaltového koberce v prostřední části ulice, jak
bylo naplánováno se stavební firmou COLAS a jak byli informováni majitelé přilehlých
rodinných domů. Zbývá dobudovat sběrné místo pro kontejnery na tříděný odpad vedle bytového domu č.p.352 a upravit zeleň navazující na chodníky podél bytových domů.
V „Ústaváku“ je již dokončena jednotná kanalizace, přičemž se městu podařilo úspornými
opatřeními ušetřit přes 200 tisíc korun na této kanalizaci (změnou materiálu a změnou
investorství z města na SvaK Žďársko). V květnu bude stavební firma JCZ dokončovat
opěrnou stěnu z palisád, navážet podkladové štěrkové vrstvy a osazovat silniční obrubníky. Vše by mělo být v červnu završeno dokončením komunikace s asfaltovým povrchem,
chodníkem v zámkové dlažbě a veřejným osvětlením.
JUDr. Alena Malá
místostarostka města
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Nabídka posledních čtyř volných stavebních
pozemků v lokalitě Jihlavská ve Velké Bíteši

Město Velká Bíteš nabízí stavební pozemky v lokalitě mezi ulicemi Jihlavská a Rajhradská
ve Velké Bíteši o výměře 750 až 865 m2. V nabídce jsou ještě 4 volné parcely. 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 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 stanovena na minimálně 1.200 Kč. V případě více zájemců rozhoduje vyšší nabízená cena.
Aktuální nabídka pozemků včetně podmínek prodeje je zveřejněna na úřední desce městského úřadu na Masarykově náměstí a rovněž na internetových stránkách města
www.velkabites.cz.
Ing. Pavel Bednář
odbor výstavby a ŽP

veřejná vyhláška

Finanční úřad ve Velkém Meziříčí dle § 20 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“) oznamuje, že ode dne 28. dubna 2009 do
27. května 2009 bude v budově Finančního úřadu ve Velkém Meziříčí, Hornoměstská 864/39,
kancelář č. 209 a v budově Městského úřadu Velká Bíteš vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na rok 2009 pro poplatníky, fyzické osoby, kterým se změnila daňová povinnost bez povinnosti podat daňové přiznání. Daňová
povinnost bude poplatníkům sdělena po předložení občanského průkazu.
Proti vyměření daně se mohou poplatníci uvedení v tomto hromadném předpisném
seznamu odvolat písemně nebo ústně do protokolu u podepsaného správce daně ve lhůtě
30 dnů ode dne, který následuje po dni ukončení vyložení tohoto hromadného předpisného seznamu. Odvolání nemá odkladný účinek (§ 48 zákona).
Odchyluje-li se vyměřená daň od přiznání k dani, lze žádat v odvolací lhůtě o sdělení
důvodu rozdílu mezi stanoveným daňovým základem a daní, jež byla přiznána nebo za řízení uznána. Doba počínající dnem, který následuje po dni podání této žádosti, a končící
dnem, kdy byl poplatník vyrozuměn o důvodech stanovení daňového základu a daně, se
nepočítá do odvolací lhůty (§ 32 odst. 9 a 10 zákona).
Neuhrazený rozdíl mezi částkou daně, která je splatná podle hromadného předpisného
seznamu a částkou, která byla na dani již zaplacena, je splatný do 30 dnů ode dne ukončení vyložení hromadného předpisného seznamu.
Ing. Karel Štourač
ředitel Finančního úřadu
Pokud uvažujete o zahájení nebo rozšíření svého podnikání v oblasti cestovního ruchu
za pomoci dotace se SZIF, je třeba již zahájit práce na tvorbě projektu.
Podrobnější informace můžete získat na stránkách SZIF, můžete se také obrátit na
Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, tel. 731 112 713 nebo 566 521 500, e-mail
mikroregion@nextra.cz. Můžeme vám poskytnout konzultaci nebo vám pomůžeme se zpracováním projektu a při výběrovém řízení.
JUDr. Diana Kutnerová
manažer MR VMB
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školství
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do obou Mateřských škol ve Velké Bíteši, to je v MŠ U Stadionu a v MŠ na
Masarykově náměstí, na školní rok 2009/2010 se koná ve středu dne 13. května 2009
v době od 8.00 do 16.00 hodin
Základní informace pro rodiče:
• k docházce do MŠ se zapisují děti od tří let věku. V odůvodněných případech je možné k docházce přijmout dítě již od dvou let věku, pokud je zralé k docházce do MŠ
a na základě vyjádření dětského lékaře a možností MŠ
• pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do mateřské školy v pozdějším termínu než
je září 2009, např. v podzimních či jarních měsících 2010, musí je k docházce rovněž přihlásit již nyní. V případě naplnění kapacity MŠ by bylo možné později přihlášené dítě přijmout k docházce jen na případně uvolněné místo
• rodiče mohou zvolit délku pobytu v MŠ i termín nástupu
• dětem je zajišťována celodenní strava včetně pitného režimu
• k zápisu do MŠ si rodiči vezmou rodný list dítěte
• žádost o přijetí dítěte do MŠ lze:
– vyplnit na místě s ředitelkou školy
– vyplněný tiskopis předat do MŠ po zápisu
– nebo stáhnout formulář na www.msbites.cz a www.skolkavbites.com
• kritéria přijetí si stanovuje každá MŠ samostatně dle své kapacity a možností
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM
Každoročně zveme zjara všechny předškolní děti z Velké Bíteš a přilehlého okolí k zápisu do naší mateřské školy. Ani letos tomu nebude jinak.
Součástí zápisu (13.5.2009 od 8.00 do 16.00 hod) bude také prohlídka mateřské
školy, popř. si s dětmi můžete ve třídách i pohrát.
Dovolte, abychom vám mateřskou školu trochu představili. Stojí na náměstí přímo
vedle radnice. Budova, i když prošla několika opravami, její možná i „historický“ ráz zůstal nezměněn. Ale čas ani pokrok nezastavíme. Nezastavili jsme se ani my a v současné
době má mateřská škola tři třídy. Děti jsou rozděleny podle věku – tak se nám to v průběhu let ukázalo jako nejoptimálnější. Malé děti potřebují více času ať už na adaptaci v novém prostředí nebo na jídlo a oblékání. Přijďte se podívat a uvidíte, jak to u nás
probíhá – jste zváni.
Teď něco málo o naší činnosti a aktivitách, které nabízíme. Současným trendem je
prožitkové nebo také situační učení tzn., že s dětmi řešíme jednak běžné situace (které
si podle rámcového plánu školy připravujeme) nebo situace, které přináší každodenní
život. Z dalších aktivit (můžete se s nimi také seznámit i na našich internetových stránkách www.skolkavbites.com. tzv. zájmových, nabízíme již několikátý rok:
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– keramický kroužek – výrobky dětí si můžete prohlédnout ve „Školkové“ galerii
– taneční kroužek SLUNÍČKO (vystupujeme na akcích jako je Jarmark, Mladé Bítešsko, pro naše starší spoluobčany…)
– kurz plavání (vždy v období duben - červen) v bazénu ve Žďáru nad Sázavou
– „Veselé pískání“ – hra na flétnu (děti také vystupují s hudebním kroužkem na pořádaných akcích)
– seznamování se s anglickým jazykem
– děti netříleté, které nenavštěvují MŠ, se každé třetí úterý v měsíci schází v tzv. BABYCLUBU
– navštěvujeme také kulturní akce v našem městě, zveme dětská divadélka také do
MŠ
– l x za rok jezdíme na divadelní představení do divadla RADOST v Brně
– spolupracujeme se základní školou
– pořádáme nápravné kurzy špatného úchopu tužky – tzv. grafomotoriky
– spolupracujeme s psychologickou poradnou ve Žďáru n. Sázavou
Kolektiv MŠ Masarykovo n. 86, Velká Bíteš

Velikonoční dílničky u druháků
Když se něco podaří, je dobré u toho zůstat. Proto jsme, stejně jako v loňském roce,
požádali „naše“ rodiče, aby nás 8. dubna 2009, den před Velikonočními prázdninami,
zastoupili v učitelské roli. Nejen oni, ale i další členové rodin se v tento den stali pedagogy a vyučovali celodenní Pracovní činnosti ve druhých třídách.
FOTO1
Ve II.A to žilo velikonočními dekoracemi – vyráběly se tradiční kraslice malované barvami i voskovou batikou. U dalších stolečků se pracovalo s papírem a textilem, nafukovacími balónky, sádrou. Vznikaly drobnosti,
které doma doladí velikonoční výzdobu.
FOTO2
II.B byla přírodní dílnou – proutí,
psí víno, břečťan, rozkvetlé proutky kočiček
a lýko dostávalo podobu věnců, ptáčků a jiných dekorací. Všichni navzájem obdivovali variace na téma přírodniny a šikovné ruce. Nejdelší fronta se stála na upletení
mrskačky – mnohé maminky to vzaly do svých rukou
a dařilo se jim!
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FOTO3
II.C voněla a chutnala. Jednohubky různých barev
a chutí, perníčky vlastních receptů zdobené tak, jak kdo
uměl a chtěl. Něco skončilo ve vlastním bříšku, ale pak
se roznášelo do ostatních dílen a byla radost pozorovat,
jak všem chutná.
Díky za krásný den všem, kteří přišli, nebo jinak pomohli. Doufám, že se i vaše Velikonoce doma vydařily
alespoň tak, jako ty naše společné!
Za učitele druhých tříd Táňa Horká

ZÁCHRANA ROPUCHY OBECNÉ VE VÝTVARCE
Je to neobyčejně potřebný a užitečný živočich, protože se živí slimáky,
hmyzem a jinými živočichy škodlivými pro pěstitele. Její kůže není dráždivá, ale v případě nebezpečí dovede vylučovat jed.
Ropucha má zvláštní rozmnožovací návyky. V březnu až dubnu, po zimním spánku, opouští úkryty, aby se vydala na cestu do rybníka.
Hlavními překážkami na její cestě je překonání komunikací, jako jsou
silnice a polní cesty.
Za krásného slunečného dne v úterý 7. 4. jsme těmto pasivně chráněným
živočichům pomohli překonat využívanou polní a lesní cestu v oblasti Koupelny a k ní přilehlých rybníků u bývalé
cihelny. Stovky ropuch zachránili před
možným přejetím žáci 5.B třídy kupodivu v rámci výuky výtvarné výchovy.
Kresba v plenéru (malování ve volné přírodě podle skutečnosti) je totiž oblíbe- Fotografie zachycuje při akci nejpilnější „záchranářku“ Moniku Hruškovou.
nou činností v tomto předmětu.
„Záchranáři“ poznali, že pomoc živočichům k přežití stojí někdy hodně úsilí a překonání zábran. Přesto odcházeli s novým
zážitkem, uspokojením a prakticky poznanými znalostmi z oblasti přírodovědy.
Marie Kolářová
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Hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Se změnami, které přinesly školní vzdělávací programy, bude nutné do budoucna počítat také se změnami v systému hodnocení žáků. Dnes bývají žáci většinou hodnoceni
klasifikačním stupněm, tj. od 1 do 5. Některým žákům (těch je ale minimum), bývá vydáváno tzv. slovní hodnocení. Možná je i kombinace těchto dvou zmíněných variant.
Stojí za zamyšlení, která z variant je více vypovídající. Co se skrývá za „pouhým“ číslem? Nedozvíme se o svém dítěti více z několika řádků, v nichž je slovy popsáno, co žák
ovládá, kde má rezervy, v čem zaostává atd.? Slovní hodnocení by mělo totiž lépe vystihnout individuální pokrok žáka za dané období a pomoci mu v jeho dalším rozvoji.
Dalším, neméně důležitým krokem, kterému se pomalu učíme, je sebehodnocení
dětí. Ty mají za určité období k dispozici tabulku s probraným učivem a konkrétními
dovednostmi, které by měli žáci v jednotlivých předmětech ovládat. Snažíme se žáky vést
k tomu, aby sami sebe dokázali ohodnotit, kde a na jaké úrovni se právě v danou chvíli nacházejí. Postupem času by pro ně mělo být samozřejmostí odhadnout a zhodnotit,
co ovládají bravurně, co jim jde téměř bezchybně, co jim naopak činí problémy, kde je
potřeba přidat atd.
Pokud se dítě dokáže samo ohodnotit, zná se, ví, čeho je či není schopno, je to jenom
dobře a snad mu to usnadní jeho profesní orientaci.
Mgr. Renata Pohanková
Základní škola Velká Bíteš

Vznešená hudba a hlas ticha
Ve středu 15. dubna 2009 měli žáci šestého, sedmého a osmého ročníku možnost zažít v rámci výchovného koncertu něco nepříliš běžného.
I místo, v němž jsme se sešli, je poněkud neobvyklé pro pořádání výchovných koncertů. Tentokrát jsme se totiž setkali ve velkobítešském kostele sv. Jana Křtitele. Ostatně kde jinde byste mohli slyšet hudbu chrámových varhan než právě v kostele?
Hodinka, jež byla pro koncert určená, uběhla velmi rychle. Střídalo se poutavé slovo
pana Kubáta, varhaníka, s vznešeným zvukem nástroje, o němž jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých informací, třeba že malé varhany stojí asi tolik jako malý dům a cena velkých
varhan se rovná ceně honosné vily, že největší varhany v České republice najdete v Olomouci, že největší varhany na světě mají v USA, ale nikdy je neuslyší v plném nasazení,
protože sílu jejich zvuku by zdi zkrátka nevydržely...
Někteří z nás se možná zamysleli nad konstatováním, že všechna ta drahá auta, mobily a počítače, jež vlastníme nebo toužíme vlastnit, asi těžko přežijí dobu několika staletí,
jako se to podařilo varhanům vyrobeným pro nás v temném středověku.
Mnozí jsme se poctivě snažili aspoň chvíli nemluvit a nehýbat se a slyšet ticho, jehož
se nám v dnešní době příliš nedostává...
Na závěr jsme si prohlédli varhany zblízka, protože pan varhaník nás pozval k sobě
na kůr.
Myslím, že obsah slovního spojení „výchovný koncert“ se tentokrát podařilo panu Kubátovi a varhanům beze zbytku naplnit.
Mgr. Eva Čermáková
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Noc s Andersenem – poprvé ve Velké Bíteši
Večer 3. dubna 2009 knihovna Základní školy ve Velké Bíteši ožila. Bludičky Knihomilka a Knihomorka přivítaly dvacet druháčků, kteří se poprvé
na této škole mohli účastnit akce Noc
s Andersenem. Děti se setkaly s Jedubabkou i s bytostí, které na konci večera přisoudily kouzelné jméno „princezna Knihovnička“…
Co je to Noc s Andersenem? Před
devíti lety přemýšlely dvě šikovné knihovnice z Uherského Hradiště, jak přivést do knihovny a ke čtení vůbec více
dětí. V den výročí narození pohádkáře H. Ch. Andersena pozvaly děti do knihovny na
první pohádkovou noc, kde se četlo a četlo… Od té doby se akci dostalo velké podpory,
má dokonce i mezinárodní účast. Letos se četlo a spalo na více než osmi stech místech!
(Naše přihláška měla číslo 748.)
Proč? Rozvinutá fantazie, schopnost úsudku, vnímání obsahu textu, bohatý slovník,
schopnost pracovat s jazykem - to vše vypěstuje příjemná činnost, které se říká četba.
My dospělí občas zapomínáme, že stát se čtenářem je pro děti v začátcích velký kus práce, i my často podléháme nabídce, která překřičí tichý hlas knih, např. televizi, počítačovým hrám – nemusíš moc přemýšlet, představovat si, jen se bavíš a hraješ si…. Ještě
více než dospělí jsou v tomto prostředí ztraceny děti.
Jak to vypadalo v naší školní knihovně u nás? Každá z knihoven si vymýšlí program
podle svých potřeb a možností. Naše děti, které si splněním předem daných podmínek
zasloužily stát se "Andersenovým spinkáčkem", poslouchaly ten večer pohádky, četly, vyhledávaly knížky, které princezna Knihovnička ne a ne najít, poznávaly postavy a melodie ze známých příběhů. Trochu se tančilo, kreslilo i sportovalo. Povídalo se o knížkách
a o tom, proč je dobré číst. Odměnou byly nejen medové perníčky od Jedubabky, malé
dárečky a pamětní listy. Malým čtenářům se dostalo ocenění hlavně za to, že rádi čtou,
přestože jiných lákadel je kolem nich spousta. Svým kamarádům, které čtení ještě moc
nebaví, vzkazují, že „číst je zábava, že je potřeba začít – a pak už to půjde, že čtením se nic
nezkazí“, ale také třeba že „…knížka je kamarád, že nás něco naučí.“ Děti, plné dojmů,
nemohly usnout ani po pohádce, kterou jim na dobrou noc přečetl pan ředitel. Bludičky ještě před půlnocí rozeslaly rodičům e-mailem foto spících dětí a pak už všichni spali
a spali – určitě lépe, než Andersenova Princezna na hrášku…
Akce se podařila? Určitě. Máme dobré ohlasy nejen od rodičů, ale i od dětí, přiznáváme i nádherný pocit, který jsme měli v průběhu akce. To by ale bylo málo – už proto,
že ne všechny děti mohly být tento večer s námi. Úkolem je přivést další děti ke knížkám, k celoživotní potřebě číst a tím stále růst. Tato práce je součástí projektu „Jsem
čtenář“ a vychází z naší snahy naplnit jednu z klíčových kompetencí, tou je kompetence
komunikativní. Projekt je určen dětem druhých tříd – jsou ve fázi, kdy většinu z nich
už proces čtení „nebolí“, už si umí knihu užít. Věk kolem devátého roku je pro naladě-
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ní příštího nadšeného čtenáře rozhodující, a proto hledáme různé možnosti, jak děti ke
čtení přivést. A že se nejedná o jedničku ze čtení, to je všem určitě jasné.
Co závěrem?
Veliké poděkování! Vedení školy – mohli jsme bez problémů využít její prostory v neobvyklém čase. Učitelkám prvního i druhého stupně – za spolupráci a za zajímavé nápady. Pomohly nejen s programem, ale zapojily do přípravy i žáky sedmých, osmých a devátých tříd. Někteří pekli, malovali, vymýšleli a pětice z nich se stala našimi asistenty po
celý pohádkový večer. Rodičům – svěřili nám své děti přes noc. A samozřejmě největší
dík patří dětem, které respektovaly dohodnutá pravidla, takže všechno dobře dopadlo.
Tak, jak to v pohádkách bývá. Všichni doufáme, že jsme letošním rokem zahájili tradici, ve které budeme v příštích letech rádi pokračovat.
Za bludičky Knihomilku a Knihomorku,
princeznu Knihovničku a Jedubabku Táňa Horká

ZŠ Velká Bíteš a projekt Adopce na dálku
ve školním roce 2008/2009
ZŠ Velká Bíteš se od školního roku 2003/2004 účastní projektu Adopce na dálku, což
je vlastně původní projekt Arcidiecézní charity Praha. Prostřednictvím tohoto projektu lze
financovat studium a základní péči dětem z velmi chudých rodin v zemích jako je např. Indie, Uganda, Kongo a další. Pro děti je tento projekt v podstatě jedinou možností jak získat
vzdělání. Projekt se nám líbí svou myšlenkou, a proto jsme se rozhodli ho podpořit.
Nyní financujeme studium tří dětí v Indii - chlapce Praveena, Edwina Pinto Sanju
a dívku Amalan. Příspěvky vybíráme v únoru a březnu, protože školní rok v Indii začíná
v červnu. Na jaře roku 2004 jsme poprvé zaplatili studium chlapci Praveenovi. V březnu
2006 jsme z příspěvků žáků a učitelů mohli zaplatit školné dalšímu dítěti - dívce Amalan, a v březnu 2008 jsme z vybraných příspěvků zvládli zaplatit studium třetímu dítěti, chlapci Edwinovi. Všechny tři děti jsou z různých oblastí Indie, Praveenovi je 15 let,
Amalan má 9 roků a Edwin Pinto Sanju 11 let. Podmínky, ve kterých rodiny žijí, jsou
velmi těžké, obzvláště v případě Amalan, jejíž otec zemřel, matka je námezdní dělnice
a se svými čtyřmi dětmi žije v přístřešku podobnému úkrytu pro krávy.
Velmi děkujeme všem žákům a učitelům, kteří přispěli na studium chudých indických dětí. Jen díky těmto příspěvkům mají Praveen, Amalan a Edwin možnost chodit
do školy a alespoň jednou denně se řádně najíst.
Více se o našich adoptovaných dětech dozvíte na stránkách školy www.zsbites.cz. Pokud vás zajímá projekt Adopce na dálku, informace naleznete na stránkách www.adopcenadalku.cz.
A zde jsou výsledky letošní sbírky:
Žáci přispěli celkovou částkou 13.773 Kč.
Učitelé a vychovatelé přispěli celkovou částkou 3800 Kč.
Celkem se tedy podařilo vybrat 17 573 Kč.
Všem ještě jednou děkujeme.
Mgr. Pavla Švihálková, ZŠ Velká Bíteš
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ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ
VE VELKÉ BÍTEŠI
Oddělení
Lékař
Praktičtí lékaři: MUDr. Horek
tel.: 566 531 415
MUDr. Trnka
Dětští lékaři:

ORL
Kožní

Ortopedie

Interní + DIA
ambulance
Neurologie privátní
ambulance
Privátní
gynekologie

Fyzioterapie

24

Ordinační hodiny
Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
St: 13.00 – 17.30
Po, St, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
Út: 12.00 – 18.00
MUDr. Ráboňová Po: 7.00 – 12.00 13.00 – 16.00 (poradna)
Út: 7.00 – 12.00
St: 7.00 – 9.00 9.00 – 13.00 (prev. prohlídky)
Čt: 7.00 – 12.00
Pá: 7.00 – 12.00
MUDr. Petrášová Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.30 (Os. Bítýška)
Čt: 7.30 – 12.30 (Os. Bítýška)
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00 prevence
St: 7.30 – 10.00 10.00 – 13.30 prevence
Pá: 7.30 – 12.30
MUDr. Floriánová Po: 14.30 – 17.30 15.00 – 17.30
St: 10.00 – 13.30
MUDr. ProcházÚt:	  7.30 – 12.30 (ordinace)
ková
12.30 – 13.30 (venerologie)
MUDr. Havlík
Čt:	  7.30 – 12.30 (ordinace)
12.30 – 13.30 (venerologie)
MUDr. Janík
Po:	  8.00 – 14.30
Čt: 14.00 – 17.30 (15.45 – 16.15 ultrazvuk
kojenci a děti)
Ve čtvrtek pouze objednaní pacienti.
MUDr. Tichánková St: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
Pá: 8.00 – 11.30 12.00 – 13.00
MUDr. Štefek
Út: 14.00 – 20.00
Hrnčířská ulice 128 Čt:	  7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření na
tel. čísle 566 531 212; 603 574 046
MUDr. Sládková
Po: 7.30 – 18.00
GynekologicÚt: 7.30 – 14.00
ké vyšetření lépe
St: 7.30 – 14.00
na objednání
Čt: 7.30 – 12.00
566 532 411
Pá: 7.30 – 13.00
Jana Belejová
Po, Čt: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, St: 7.00 – 14.00
Pá:
7.00 – 12.00

Zpravodaj Velká Bíteš

RTG

Zubní lékaři:

Oční
ambulance:
Oční optik
Logopedie
(ord. ORL)
Chirurgie

Jaroslava Vyplašilová

Po: 7.00 – 11.30 12.00 - 16.45
Út: 7.00 – 11.30 12.00 – 13.45
St: 7.00 – 11.30 12.00 – 13.45
Čt: 7.00 – 11.30 12.00 – 16.45
Pá: 7.00 – 11.30 12.00 – 12.30
MUDr. Jelínková Po, Út:	  7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
Vladimíra
St:
12.00 – 17.00
566 533 092
Čt, Pá:	  7.30 – 12.30
MUDr. Zreika
Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Marwan
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00
566 533 129
St: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00 (zubní rovnání)
Čt: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Pá: 7.30 – 12.00
MUDr. Řezáčová Po, St: 13.00 – 17.00
MUDr. Ouředníč- Po – Čt: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
ková
Pá:
7.00 – 13.00
566 531 645
MUDr. Vrba, CSc. Čt: 7.30 – 11.30 12.00 – 15.30
Odpoledne na objednání!
MUDr. Klásková
Po: 8.00 – 11. 30 12.00 – 15.00
Út: 8.00 – 11.30 12.30 – 13.00
Otto Němec
Po, Pá:	  8.30 – 12.00 13.00 – 16.30
Hrnčířská ulice
Út:	  8.30 – 13.00
566 531 566
Čt:
13.00 – 16.30
Mgr. Gaizurová
Út, Čt: 14.00 – 18.00
774 373 054
Při první návštěvě doporučení od ošetřujícího lékaře.
MUDr. Šilhavý
Út, Pá: 7.00 – 13.00
603 792 523

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra St: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
ČR tel.: 566 531 011
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Čt: 8.00 – 14.00
Biochemická laboratoř
Po – Pá: 7.00 – 15.30
Odběry krve: 7.00 – 8.30
Lékárna U tří sloupů, Masarykovo nám. Po – Pá: 7.30 – 17.00
tel.: 566 531 416
So: 8.00 – 10.30
Lékárna AURA, Tyršova tel.:566 531 707 Po – Čt: 7.30 – 17.00
Pá: 7.30 – 13.00
Pohotovost 566 532 411
So, Ne, Svátky 10.00 – 18.00
566 532 411
Poliklinika Velká Bíteš – ústředna
Rychlá zdravotní služba
155, 112
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Mezinárodní spolupráce na ZŠ Velká Bíteš pokračuje
Po několikaměsíční přestávce jsme 19. března t.r. opět navštívili naši partnerskou školu
J. G. Tajovského v Senci u Bratislavy.
Odjezd od školy 5:30 hod, příjezd do Sence 8:15 hod.
Počet účastníků - 42 dětí, 5 učitelů, 2
externí spolupracovníci školy.
Zaměření
- florbal - 10 chlapců 4. a 5. ročníku
- košíková - 8 chlapců 7. ročníku
- projekt „Jazyky bez bariér“ - prezentace výukového programu - 4 žáci 5. a 6. roč.
- národopisný soubor Bítešan při základní škole Velká Bíteš - 11 dětí 4. - 7. roč.
- výtvarné aktivity realizované v ÚL'UV Bratislava - 9 děvčat 5. - 8. ročníku
- prezentace činnosti školního klubu „Filmák“.
Odpoledne tříhodinové koupání v moderním seneckém Thermalparku.
Odjezd ze Sence 16:30 hod, příjezd do Velké Bíteše 19:15 hod.
To je nejstručnější přehled činností velice příjemně stráveného dne u našich přátel
v Senci, se kterými se střetáváme již více než šest roků.
Skvělá organizace celého dne - činnosti probíhaly v prostorách ZŠ Tajovského, v ZUŠ
Senec, v Ústrediu ľudovej umeleckej výroby v Bratislavě a v areálu vnitřních a venkovních bazénů Thermal parku, ale také srdečné přijetí a málo vídaná péče o hosty po celý
den v nás zanechaly velice příjemné pocity.
Po poměrně krátké odmlce tak byla nastartovaná další etapa naší spolupráce, která by
měla pokračovat v oficiální rovině v rámci peojektu Socrates-Comenius I společně s dalšími dvěma školami z Rakouska a Maďarska po dobu následujících tří roků.
Na dokreslení fotografie z činnosti v ÚL'UV Bratislava.
Mgr. Dalibor Kolář
ředitel Základní školy Velká Bíteš

Zlato z mistrovství České republiky obráběčů
9. rok existence SOU Jana Tiraye a 1. titul mistra České republiky, to se rovná 10. výročí založení SOU Jana Tiraye, které SOU oslaví letos na podzim.
I tak by se dal napsat úvod ke článku z celostátní soutěže zručnosti žáků KOVO
JUNIOR 2009, která se konala ve dnech 6. a 7. dubna 2009 na Střední škole technické
Žďár nad Sázavou. Velice trefně úspěch našich žáků okomentoval Žďárský deník titulem
„Titul krále obráběčů vyfoukl Žďáru student bítešské školy.“ I když vítězství nad domácími bylo těsné, přesto první titul v této soutěži s vyhlášením vítěze „Zlaté české ručičky“, které se uskuteční v brněnském divadle Reduta, poputuje do Velké Bíteše.
A nyní pár slov k soutěži.
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Pořadatelství KOVO JUNIOR 2009 ve frézování a soustružení se tradičně ujala škola s dlouhodobými pořadatelskými zkušenostmi u nás, a to Střední škola technická Žďár
nad Sázavou.
Soutěže se zúčastnilo patnáct českých a jedna „zahraniční“ škola, konkrétně SSOŠH
Podbrezová, která má se žďárskou střední školou „družební“ vztah. Další soutěžící, vyjmenuji alespoň ty nejvzdálenější, přijeli z Frýdku Místku, Ostravy Kunčic, Rakovníka,
Strakonic, Opavy, Mohelnice atd.
Absolutní vítěz soutěže se jmenuje Miloslav
Cejnek, žák 3. ročníku SOU Jana Tiraye oboru
obráběč kovů, který mezi třiceti dvěma soutěžícími získal nejvyšší počet bodů. Akce se skládala
jak z praktické, tak i teoretické - písemné části.
Vítězství v této soutěži si zasloužil samozřejmě
nejen svým uměním, ale i přístupem ke studiu,
praxi, slušností a v neposlední řadě zkušenostmi
ze soutěží v odborných dovednostech, kterých se
zúčastnil už jako žák druhého ročníku naší školy. Jak už to u takových klání bývá, nesmí chybět
trocha štěstí. Vždyť na soutěž KOVO JUNIOR
2009 měl původně jet jeho spolužák, vítěz nedávné soutěže Řemeslo Vysočiny 2009 Jiří Kudláč,
který ale v den soutěže konal závěrečné zkoušky v autoškole.
V soutěži družstev obráběčů pak obsadili Miloslav Cejnek a Ladislav Podlaha 3. místo.
Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen
Na fotce je zleva Ladislav Podlaha
proběhlo
v sále Staré radnice za účasti čelných
a vpravo celkový vítěz Miloslav Cejpředstavitelů
města, střední technické školy a podnek.
Foto: Archiv SOU
niku ŽĎAS Žďár nad Sázavou.
Chtěl bych zde upřímně poděkovat všem žákům, kteří v uplynulých letech reprezentovali na těchto soutěžích naše učiliště. Vždyť právě jejich výsledky byly předzvěstí tohoto krásného úspěchu. Velký dík patří Středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš
pod vedením ředitele Bc. Aleše Janíčka a učitelů odborného výcviku Jozefa Jacka a Vladimíra Marka.
Teoretické znalosti získávali pod vedením učitele odborných předmětů Ing. Jaroslava
Coufala. Poděkování si zaslouží také celý pedagogický sbor, který se jako celek podílí na
formování osobnosti mladého člověka.
Ředitelka SOU Jana Tiraye Ing. Marie Šabacká ocenila skvělý úspěch našich žáků.
V neposlední řadě poděkování náleží i pořadatelům této náročné a perfektně zajištěné soutěže: řediteli SŠT Žďár Ing. Josefu Crhovi a jeho kolegům.
Ing. Jaroslav Coufal
SOU Jana Tiraye Velká Bíteš
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kultura
Výstava Bohuslavy Hruškové
V pondělí 6. dubna 2009 proběhla ve výstavní síni klubu kultury
vernisáž mozaikových obrazů paní
Bohuslavy Hruškové. Její druhá samostatná výstava tohoto rozsahu
umožnila návštěvníkům pohled na
výsledky mnohaleté práce v oboru
jiném než malba, které se také věnuje. (Její obrazy zdobí stěny i mnoha bítešských příbytků.)
Mozaiky, mnohé rozměrné, by
nesnesly ve svém sousedství žádné jiné výtvarné dílo. Osobují si
pro sebe určitý prostor, bez něhož
Autorka obrazů (vpravo) s hosty vernisáže.
Foto: Zora Krupičková by nebylo možné dílo vnímat jako
celek.
Ale i pohled zblízka je zajímavý. Zvláště když se člověk dozví, z čeho a také z jakého popudu práce vznikaly. Pro většinu lidí to byl jen kovový odpad – špony; někomu se
zalíbila jejich lesklá pestrost; ale jen člověk s výtvarným cítěním, jako Bohuslava Hrušková, šel ještě dál:
„….Doslova velký zážitek byl pro mě příchod po tovární hale k mému pracovišti. Na temném pozadí obrovské dílny se zde blýskaly hromádky čerstvě opracovaných
kovů. Ba někdy i stříbrné hromady hliníku a zlaté pletence mosazi. Jindy modře potemnělé kudrnaté špony s barvami od fialové až po světle modrou. U obrovského lisu ležely zářivě měděné pásy, zdobené ažurou. Ovšem nejkrásnější pro mě byly velké měděné
kulaté jakoby peníze. Nedá se zapomenout i na nerezový odpad, který působí na obrazech velmi plasticky. I tvary špon překonávaly všechny možnosti – od drobounké krupice až po velké pláty.
Vždy mě dráždila přítomnost téhle krásy a nutila k přemýšlení, co by se dalo z toho
nebo onoho „udělat“…“ (Z vlastního životopisu, uveřejněného ve výstavní síni.)
A výtvarné nadání rozhodlo – z lesklých plíšků a špon začaly vznikat obrazy – mozaiky, jedinečné svým způsobem provedení. Rostlinné motivy, zvířata, postavy, portréty
konkrétních osob i imaginární; podle vlastních návrhů či výtvarných předloh, které „převyprávěním“ v mozaice získaly osobité kouzlo.
Tvoření objektů z kovového odpadu je těžké v přeneseném smyslu slova i doslovně.
Proto také mnohé exponáty nemohly být zavěšeny pro svou váhu na stěnu.
Věříme, že výstava, kterou autorka nazvala prozaicky „Použití odpadního materiálu
při opracování kovů v umění“, nebude její poslední a přejme jí hodně sil i fantazie pro
další tvůrčí práci.
Zora Krupičková
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Velkobítešská monstrance zrekonstruována
Velkobítešská monstrance, jeden z největších klenotů města Velké Bíteše, potažmo
muzejní sbírky, se vrátila 7. dubna zpět do našeho města po provedení nákladného restaurování a konzervace.
Práce na monstranci provedla firma Houska & Douba – pasířství s.r.o. s dlouholetou
tradicí, která má za sebou již řadu úspěšně provedených restaurátorských prácí, například na Schrattenbachově monstranci (Zlaté slunce Moravy z Muzea umění v Olomouci), Oltáři Pražského Jezulátka, Monstranci ze Štípy nebo Cínové křtitelnice z děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné.
Dne 20. dubna pak proběhlo oficiální předání monstrance městu za účasti Ivana Housky a Zuzany Berndtové z pasířství Houska & Douba s.r.o., Mgr. Petra Severy a Mgr. Tomáše Víchy z Národního památkového ústavu v Telči, Ing. Jany Švecové z Památkové
péče Městského úřadu ve Velkém Meziříčí, Ing. Ladislava Rady z odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš, starosty a místostarostky Velké Bíteše Mgr. Miroslava Báni
a JUDr. Aleny Malé, předsedkyně Muzejního spolku Velkobítešska Silvy Smutné a ředitele bítešského muzea Bc. Ivo Kříže. Spolu s oficiálním převzetím monstrance byla předána
i restaurátorská zpráva. Zdejší fotograf Ctibor Veleba zachytil událost na videozáznam.
Ivan Houska a Zuzana Berndtová popsali celý postup práce při restaurování.
Samotný projekt byl uskutečněn za podpory kraje Vysočina, v rámci grantového programu „Klenotnice Vysočiny 2008“. Pod názvem „Restaurování monstrance“ získal 38 bodů
z možných 39, kdy podporu získaly projekty s bodovým ohodnocením v rozmezí od 33
do 39 bodů. Díky vysokému ohodnocení byla na realizaci našeho projektu získána částka
146 718 Kč. Celkové náklady činí 244 530 Kč, dotace z Vysočiny tedy tvořila 60 %.
Na monstranci bylo provedeno nové pozlacení samotné hladké šestilaločné nohy a vyčištění gotické architektury s věží, nacházející se nad ní. Doplněny byly chybějící drobné
části, které neodolaly zubu času, dále vyměněny šrouby, které spojují jednotlivé části monstrance a novodobé sklo na schránce pro hostii
za sklo barokní. Byla rovněž vyrovnána celková osa tohoto liturgického předmětu.
Pro monstranci byla vytvořena nová praktická schrána, která nahradí schránu starou, vyrobenou koncem 19. století pro převoz monstrance na výstavu ve Vídni. Tato schrána (etue) je již
sama sbírkovým předmětem muzea a z bezpečnostních důvodů obou předmětů se již nevyužívá
k účelu, ke kterému byla dříve vyrobena.
Velkobítešská monstrance byla rovněž na- Při předání. Zleva: Silva Smutná, Zuzavrhnuta na zařazení ze statutu Kulturní památ- na Bernátová, JUDr. Malá, Mgr. Báňa,
ky do statutu Národní kulturní památky, při- I. Houska.
dala by se tak k nejvýznamnějším klenotům
Bc. Ivo Kříž
České republiky.
Městské muzeum ve Velké Bíteši
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LETOŠNÍ ZPĚVÁČCI Z BÍTEŠE
V sobotu dne 21. března 2009
proběhl v základní umělecké škole
v Jihlavě již XI. ročník oblastního
kola soutěžní přehlídky zpěváčků lidových písní pod názvem „Zpěváčci 2009“. Cílem přehlídky je podpořit zájem dětí a mládeže o sólový
zpěv prezentující regionální lidové
písně. Vítězové jsou nominováni do
národního finále, probíhajícího každoročně v měsíci květnu ve Velkých
Losinách.
Oblastní kolo má několik věkových kategoriích. V mladší skupině
jsou děti do 10 let, v hlavní postupové kategorii soutěžící ve věku od
10 do 15 let (letos ročníky 1994 1999 včetně) a dále starší kategorie
nad 15 let, která je stejně tak, jako
ta nejmladší, nepostupová. Zájemci se přihlašují především prostřednictvím škol a folklorních souborů.
Letos se do oblastního kola přihláFoto: MVT - TLK
sil rekordní počet účastníků – přes Vlevo: Barbora Smutná.
šedesát soutěžících. Z Velké Bíteše
bylo podáno pět přihlášek, z toho čtyři za národopisný soubor Bítešan a jeden za
folklorní kroužek Bítešánek z Mateřské školy U Stadionu.
Před samotnou soutěží probíhalo zkouškové období - v rámci Bítešanu pod vedením
paní Hany Sedlákové a na hodinách zpěvu u učitelky Kamily Coufalové se s houslovým
doprovodem připravovali Tereza Smutná (4 roky) a Barbora Smutná (7 let), Pavel Řezníček (11 roků) a Monika Porupková (13 roků), která se nakonec kvůli nemoci nezúčastnila. Pod vedením učitelky mateřské školy Dagmar Neklapilové se s klavírním doprovodem připravila Lucie Neklapilová (5 let) z Bítešánku.
Na přehlídce všichni naši zpěváčci podali velice pěkný pěvecký výkon a obdrželi diplom na památku. Věřme, že jim záliba v lidové písni vydrží a jejich řady se rozrostou.
V žebříčku vítězů se umístila na druhém místě ve skupině mladších Barbora Smutná,
která s houslovým doprovodem Kamily Coufalové přednesla písně „Zazpívé, kohótku“
(z Křoví u Velké Bíteše) a „Krajino, krajino“ (ze Studnic na Horácku). Vítězové oblastního kola vystoupily na společném koncertu, který se konal v pátek 24. dubna 2009
v Domě kultury v Jihlavě.
Silva Smutná
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LETOŠNÍ KARNEVAL
Poslední březnovou neděli
bylo v Kulturním domě veselo.
Konal se zde již tradiční dětský
karneval. Letos nám ale počasí
nepřálo – byla zima a pršelo. Přesto se ale hodně dětí nenechalo
odradit a sál byl plný. Sešli se zde
princezny, kovbojové, zvířátka,
čarodějnice, kouzelníci a různé
jiné pohádkové bytosti. Někteří
přišli v doprovodu rodičů, jiní se
staršími sourozenci či prarodiči.
A bylo opravdu veselo! Celé odpoledne se o program starala dvoKolektivní foto s velkým Obrem.
jice z Agentury Koráb. Děti společně s nimi tancovaly, zpívaly, soutěžily a všemožně skotačily. A to i ti nejmenší. Zavítal
mezi nás také strašlivý drak! Někteří se před ním schovávali, jiní si ho zvědavě prohlíželi. Naštěstí drak nikoho neodnesl ani nesnědl - jí totiž jen zlobivé děti a ty v sále nenašel. Drak ale nebyla jediná návštěva letošního karnevalu. Podívat se na všechna ta „malá
stvoření“ pobíhající po sále přišel i veliký Obr. Někdo se ho zpočátku bál, ale strach brzičko opadl. Společně si pak všichni zatancovali a udělali velké kolektivní foto.
A kdo nepřišel letos, může přijít zase za rok. Opět na vás bude čekat spousta zábavy.
- red -

Setkání muzikantů po desítkách let
„Duchovním vůdcem“ akce byl Miloš Caha. Při rozhovoru s Pepou Burianem si posteskl, že by se ještě jednou chtěl sejít s bývalými muzikanty, se kterými kdysi hrál. „Tak
něco uděléte,“ zněla Pepova odpověď. A Miloš udělal. Sezval v Bíteši žijící členy bývalého Klubu 61 a během několika schůzek (v restauraci se dobře schůzuje) vznikl nejprve
seznam asi pětatřiceti lidí, kteří by připadali v úvahu. Přípravný výbor si vzpomněl na
daleko víc členů kapely, ale ti už hrají s Alešem v nebeském dixielandu. A že jich tam už
je…Tak honem rozeslat pozvánky, dokud nás zase neubude.
Při první schůzce přišel Fanda Burian na dobrý nápad: nepozveme jen Pepu Kučeru,
který s Teperou hrával, ale celý novoměstský Tata Band, jehož kapelníkem Kučera je.To
už nebylo daleko k nápadu rozšířit pozvání na večer s Tata Bandem o příznivce dixielandu z Bíteše i okolí.
Potom 3. dubna pořadatelé nervózně čekali v restauraci U Raušů, kde díky pohostinnosti Jirky Rauše mělo setkání probíhat. Nervozita brzy opadla. Hosté přicházeli, někteří se poznávali hned, jiní až po chvíli nebo po připomínce přezdívky, usedali, povídali.
Někteří se neviděli několik desítek let! Dvě hodiny měli na probírání starých fotografií,
na čtení z kroniky, kterou Tepera psal, na vzpomínání. Jedna veselá historka vyvolávala
další a pamětníci by byli spolu seděli až do rána…
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V restauraci se usazovali pozvaní hosté a ti, kteří se o akci dozvěděli z plakátů a rozhodli se nenechat si vystoupení Tata Bandu ujít. Přijeli dokonce milovníci jazzu i z Velkého Meziříčí, kteří pak nadšeně děkovali pořadatelům za krásný zážitek. Pochvaly se
dostávalo ze všech stran. Setkání a vůbec celý večer se vydařil.
Když si pořadatelé na poslední schůzce prohlíželi čerstvé fotografie a sdělovali své dojmy,
připustili, že by se podobný večer mohl v budoucnu zopakovat. Na tom se dohodnou na
příští schůzce, kde si prohlédnou video z večera, natočené Borkem Velebou.
Zora Krupičková

Červnové Bítešské míli bude předcházet výstava
„Cyklokuriozity“ v Klubu kultury
Na neděli 14. června 2009 připravili pořadatelé z hotelu U Raušů a HaPe Brno závod historických velocipédů Bítešskou míli. Navazují tak na velmi úspěšné loňské mistrovství České
republiky velocipedistů, jehož se ve Velké Bíteši zúčastnil v kategoriích plášťových a vysokých
kol rekordní počet 98 závodníků. A také letošní zpestření společenského dění ve Velké Bíteši
bude obohaceno o rámcový program. Zajímavou nabídku slibuje výstava kuriózních bicyklů,
která bude instalována v Klubu kultury na Masarykově náměstí ve dnech 8. – 14. června.
Asi dvacet exponátů dodá sběratel a také výrobce kuriozit 34letý Martin Zehnal, jenž
díky pestrosti a nápaditosti své sbírky drží rekord nejen v České republice, ale i v Evropě. Při různých příležitostech už část svých velocipédů představil, např. při Říčanské lávce
v roce 2006. Jeho kola nesou názvy, jako HARLEY, DÍVČÍ SEN, BALETKA, ŽIRAFA,
VEČERNÍČEK, DABLSPERMIA-SPERMIA aj.
K nejpozoruhodnějším vynálezům patří tandem, na kterém zadní člen posádky je otočen zády ke směru jízdy a i když šlape dopředu, jeho energie je převodem sjednocena s pohybem osoby sedící vpředu, což je opravdu velká rarita. Nejmenší bicykl připomíná hračku, naopak na nejvyšší není s ohledem na výšku 2,30 metru nijak snadné nasednout a jistě
i samotná jízda má řadu úskalí. Letos chce M. Zehnal obstát i v soutěži, kterou vyhlásili
pořadatelé tradičního říjnového Biskupického kaléšku v obci u Jevíčka, kde zvítězí ten, kdo
přijede s nejtěžším bicyklem. Takže žádný hliník, žádný kevlar, ale co nejvíc železa a nikdo
nemusí pochybovat o tom, že Martin se svojí pověstnou vynalézavostí a dovedností bude
favoritem číslo jedna. Tým Martina Zehnala nese název Žirafa a jeho členem je také 62letý
bývalý československý reprezentant Josef Telecký, jenž jako mladík vyhrál v roce 1966 celostátní soutěž juniorů, ve které první cenou byla cesta do tehdy předolympijského Mexika. Cena za parádní výhru však byla neuvěřitelně krutá. V Mexiku neunikl nebezpečnému
viru, přesto se šance účasti v závodech nechtěl vzdát a následné zdravotní problémy byly
natolik závažné, že z nadějného sportovce byl rázem invalidní důchodce. Léčení trvalo neuvěřitelných 25 let a naštěstí bylo natolik úspěšné, že může opět sportovat. V jeho případě
se tím automaticky rozumí šlapání do pedálů. A snad proto, aby byl se svou nevelkou postavou pořádně vidět, vzal si do hlavy, že zvládne jízdu na už zmíněném „dvoupatrovém“
kole. Absolvoval na něm letošní brněnskou novoroční jízdu. Hlavně ho však lákají rekordy,
po důkladnějším tréninku si troufá dokonce na čtyřiadvacetihodinovku, kterou by chtěl jet
snad v příštím roce na brněnském velodromu.
Zdeněk Sendler
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Poděkování
Dne 21. 3. 2009 jste ve Vašem městě mohli shlédnout Velkou Módní show. Tuto akci
uspořádala Blanka Kormošová s Hanou Horkou a ve spolupráci s Klubem kultury města
Velké Bíteše. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří v tento den s námi spolupracovali a vzdali se finančního ohodnocení. Jmenovitě moderátorovi Davidu Kašparovi, Simoně Malé a Lence Štádlerové z kadeřnického salonu Papillon Náměšť nad Oslavou, Editě Šlesingerové z kosmetického Salonu S.E.N. Náměšť nad Oslavou, Anně Kopáčkové z
kosmetického studia Salome, DJ Čukovi a DJ Ladičovi, Jindře Rybníčkove ze svatebního
salonu Ina Košíkov, Denise Porupkové a Tereze Mejzlíkove z Fitcentra Velké Bíteše, mažoretkám Pusinkám, gymnastkám ZŠ Husova Náměšť, Mighty Abake, SOU Jana Tiraye
a jejich mistru panu Drličkovi. Dále všem slečnám a dámám, které po celý večer předváděly kolekci šitou na míru, a Klubu kultury v čele se Zdenkou Špičkovou. A na konec Vám,
kteří jste první jarní večer strávili s námi v Kulturním domě. DĚKUJEME.
Petra Kormošová
Klub kultury se také připojuje k poděkování výše zmíněným a těší se na další spolupráci.
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Janáčkovo kvarteto hrálo Janáčkovy kvartety
V úterý 6. dubna bylo hlediště kulturního domu opět zaplněno. Chtělo by
se mi napsat „přesto, že se dával Janáček“.
Je to zajímavé, že jeho hudba byla uznávána v širém světě již dokonce za jeho života (což se některým umělcům nestávalo), ale našinec se při pojmu Janáček
tak trochu ošívá. K tomu, abychom se
zase přiblížili o krůček k chápání a prožitkům z jeho hudby, pomohlo tentokrát
mluvené slovo.
Kdybych podotkla, že Jitka Molavcová a Alfréd Strejček přednesli úryvky
z Janáčkovy korespondence s paní Kamilou Stösslovou, nevystihla bych plně to, co umělci spolu s Janáčkovým kvartetem dokázali.
Směli jsme spolu s nimi nahlížet přes rameno píšícím osobám. Dvěma lidem, vyměňujícím
si navzájem dopisy plné lásky, obdivu i stýskání. Jak jinak nám zněly tentokrát věty kvarteta, prolínané dvěma vroucnými hlasy. To se skladatel vyznával z horoucího citu a jedním
dechem podtrhoval svá slova melodiemi, které tryskaly z jeho opojení pozdní láskou. Slova
doprovázela hudbu, hudba doplňovala hlas a posluchač cítil, jak obojí k sobě neoddělitelně
patří. Najednou jakoby slyšel nového Janáčka. Nikdo nic nevysvětloval. To jen hudebníci
a herci spojili své umění pro posluchače a přivedli je k Leoši Janáčkovi o kousek blíž.
Byli jsme opravdu vzorné publikum, v závěru večera nám to za všechny interprety
pan Alfréd Strejček potvrdil a vyjádřil radost nad tím, že v hledišti sedí i děti a mladí lidé
a to v současné době nenáročné konzumace populární kultury není málo.
Na fotu Otty Hasoně Jitka Molavcová, Janáčkovo kvarteto a Alfred Strejček.
Zora Krupičková

Mimořádně s Clarinet Factory
Dvanáctá sezóna Bítešského hudebního půlkruhu byla doslova napěchována kvartety – připomínám Fagoti Brunenses, Doležalovo kvarteto, Art kvartet a Janáčkovo kvarteto. Sezónu vždy ukončuje mimořádný koncert – a čekali byste snad letos něco jiného
než kvarteto? Pod názvem Clarinet Factory se totiž skrývá čtveřice mladých klarinetistů.
Ze stránek souboru http://www.clarinet-factory.cz/ vybíráme:
Od vzniku souboru uplynula již více než jedna dekáda, během níž se kvarteto snažilo
interpretovat nejrůznější žánry a experimentovat na poli klasiky, jazzu, elektronické hudby či
etna. Počátky činnosti ansámblu, jenž se původně jmenoval České klarinetové kvarteto, se váží
ke studiím všech čtyř hráčů na pražské AMU, tedy do první poloviny devadesátých let.
Současná filozofie kvarteta by se dala stručně shrnout slovy člena souboru Jindřicha
Pavliše takto: „Nechceme být jen interprety a klarinetisty. V klasice nebo jazzu jsme interprety, v improvizacích a nových mezižánrových projektech i tvůrci. Dříve jsme hráli na klarine-
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ty a aranžovali, teď víc improvizujeme, komponujeme, hrajeme i na jiné nástroje a zpíváme.
Chceme být souborem, který má co sdělit. Ne muzeem!“ Cíl souboru je jasný - komunikace - a to napříč žánry a napříč generacemi.
Clarinet Factory - tři klarinety a basklarinet, to jistě není právě tradiční obsazení komorního souboru. Zvukové variace, které tato sestava nabízí, jsou zvláštní, hladivé i hutné, vláčné i vitální, často překvapivé. Vycházejí vstříc repertoáru, vybranému z děl nejrůznějších epoch a stylů (od renesance až po jazz a moderní hudbu), která si členové
kvarteta sami upravují. Další dimenzí jejich tvorby jsou vlastní skladby a premiéry novinek soudobých autorů. Při přípravě a realizaci jednotlivých tematických programů spolupracují s řadou špičkových českých interpretů (s Janou Koubkovou např. natočili CD
„Tenerife blues“).
Ostatně, že je Clarinet Factory souborem originálním, živým a úspěšným, dokládají pozvánky na významné festivaly, kladné kritiky v tisku, plodná spolupráce s Českým
rozhlasem a Českou televizí. Kvarteto se významně podílelo na tvorbě hudby k filmu
Hidden Things (spol. Picture Start - New York). Na české divadelní scéně se kvarteto
představilo scénickou živou hudbou k představení Divadla Komedie Les, 2003. Soubor
Clarinet Factory, společně se skladatelem Zbyňkem Matějů, rovněž připravil a interpretuje hudbu k baletnímu představení (e)MOTION PURE - Kevel, jež právě uvádí divadlo Ponec. Za zmínku stojí rozhodně i loňské vítězství skladby Orlík z CD Ozvěny z kamene na prestižní světové soutěži International Songwriting Competition v americkém
Nashvillu v kategorii „Instrumental".
Zbývá představit jednotlivé členy souboru:
Jindřich Pavliš - klarinetista Pražské komorní filharmonie. Píše a upravuje skladby pro Clarinet Factory a tvoří dramaturgii souboru. Svou uměleckou dráhu začal na
konzervatoři v Pardubicích, pokračoval na AMU v Praze (u Š. Koutníka) a pařížské
Conservatoire National Supérieur. V současné době pedagogicky působí na plzeňské
konzervatoři.
Luděk Boura - člen Státní opery v Praze. V Clarinet Factory hraje na klarinet a basetový roh. Absolvoval konzervatoř v Pardubicích, AMU v Praze (u V. Mareše) a půlroční
stáž v holandském Utrechtu.
Vojtěch Nýdl je členem Pražské komorní filharmonie a dechového souboru Afflatus
Quintet, zastává rovněž post prvního klarinetisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu. V Clarinet Factory uplatňuje své vynikající schopnosti nejen instrumentální, ale
i pěvecké (vystupoval např. v muzikálu Hair). Po dokončení studia v Pardubicích a na
AMU v Praze (u Š. Koutníka) absolvoval mistrovský kurs ve Vevey (Švýcarsko) a půlroční stáž na Conservatoire National Supérieur v Paříži. V roce 1990 získal první cenu
v mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga.
Petr Valášek - působí v Orchestru Karla Vlacha jako basklarinetista a tenorsaxofonista, spolupracuje s interprety převážně jazzovými, k čemuž ho předurčují jeho mimořádné improvizační a multiinstrumentální schopnosti. Vystudoval podobně jako jeho kolegové konzervatoř v Pardubicích u L. Posekaného a poté AMU (u P. Čápa). V Clarinet
Factory hraje především na basklarinet.
V úterý 5. května v 19 hodin v Kulturním domě na shledanou.
Otto Hasoň

Květen 2009

35

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše.
Nyní Masarykovo náměstí, dům č.p. 21 (dnes poslední dům na spodní straně náměstí před lánickými schody):
V roce 1575 Jan Fousek koupil masný krám a je pravděpodobné, že již v té době
vlastnil i tento dům. Později roku 1603 koupil dům po Fouskovi za 110 zlatých Petr
Truska z městečka Tišnova. O jedenáct let později jej již vdova Markyta Trusková nechala připsat svému synovi Šebestianu Truskovi. Následně roku 1626 byl připsán v ceně
150 moravských zlatých dále Martinu Keblovi, jehož manželka Dorota zde měla dědický podíl. Martin Kebl pak přikupoval pozemky. Roku 1682 zdědil dům „vedle Horní
brány Vrabčí“ Ondřej Kebl, po kterém jej v roce 1687 zdědil dále Tomáš Truska. Dům
po Truskovi pak roku 1726 koupil sládek Antonín Šandera za 150 moravských zlatých.
Poté jej roku 1744 již vdova Magdalena Šanderová postoupila svému nastávajícímu zeti
Janu Příhodovi a jeho nastávající manželce Anně. Ale o tři roky později jej „s vědomím
paní tchyně“ prodal též za 150 moravských zlatých Václavu Bokrovi. Ten po pětiletém
vlastnictví roku 1752 prodal „dům nákladnický v rynku“ dále za stejnou částku Martinu
Růžičkovi, který jej zcela splatil v roce 1759.
Roku 1772 „po učiněnej přednosti a vyrovnání po nebožtíkovi Martina Růžičky pozůstalý a již taky zemřelý vdovy i sirotků, nemohouce oni očímovi panu Venclovi Chlumskýmu
jeho nápad a outraty složiti, aniž jsami toho gruntu opatrovati, ujal jest takový pan Václav
Chlumský“. Ten asi kvůli dluhům třetí rok po požáru roku 1779 pronajal dům s polnostmi na tři roky bývalému mlynáři a budišovskému poddanému Franci Švandovi za roční
nájem dvacet rýnských zlatých. Následně v roce 1785 od Chlumského koupil dům s téměř sedmi jitry rolí (cca 3,5 ha) a stodolou Ignác Rossendorf, ale ten vzápětí od kupu
ustoupil a přenechal jej řezníkovi z Horních Rosiček Ignáci Pallovi. Poté roku 1803
byl dům právně připsán již vdově Eleonoře Pallové „z příčiny, že ten dům velice zpustlý
a z ohledu, že ona toho sirotka syna svého Jiříka živiti, šatiti a k řemeslu vyučit na svůj náklad musí, jakož i taky od 15ti let z toho kapitálu jemu patřící interehs (tj. úrok) do sirotčí kasy klásti povinna bude a tak že jemu skrze do jeho dospělých let ten kapitál se o mnoho
zvejší“. Eleonořina situace se ale brzy změnila. Již následujícího roku 1804 byla provdaná za Jakuba Šabackého a dům prodala za 1 410 rýnských zlatých hotově statkáři z Bystrého v Čechách Janu Bonitasovi. Ten roku 1819 postoupil dům v hodnotě 1 400 zlatých svému synovi Josefu Bonitasovi, po kterém jej od roku 1857 vlastnil v ceně 1 800
zlatých patrně syn Josef Bonitas s manželkou Marií.
Podle pověsti Bonitasovi byli političtí utečenci z Itálie. Co se týká jejich bítešských
počátků, s Janem Bonitasem přišla z Bystrého do Velké Bíteše i rodina jeho manželky
Kateřiny. Švagr František Štiksa zde roku 1804 koupil dům č.p. 157 v dnešní Kozí ulici.
Ale jak švagr, tak vzápětí tchán Václav Štiksa během dvou let zemřeli, a tak se Kateřina
stala jedinou jejich dědičkou. Z Bystrého přišel v této době ještě Maxmilian Fixa, který
roku 1808 koupil domek č.p. 25 v ulici Pod Hradbami pod bývalým špitálem. Maxmilianův stejnojmenný vnuk později roku 1846 pořídil dům č.p. 20 vedle Bonitasů. Rodina Bonitasova provozovala punčochářské řemeslo, jehož vyvrcholením bylo roku 1878
zřízení pletařského stroje od firmy Friedrich Wannieck na Dolním mlýně. Zde se zpra-
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covávala vlna z náměšťského panství, která tu byla
prána a barvena. Vyráběly se válenky, pletené ponožky, punčochy a svetry. Toto podnikání na mlýně
ale skončilo neopatrností děvečky, díky které mlýn
roku 1910 vyhořel. I přes tuto na bítešské poměry
vyjímečnou podnikatelskou epizodu rodina Bonitasova-Velebova vlastní dům po celých 205 let až
dosud. Představuje tak nejdelší rodinnou kontinuitu ve vlastnictví jednoho z kdysi právovárečných
domů na náměstí.
Prameny: SOkA ZR, AMVB, sign. Ea1 – fol.
42, č. 11 787 – fol. 7, 47-49, 101-104, 108, 114,
230, č. 11 788 – fol. 108, 109, č. 11 789 – fol. 104,
157, 161, 249, 267, č. 11 793 – fol. 23, č. 11 795
– fol. 117-122. Paměti rodiny Velebovy.
Jan Zduba
Po bombardování v květnu 1945 byl ještě stále patrný výběžek domu č.p. 21, který
navazoval na někdejší městskou bránu. Domu za ním předcházel špitál.
Foto: Archiv T. Jelínka

Zadáno pro Seniorklub
Proč nenapsat jednou pár slov o této naší rubrice. Asi jsme nejstarší nepřerušovaně vedenou rubrikou Zpravodaje. Začali jsme v lednu 2000, při ustanovení našeho Seniorklubu. To je už přes sto příspěvků, často doplňovaných fotografiemi. Naše pravidelná
rubrika je takovou naší kronikou, vše se tam o naší činnosti najde.
Vždy jsme se snažili v naší rubrice psát především o věcech příštích, blíže informovat o našich připravovaných akcích, z nichž mnohé byly určeny nejen pro seniorky
a seniory, ale i nabídnuty ostatním občanům a mládeži. Čas, tak jako vše ostatní, poznamenal určitě i naše příspěvky. Dostavila se rutina, ubylo nápadů, možná se i opakujeme. Deset let v seniorském období významně poznamenalo i stále stejné aktéry
Seniorklubu, noví stále nepřicházejí. Doufáme ale, že naše pravidelná rubrika si stále
nachází svoje čtenáře a že snad těch, kteří v naší rubrice vidí jenom takový seniorský
blábol, není zase tolik.
Děkujeme našim čtenářům a příznivcům. Rádi vás v Seniorklubu uvidíme.
Co jsme připravili na měsíc květen:
Ve středu 20. května 2009 v 15 hodin v Kulturním domě, máme náš pravidelný
Seniorklub. Vždy si zveme nějakého zajímavého hosta. Tentokrát to bude brněnský senior Ing. Otto Horský, CSc., významný odborník inženýrské geologie, který osm let
byl na Kubě poradcem ministra pro rozvoj energetického hospodářství. Byl také dva
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roky v Chille. Bude to zajímavá beseda s promítáním zajímavých fotografií. Pan Horský již měl mezi nás přijít v únoru, doufáme, že jeho zdravotní stav mu tentokrát dovolí mezi nás přijít.
Na duben jsme plánovali zájezd do Ostravy. Byli jsme tam již vloni a Ostrava a její
okolí nás dostalo. Ostrava je dnes krásná a zelená, s mnoha zajímavostmi. Hodně kulturních a technických památek, krásné lázně v Darkově a Klimkovicích a další pozoruhodnosti. Snad nám to vyjde v tomto měsíci. Definitivně se domluvíme na květnovém Seniorklubu. Když všechno dobře vyjde, připadal by v úvahu termín, úterý
26. května 2009. Něco málo na vysvětlenou. V minulosti jsme organizovali ročně čtyři zájezdy. Byly vždy pro seniorky a seniory finančně zvýhodněné, díky podpoře města. Ale i tak jsme účast někdy museli doplňovat i z řad ostatních zájemců. Doprava
hodně podražila, financí se všeobecně v současné době nedostává, tak uvidíme, zda se
nám letos podaří naplnit alespoň jeden celodenní zajímavý zájezd a jeden odpolední
zájezd do blízkého okolí.
U třetí akce v tomto měsíci se tak trochu přiživíme. Využijeme toho, že v sobotu
30. května 2009 se koná v Jestřabí folklorní akce Královničky, která si získává mezi občany našeho města a okolí stále větší oblibu. Uděláme si proto pěknou májovou vycházku. Sraz bude ve 13 hodin u západní kašny na náměstí. V 15 hodin na horním okraji
osady Jestřabí začne průvod Královniček se zpěvy a tanci. Cílem bude hezké slavnostní prostředí, které i s pohoštěním a občerstvením vždy připravují místní občané. Zde
bude pokračovat i další kulturní program. Když vyjde počasí, bude to příjemně strávené odpoledne.
V sobotu 30. května 2009 jedeme na výlet na kolech na Ivančicko, na Menšíkovu
rozhlednu. Sraz v 9 hodin u fotbalového stadionu.
Tento výlet bude současně vzpomínkou na našeho kamaráda, seniora Zdeňka Antla,
který byl pravidelným účastníkem našich výletů. Je to dva roky, co Zdeněk jel sám na
kole na slavnostní otevření rozhledny v Hlíně u Ivančic. Při zpáteční cestě měl na kole
nehodu, které podlehl. My vyjedeme po hlavní cestě do Říček, kde vpravo odbočíme na
červenou značku, která nás krásným Chroustovským údolím dovede až do Rosic. Pokračovat budeme na Tetčice, kde nasadíme na cyklostezku 5171, která kolem hradu Bučín
nás lesy dovede až k Menšíkově rozhledně. Odtud sjedeme do Hlíny a pokračovat budeme po modré kolem vinohradů do Ivančic, dál pak podél Oslavy do Oslavan, kde se
určitě zastavíme v zámeckém pivovaru. Potom pojedeme naší známou cyklostezkou do
Ketkovic, přes Rapotice a Újezd domů.
Co připravujeme na měsíc červen:
– středa 17. 6. 2009, Seniorklub s naším hostem Ing. Liborem Kotačkou
– úterý 23. 6. 2009, odpolední zájezd do Nového Města na Moravě
– sobota 27. 6. 2009, výlet na kolech na Polensko
Aktiv Seniorklubu
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ochrana obyvatel
policie informuje
Oteplilo se a blíží se nám pálení čarodějnic. Byli bychom neradi, kdybychom museli
v tento den řešit rušení nočního klidu nebo jiné podobné prohřešky. Snad každý ví, že
není vhodné vhazovat do ohně různé spreje, protože ty v ohni vybuchují a mohou komukoli způsobit zranění. Podobný případ jsme zde již bohužel řešili před dvěma roky. Je
na místě připomenout, že viník se tak dopustí trestného činu. Proto na podobné „srandičky“ rychle zapomeňte.
S nástupem teplého počasí stoupla i aktivita darebáků. Zaznamenali jsme v několika případech vloupání do domů, krádeže lešení, vloupání do aut. Lumpové vykrádající obecní úřady, se nám přeorientovali na všechny možné objekty, novinkou je JZD.
Toto místo si prvně řádně prohledají a bohužel se stává, že příjdou ještě jednou a vezmou to, co má opravdu cenu (peníze, počítače a další cenné věci). Stále se tu objevuje okradení osamělých starších osob, takže jestli máte ve vchodu nějakou důchodkyni,
popřípadě důchodce, vezměte je, prosím, za vlastní a trošku je hlídejte. Policie dělá co
může, bohužel v podmínkách a počtech policistů opravdu nemůžeme být všude. Nebuďte příliš důvěřiví, protože se k vám dostanou pod jakoukoli záminkou - WC, půjčení peněz, koupě náhradních dílů, nabídky zboží, odečtu elektriky (ten se řeší vždy
složenkou), atd.
Návratem majitelů rekreačních chat nám snad ubude vykradených chat. Stále však
platí, že před odjezdem si chaty řádně uzamkněte, protože čert a pachatel nikdy nespí.
Přesto bychom stále radili, abyste si v chatách nic nenechávali, tedy hlavně nic cenného,
nebo to, co byste opravdu těžce postrádali.
Od dubna 2009 zajišťuje policie ve Velké Bíteši nepřetržitý provoz. S přibývajícím
sluníčkem přibývá krom pachatelů trestné činnosti také řidičů, kteří holdují alkoholu.
Naštěstí nám s touto problematikou pomáhá jak hlídka dopravní policie z Brna, Jihlavy,
tak cizinecká policie. Divili byste se kolik řidičů jezdí pod vlivem alkoholu v běžné denní době, a proto kontroly budou i nadále intenzivní. Policisté samozřejmě mohou řešit
i nesprávné parkování a nemusí být tak tolerantní k našim místním občanům jako jsme
my. Řidiči se pak jenom diví, jak nesprávné parkování může být drahé.
INFORMACE PRO VŠECHNY OBČANY: Voláte-li na policii, když vidíte nějaké
podezřelé auto nebo člověka, tak je důležité si zapsat (ne zapamatovat - velmi rychle se
snadno spleteme) minimálně registrační značku auta. V případě, že toto neuděláte, policie
nemá takřka žádnou šanci dopadnout možného pachatele, který odjíždí např. v tmavém
starším 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 policii
ve Velké Bíteši na tel čísle: 566 534 333, služební mobil: 725 292 327 nebo 158.
Závěrem bych vás chtěl informovat o tom, že na policii nově pracuje také administrativní pracovnice, která vás při příchodu k nám přivítá.
npor. Ing. David Dvořáček
vedoucí oddělení
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sport
volejbalový turnaj
Dne 28. 3. 2009 se uskutečnil ve sportovní hale TJ Spartak volejbalový turnaj smíšených družstev. Celkem se zúčastnilo osm družstev, více či méně smíšených.
My jsme se těšili už od ledna, kdy se podle původního plánu měl turnaj uskutečnit. Náš kapitán (toho dne jediný muž v týmu) stanovil cíl - maximálně 3. místo. (Jen
jsme nevěděli, jestli to myslel od začátku nebo od konce.) Nic jsme nepodcenili, oblékli
jsme si naše krásné modré dresy, sledovali jsme hru soupeře, energii dobíjeli v restauraci U Klímy. Hráli jsme s velkým nasazením, mnohdy jsme hráli nejen rukama, ale i nohama či hlavou.
Nakonec jsme skončili čtvrtí, udolali nás v pořadí:
1. TUHÝ KOŘÍNEK (Slavkov), 2. DRACI (Velká Bíteš), 3. zubroši (Zbraslav)
Přestože jsme nesplnili předem stanovený cíl, s úrovní turnaje jsme byli velmi spokojeni. Děkujeme Spartaku Velká Bíteš za skvělou organizaci a ostatním týmům za povzbuzování a přátelskou atmosféru. Rovněž děkujeme svým rodinám, že nám umožnily  strávit
celý den při našem koníčku, aniž by nás obtěžovaly běžnými starostmi. Poděkování patří
také sponzorům turnaje: PBS a.s., Labara s.r.o., Jeřábkova pekárna a PF Postforming.
Těšíme se na příště. Brzy!
Frantíkovci

Kolektivní foto sportovců.

Foto: Martin Pacholík

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 2. května vzpomeneme 10. výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka pana
Tomáše Pelána z Velké Bíteše.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Za celou rodinu manželka a děti s rodinami.
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program kina flip velká bíteš
květen 2009
Neděle 3. května v 19.30 hodin
Gomora (Gomorra)
Zapomeňte na Kmotra! Gomora je natolik
pravdivý a syrový film o mafii, že autor předlohy R. Saviano žije pod policejní ochranou. Oceněno na MFF v Cannes. Premiéra - 137 minut, vhodné od 15 let. Vstupné 69 Kč
Neděle 10. května v 15.00 hodin
Čarodějné pohádky
Pásmo animovaných pohádek pro nejmenší diváky – Zvířátka a Petrovští, Člověk neandertálský, Jak štěňátko chtělo malé pejsky,
Drak, Kačenka, Tajemný kocourek, Krtek na
poušti. Pásmo - 65 minut, mládeži přístupno. Vstupné 39 Kč
Filmová přehlídka PROJEKT 100
Neděle 17. května v 19.30 hodin
Psycho (Psycho)
Nejslavnější film mistra hrůzy Alfreda Hitchcocka. V hlavních rolích Anthony Perkins a Janet Leigh. USA 1960 - 109 minut, vhodné od
15 let. Vstupné 59 Kč

Středa 20. května v 19.30 hodin
Bathory
Vzkříšení čachtické legendy. V hlavních rolích
snímku režiséra Juraje Jakubiska A. Friel,. K. Roden, B. Polívka, J. Mádl, F. Nero, L. Vondráčková a další… Premiéra - 140 minut, vhodné
od 12 let. Vstupné 39 Kč
Neděle 24. května v 17.00 a v 19.30 hodin
Líbáš jako Bůh
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma muži. V hlavních rolích romantické komedie režisérky Marie Poledňákové K. Magálová, J. Bartoška, J. Kaiser, E. Holubová,
N. Boudová, R. Vojtek, M. Issová a další…
Premiéra - 137 minut, vhodné od 15 let.
Vstupné 69 Kč
Neděle 31. května v 19.30 hodin
Vévodkyně (The Duchess)
Byla oslňující, charismatická a milovaná…ale
štěstí jí nepřálo. Hostorický příběh o anglické
šlechtičně Georgianě, praprapratetičce princezny Diany. V hlavních rolích Keira Knightly
a Ralph Finnes. Premiéra - 110 minut, vhodné od 15 let. Vstupné 69 Kč

řádková inzerce
Nabízím přivýdělek v oblasti finančních produktů. Žádné vstupní poplatky, veškeré materiály 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.
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 vchodem v Jabloňově. Tel.: 608 700 719.
Prodám byt 3+1 (75 m2) OV ve Velké Bíteši – U Stadionu, v rekonstruovaném patrovém
domě, 1NP/5. Cena na tel.: 773 500 753.

Květen 2009

41

Informační centrum a klub kultury města Velké Bíteše

příjme brigádníka do Informačního centra, Masarykovo nám. 5,
Velká Bíteš
Jedná se o sezónní víkendovou brigádu v měsících červenec, srpen
+ hodový víkend 2009
Podmínky:
• znalost alespoň jednoho světového jazyka (anglický jazyk výhodou)
• dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)
• tvořivost, nápaditost
• komunikativní schopnosti
Životopisy zasílejte nebo osobně předejte do 5.6.2009 na adresu Informační centrum
a Klub kultury města Velké Bíteše, Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš.
Bližší informace:
1. patro Klubu kultury
Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš
Ředitelka: Zdeňka Špičková nebo na tel. 566 532 342

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
( pĜípadnČ na telefon )
Kontakt: tel. 774 85 05 15
velokram@seznam.cz
www.velokram.cz
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DEN DĚTÍ U PEJSKAŘŮ
datum konání:
29. května 2009 od 15:00 hod
místo konání:
areál kynologického klubu Velká Bíteš
co se bude dít:
 ukázka výcviku psů s předvedením cviků poslušnosti a obran
 vystoupení mažoretek
 ukázka bojového umění JUDO
 předvedení techniky HZS
 ukázka techniky POLICIE ČR
 střelba ze vzduchových zbraní
 soutěže pro děti
o skákání v pytli
o přetahování se lanem
o hod na koš
o srážení plechovek
o a další a další…
Občerstvení zajištěno /kýty na grilu, bramboráky, pivo, limo,…/.
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NÁBYTEK NEKO VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Každý ví, že bez spánku je nemožné žít a pohodlí během noci je dáno především
kvalitní matrací.
Proto bychom Vás rádi pozvali na již tradiční - tentokrát

„Dva týdny zdravého spaní“
18. – 29.5. 2009
Odborníci školení v oboru Vám rádi nabídnou řadu variant a možností výběru
matrací a roštů.
Pomocí počítače Vám pomohou vybrat vhodný typ matrace, která Vám zajistí
správnou podporu těla a přinese kvalitní odpočinek.
Všechny objednávky z této akce budou cenově zvýhodněny.
Každý den prožíváte tak, jak v noci odpočíváte.
Nábytek NEKO	
Náměstí 165
Velké Meziříčí
Tel. 566 52 46 62

Prodejní doba:
po-pá 8.00 - 17.30 hod.
so 8.00 - 11.00 hod.ř

ADRESY PRODEJEN:
Žďár nad Sázavou,
Jihlavská 16,
tel.: 566 618 566
Nové Město na Moravě,
Soškova 1550,
tel.: 566 618 026
Bystřice nad Pernštejnem,
Zahradní 416,
tel.: 566 552 278

Velká Bíteš,
Kpt. Jaroše 252,
tel.: 566 520 635
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malotraktor VARI IV.
s vozíkem ANV 350
ZDARMA,
za cenu
43 950 Kč
- poslední kusy!
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K EXPRES PŮJČCE POJIŠTĚNÍ
SCHOPNOSTI SPLÁCET
NA ROK ZDARMA.
PŮJČTE SI NAPŘÍKLAD
70 000,- ZA 1 222,- MĚSÍČNĚ

V GE Money Bank víme, že každý potřebuje
bezpečí a jistotu. Proto vám teď nabízíme
Expres půjčku a zdarma rok pojištění
schopnosti ji splácet. Rychle a bez obav si tak
můžete půjčit například 70 000,- za 1 222,měsíčně. RPSN je 14,12 % a délka splácení 84
měsíců. Nabídka platí do 30. 6. 2009. Přijďte si
pro svoje peníze do GE Money Bank ještě dnes.
Všechno je jednoduché, když
si rozumíme.
Rozumíme si.
www.gemoney.cz

infolinka: 844 844 844

GE Money Bank
Velká Bíteš - Masarykovo nám. 135, 595 01 Velká Bíteš, po - pá 8,00 - 12,00 13,00 - 16,00, tel. 566 531 841, 566 531 840
GE
Money
Bank- MasarykovaGE
Money
GE Money
Money
Nové
Město
na Moravě
1484,
592 31Bank
Nové Město na Moravě,
po - pá Bank
8,30 - 12,00 13,00 -GE
16,30,
tel. 566Bank
616 410
Bystřice
nad P. - Masarykovo nám. 60,adresa
593 01 Bystřice nad P., po - pá 8,00
- 12,00 13,00 - 16,00, tel. 566adresa
502 241
adresa
adresa
Ždártelefon
nad Sázavou - nám Republiky 68,
591
01
Žďár
nad
Sázavou,
po
-pá
9,00
17,00,
tel.
566
654
410,11
telefon
telefon
telefon
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