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MLADÉ BÍTEŠSKO
neděle 14. června 2009 v 15 hodin

Dívka ze školní skupiny Bítešanu v roce 2008 Foto Silva Smutná

V přehlídce dětských krojovaných skupin, na nádvoří Městského muzea ve Velké Bíteši 
vystoupí folklorní kroužky obou místních mateřských škol Bítešánek, Sluníčko a dět-

ské skupiny národopisného souboru Bítešan.
Hosté: folklorní soubor Křemínek z Náměště nad Oslavou.

V případě deštivého počasí se akce nebude konat.
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
ČERVEN 2009
1. – 31. června 2009
FOTOSOUTĚŽ S VÝSTAVOU – NAŠE SRDÍČKA
Přijímáme zajímavé a veselé fotografie vašich dětí na výstavu v Relax. centru Kamila ( srpen 
a září) foto vracíme, o vítězi rozhodnou návštěvníci výstavy, vstup zdarma
Relaxační centrum Kamila, Lánice (ubytovna vedle spodního učiliště) tel.: 608 964 614

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

Pátek 5. června 2009 od 15 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Mateřská škola, U Stadionu 538

Pátek 5. a 12. června 2009 od 16.30 do 18 hodin
VYHLAZOVÁNÍ CELULITIDY
Možnosti jak zlepšit pomerančovou kůži na stehnech a hýždích, názorná ukázka přístro-
je, kosmetiky, cviků, techniky zábalů a masáží, vstup zdarma
Relaxační centrum Kamila, ul. Lánice (ubytovna vedle spodního učiliště) tel.: 608 964 614

9. – 15. června 2009 9.00 – 16.30 hodin
VÝSTAVA CYKLISTICKÝCH KURIOZIT
Doprovodný program Bítešské míle
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5

Neděle 14. června 2009 v 15 hodin
MLADÉ BÍTEŠSKO – dětská folklorní přehlídka
Atrium domu č. 5 na Masarykově náměstí
Organizuje IC a KK, Muzejní spolek Velkobítešska a Městské muzeum

Pondělí 15. června 2009 od 9 do 11 hodin
VESELÝ DEN – pro děti od 3 do 6 let
Pohádky, soutěže, tancování a dárky pro děti, vstup zdarma
„Oranžové hřiště“ Tyršova ulice
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Pondělí 15. června 2009 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
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Středa 17. června 2009
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
Pro babičky a dědečky z domova důchodců a domu s pečovatelskou službou
Mateřská škola, U Stadionu 538

Středa 17. června 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB – beseda o holografii, hostem bude Ing. Libor Kotačka
Kulturní dům, Vlkovská 482

Sobota 20. června 2009 ve 21 hodin
POUŤOVÁ DISKOTÉKA s Dj Jokerem
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Neděle 21. června 2009
TRADIČNÍ BÍTEŠSKÁ POUŤ
Masarykovo náměstí

Středa 24. června 2009
ODPOLEDNÍ ZÁJEZD DO NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ
Odjezd ve 13 hodin od České spořitelny
Organizuje Seniorklub

Sobota 27. června 2009 v 8 hodin u fotbalového stadionu
VÝLET NA KOLECH NA POLENSKO
(Žďár n. Sázavou – Polná – Měřín – Velké Meziříčí)
Organizuje Seniorklub

Neděle 14. června 2009 Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
BÍTEŠSKÁ MÍLE HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ EXIT 162

ve 13 hodin vystoupení TATA BAND Josefa Kučery
ve 13.30 hodin zahájení Bítešské míle

v 15 hodin vystoupení pro děti skupiny Kamarádi
v 17 hodin vystoupení HEIDI JANKŮ

Občerstvení, grilování a posezení zajištěno.
Po dobu celé akce vstup zdarma
Organizuje Restaurace U Raušů
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INFORMACE RADNICE

USNESENÍ Č. 7/09 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 29. DUBNA 2009

Rada města schvaluje:
•	 pojistnou	 smlouvu	č.	7720384650	ze	dne	21.9.2009,	uzavřenou	mezi	pojistitelem	

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a pojistníkem Město Velká 
 Bíteš, s předmětem plnění - pojištění majetku „Křižovatka ulic Kostelní, Na Valech, 
Tišnovská a Vlkovská, Velká Bíteš“, doba pojištění určitá - do 21. dubna 2014

Rada města jmenuje:
•	 ředitelkou	Základní	školy	Velká	Bíteš,	Tišnovská	116,	příspěvková	organizace,	paní	

Mgr. Blanku Gaizurovou, a to s účinností od 4.5.2009, a současně schvaluje její pla-
tový výměr

USNESENÍ Č. 8/09 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 4. KVĚTNA 2009

Rada města schvaluje:
•	 darovací	 smlouvu	 mezi	 krajem	Vysočina	 jako	 dárcem	 a	 městem	Velká	 Bíteš	 jako	

obdarovaným, když předmětem daru je poskytnutí finančních prostředků ve výši 
55.992 Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách 
škol a školských zařízení a na školních hřištích

•	 darovací	 smlouvu	 mezi	 krajem	Vysočina	 jako	 dárcem	 a	 městem	Velká	 Bíteš	 jako	
obdarovaným, když předmětem daru je poskytnutí finančních prostředků ve výši 
181.000 Kč na podporu při zabezpečování vzdělávání žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami

•	 konání	akce	„Filmové	léto	2009“	pořádané	ve	spolupráci	s	Kinematografem	bratří	Ča-
díků v termínu od 16.7.2009 do 19.7.2009 na Masarykově náměstí ve Velké  Bíteši

•	 koordinační	situaci	ulic	Peroutkova	a	Hrnčířská,	Velká	Bíteš
•	 zveřejnění	záměru	na	pronájem	zahrady	na	části	pozemku	p.č.	123	o	výměře	158	m2 

za domem Masarykovo nám. č.p. 65, Velká Bíteš, a to dle žádosti
•	 dohodu	o	převodu	členských	práv	a	povinností,	 jejíž	 součástí	 je	právo	na	uzavření	

nájemní smlouvy na byt č. 08 velikosti 1+0 ve Velké Bíteši, ul. Jihlavská č.p. 282
•	 udělení	souhlasu	panu	Martinu	Kolkovi,	Peroutkova	103,	Velká	Bíteš,	s	umístěním	

stojanu na kola v ul. Peroutkova na pozemku p.č. 95 k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví 
žadatele, a to s tím, že část odstavených cyklistických kol bude zasahovat na poze-
mek p.č. 92 ve vlastnictví města Velká Bíteš. Podmínkou je, že na chodníku, jež se 
na pozemku p.č. 92 nachází, zůstane zachován průchod o šířce cca 900 mm
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•	 odběr	10	ks	Sborníku	výtvarníků	regionu	autora	Mgr.	Miroslava	Pavlíka	v	ceně	do	
300 Kč/ks

•	 poskytnutí	 finančního	příspěvku	ve	 výši	 15.000	Kč	pro	SDH	Bezděkov	 za	účelem	
pořádání oslavy 80 let založení sboru

•	 přípravu	obecně	 závazné	vyhlášky	města	o	provozování	 výherních	hracích	automa-
tů na území města Velká Bíteš, a to mimo hranice městské památkové zóny, mimo 
 ulici Tyršova v úseku od hranice MPZ po křižovatku s ulicí U Stadionu a mimo  ulici 
 Lánice od hranice s MPZ po křižovatku s ulicí Tyršova

•	 zveřejnění	záměru	prodeje	pozemku	p.č.	810	zastavěná	plocha	a	nádvoří	o	výměře	
cca 22 m2 v k.ú. Velká Bíteš a současně doporučuje ZM schválit prodej tohoto po-
zemku za cenu 300 Kč/m2

•	 udělení	souhlasu	ve	věci	pokračování	v	základním	vzdělávání	žáka	v	Základní	škole	
Velká Bíteš, Tišnovská 116, ve vzdělávacím programu Rehabilitační vzdělávací pro-
gram pomocné školy ve školním roce 2009/2010

•	 zkrácení	termínů	poskytnutí	příspěvku	pro	Základní	školu	Velká	Bíteš,	Sadová	579,	
na měsíce V., VI. a VII./2009 dle možností rozpočtu města

•	 smlouvu	o	nájmu	nebytových	prostor	v	domě	č.p.	85	na	Masarykově	nám.,	Velká	Bí-
teš, jedna kancelář v 1.NP objektu, výše nájmu 631 Kč/m2/rok, nájemkyně Magda 
Heierová, Osová 3, za účelem prodeje kosmetiky, knih a šperků, a to na dobu neu-
rčitou

•	 smlouvu	o	nájmu	nebytových	prostor	v	domě	č.p.	85	na	Masarykově	nám.,	 	Velká	
 Bíteš, jedna kancelář v 1.NP objektu, výše nájmu 631 Kč/m2/rok, nájemkyně Vero-
nika Mašková, Křoví 151, za účelem prodeje textilu, knih, punčochového zboží 
a hygienic kých potřeb, a to na dobu neurčitou

•	 k	plnění	 veřejné	 zakázky	 „Krátkodobý	úvěr	na	17	mil.	Kč"	Komerční	banku,	 a.s.,	
 regionální pobočku Jihlava, Havlíčkovo náměstí 93, 580 26 Havlíčkův Brod

•	 udělení	souhlasu	s	výměnou	kuchyňské	linky	a	elektrických	kamen	v	bytu	č.	10	domu	
č.p. 548, jehož vlastníkem je město Velká Bíteš, v ul. U Stadionu, Velká Bíteš

•	 zařazení	žádostí	žadatelů	o	přijetí	do	DPS	města	Velká	Bíteš

Rada města doporučuje ZM ke schválení:
•	 instalaci	3	ks	ukazatelů	rychlosti	60.90	RT	ZPOMAL	dle	nabídky	firmy	TEWIKO	

systems

Rada města neschvaluje:
•	 prezentaci	města	v	Obrazovém	atlasu	regionů	a	řemesel	v	ČR	(Atlas	2010)

Rada města bere na vědomí:
•	 výroční	zprávu	Mateřské	školy	Velká	Bíteš,	U	Stadionu	538,	příspěvková	organizace,	

o hospodaření za rok 2008
•	 žádost	o	poskytnutí	příspěvku	Kolpingově	rodině	Velká	Bíteš	pro	rok	2009	na	vol-

nočasové aktivity dětí
•	 sdělení	Krajské	 správy	 a	 údržby	 silnic	 Jihlava	 ohledně	 opravy	 silnice	 II/379	Velká	

 Bíteš směr Tišnov
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USNESENÍ Č. 27/09 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ KONANÉHO DNE 20. DUBNA 2009

Zastupitelstvo města schvaluje:
•	 rozpočtové	opatření	č.	1/09	k	rozpočtu	města	Velká	Bíteš	na	rok	2009	v	předlože-

ném znění
•	 darování	části	pozemku	parc.	č.	358/3	-	orná	půda	v	k.ú.	Košíkov,	ze	kterého	byl	GP	

č. 237 - 24/2009 oddělen pozemek parc. č. 358/4 v k.ú. Košíkov o výměře 1201 m2 
kraji Vysočina pro zřízení střediska Zdravotnické záchranné služby

•	 jednat	se	zájemci	o	prodej	částí	pozemku	parc.	č.	358/3	-	orná	půda	v	k.ú.	Košíkov,	
kteří nabídli kupní cenu ve výši 620 Kč/m2 a výše. Současně ZM neschvaluje prodej 
pozemku parc. č. 358/3 - orná půda v k.ú. Košíkov žadatelům:
– Ing. Svatoslav Outulný, Ocmanice 117, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 62127900, 

za nabízenou cenu 410 Kč/m2

– JUNIMO, spol. s r.o. se sídlem Údolní 5, 602 00 Brno, IČ: 60750014, za na-
bízenou cenu 340 Kč/m2

– Josef Zachoval, 595 01 Velká Bíteš, za nabízenou cenu 610 Kč/m2

•	 prodej	pozemku	parc.č.	2975/22	-	orná	půda	o	výměře	750	m2 v k.ú. Velká Bíteš žada-
telce s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí  žadatelka

•	 prodej	pozemku	parc.	č.	2975/23	-	orná	půda	o	výměře	750	m2 v k.ú. Velká Bíteš 
žadateli s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatel

•	 zveřejnění	 záměru	 města	 Velká	 Bíteš	 prodat	 pozemky	 parc.č.	 2975/3,	 2975/20,	
2975/21, 4528/1 v k.ú. Velká Bíteš pro výstavbu RD s termínem podání nabídek 
nejpozději do 15.6.2009 do 12.00 hodin

•	 směnu	části	pozemku	parc.č.	155/1	-	ostatní	plocha,	ost.	kom.	o	výměře	cca	9	m2 a dále 
části pozemku p.č.156/2 - orná půda o výměře cca 21 m2 v k.ú. Košíkov ve vlastnictví 
města za část pozemku parc.č. 510 - TTP o výměře cca 30 m2 v k.ú. Koší kov. ZM 
rovněž schvaluje odkup části parc.č. 510 - TTP o výměře cca 33 m2 v k.ú.  Košíkov 
od majitelky s tím, že náklady spojené s geom. oddělením pozemků a vkladem do 
KN uhradí obě strany rovným dílem

•	 prodej	části	pozemku	parc.č.	155/1	-	ostatní	plocha,	ost.	kom.	o	výměře	cca	13	m2 
a části pozemku parc.č. 156/2 - orná půda o výměře cca 42 m2 v k.ú. Košíkov ža-
dateli s tím, že kupující rovněž uhradí náklady spojené s geom. oddělením pozemků 
a vkladem do KN

•	 prodej	pozemku	parc.č.	1839/2	-	zastavěná	plocha	a	nádvoří	o	výměře	1	m2 v k.ú.  Velká 
Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkladem do KN

•	 prodej	části	pozemku	parc.č.	1533/1-	ostatní	plocha	(ostatní	komunikace)	o	výměře	
cca 15 m2 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady spojené s geom. od-
dělením pozemku a vkladem do KN. Podmínkou prodeje je začlenění závazku ku-
pujících do kupní smlouvy, že do 60 dnů po výzvě vlastníka veřejné kanalizace s ním 
uzavřou smlouvu, předmětem které bude jejich povinnost trpět na části prodávané-
ho pozemku existenci této kanalizace pro veřejnou potřebu a dále trpět vstup na část 
prodávaného pozemku za účelem provozu, údržby a oprav této podzemní sítě
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•	 prodej	 pozemku	 parc.	 č.	 1180/48	 -	 zastavěná	 plocha	 a	 nádvoří	 o	 výměře	 20	 m2 
v k.ú. Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vkladem do KN

•	 nabytí	částí	pozemků	v	k.ú.	Velká	Bíteš	o	celkové	výměře	3249	m2 uvedených v při-
ložené tab. č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, do majetku města Velká 
Bíteš darem od kraje Vysočina

•	 prodej	garáže	na	pozemku	p.č.	804	v	k.	ú.	Velká	Bíteš	a	pozemku	parc.	č.	804	-	za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš žadatelce s tím, že ná-
klady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelka

•	 bezúplatný	převod	částí	pozemku	p.č.	1342/1	-	ost.	plocha,	ost.	komunikace	v	k.ú.	
Velká Bíteš, zaměřených a označených dle GP č.1505-59/2006 jako p.č. 1342/12 
o výměře 21 m2, p.č. 1342/9 o výměře 188 m2 a p.č. 1342/10 o výměře 106 m2 (po-
zemky pod místní komunikací), a dále ZM schvaluje úplatný převod částí pozem-
ku p.č.1342/1 - ost. plocha, ost. komunikace v k.ú. Velká Bíteš, zaměřených a ozna-
čených dle GP č. 1505-59/2006 jako p.č. 1342/1 o výměře 704 m2 a p.č. 1342/11 
o výměře 35 m2	(zeleň),	z	majetku	ČR	do	vlastnictví	města	Velká	Bíteš.	Výše	úhrady	
bude schválena při schvalování kupní smlouvy zastupitelstvem města

•	 poskytnutí	dotace	příjemci	Orli	Velká	Bíteš,	Baseball	klub	dle	předložené	 smlouvy	
o poskytnutí dotace

•	 aktualizaci	Akčního	plánu	města	Velká	Bíteš	v	předloženém	znění
•	 akce	„Oprava	střechy	domu	Masarykovo	náměstí	87“,	„Oprava	střechy	dvorní	části	

domu Masarykovo náměstí 85“, „Oprava a nátěry oken a vrat ve dvorní části domu 
Masarykovo	náměstí	87"	pro	financování	v	rámci	Programu	regenerace	MPZ	Velká	
Bíteš v roce 2009 a přiznává finanční podíl města ve výši 687 480,00 Kč na obnově 
výše uvedených kulturních památek v rámci městského programu regenerace v roce 
2009

Zastupitelstvo města volí:
•	 do	 funkce	člena	Výboru	pro	územní	plánování,	 regionální	 rozvoj	a	výstavbu	Jiřího	

Březinu
•	 do	funkce	člena	Výboru	pro	územní	plánování,	regionální	rozvoj	a	výstavbu	Ing.		Tomáše	

Kučeru

Zastupitelstvo města navrhuje:
•	 do	funkce	člena	dozorčí	rady	Lesního	družstva	svazu	obcí	s.r.o.	Ondřeje	Hlavínka
•	 do	funkce	člena	dozorčí	rady	Lesů	města	Velká	Bíteš	s.r.o.	MVDr.	Jaromíra	Kotíka

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•	 zastavovací	studii	na	výstavbu	rodinných	domů	v	lokalitě	Jihlavská
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ZPRÁVY Z MĚSTA

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný pořizovatel 

územně plánovací dokumentace města Velká Bíteš podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
o	územním	plánování	a	stavebním	řádu,	ve	znění	pozdějších	předpisů	tímto	upozorňuje	ve-
řejnost, že ve lhůtě do 30. 6. 2009 lze uplatnit připomínky, podněty a požadavky na obsah 
připravovaného zadání změny č. 4 územního plánu města Velká Bíteš.
Připomínky, podněty a požadavky lze uplatnit písemně u pořizovatele na adresu: Měst-
ský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87, 
59501  Velká Bíteš.

Ing. Ladislav Homola
vedoucí odboru výstavby a ŽP

UPOZORNĚNÍ NA PLATBU ZA PSY A KOMUNÁLNÍ ODPAD
Upozorňujeme	občany,	kteří	dosud	nezaplatili	poplatek	ze	psů	a	poplatek	za	provoz	

systému	shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňování	komunálních	
odpadů za rok 2009, aby tak učinili nejpozději do 30. 6. 2009 na MěÚ Velká  Bíteš, 
2. budova u pí. Frolkové.

Zároveň upozorňujeme, že od letošního roku
nebudou na platbu místních poplatků zasílány složenky.

Pro zaslání platby na účet MěÚ získáte potřebné údaje (číslo účtu, variabilní a specific-
ký symbol) u pí. Frolkové nebo na tel. čísle 566 502 511.

Martina Frolková
referentka správního odboru

BEZDĚKOV BUDE MÍT NOVOU SILNICI
Poslední dubnový čtvrtek zasedal řídící výbor grantového programu „Rozvoj vesni-

ce 2009“, který hodnotil projekt města na opravu komunikace v místní části Bezděkov. 
Na základě usnesení řídícího výboru Velká Bíteš obdržela dotaci ve výši 200 tisíc korun, 
což tvoří necelých 40% z celkových nákladů projektu. Jedná se tak o další úspěšnou žá-
dost o dotaci z Fondu Vysočiny.

OPRAVA SILNICE NA VLKOV BUDE LETOS POKRAČOVAT
Silnice III. třídy č. 3791 z Velké Bíteše do Vlkova se letos dočká opravy; byla totiž 

dodatečně zařazena do rozpočtu kraje Vysočina (jedná se o majetek kraje), a to z podnětu 
samosprávy města. Následně během měsíců února a března 2009 provedla Krajská správa 
a údržba silnic výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky „Oprava silnice Velká Bíteš, 
Vlkov“. Vítěznou nabídku předložila stavební firma SKANSKA. Náklady dosáhnou část-
ky téměř 4,9 miliónu korun bez 19% DPH. Firma musí ještě před vlastním zahájením 
stavebních prací zajistit zpracování dokumentace řešící dopravní uzavírku po dobu opravy 
a získat odpovídající rozhodnutí z odboru dopravy MěÚ Velké Meziříčí. Podle smlouvy 
o dílo pak bude oprava silnice dokončena nejpozději do konce září tohoto roku.
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VELKÁ BÍTEŠ USPĚLA V PROGRAMU PREVENCE KRIMINALITY
Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 12. května 2009 schválilo městu Velká Bíteš dotaci 

z Programu prevence kriminality kraje Vysočina, a to na projekt rozšíření veřejného osvět-
lení v ulici K Mlýnům. Celkové náklady této akce činí 681 tisíc korun, schválená dotace 
je ve výši 350 tisíc korun (tj. 51%). K realizaci díla město přistoupí, jakmile se dohodne 
s	firmou	E.ON	na	termínu	zahájení	související	přeložky	nízkého	napětí.

A jak soutěž probíhala? Na základě výzvy kraje předložilo své projekty celkem 17 obcí, 
celkový objem požadovaných dotací činil 4,229 mil. Kč. K hodnocení byla ředitelem 
krajského úřadu ustavena podle metodiky Odboru prevence kriminality Ministerstva 
vnitra ČR hodnotící komise, jež byla složena z pracovníků krajského úřadu, konzultan-
ta  Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, zástupce Policie ČR, předsedy 
Bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina a člena pracovní skupiny prevence krimina-
lity. Podle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina činila dotace na jeden projekt maximál-
ně 350 tisíc korun. Finanční prostředky byly alokovány takto - z Ministerstva vnitra ČR 
bylo rozděleno 1 596 000 korun na pět projektů, kraj Vysočina rozdělil 1 568 534 ko-
run na šest projektů. Dalších šest obcí se svými žádostmi neuspělo.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby	do	Evropského	parlamentu	proběhnou	ve	dnech	5.	6.	a	6.	6.	2009.	Volební	

místnosti budou otevřeny dne 5.6.2009 od 14:00 do 22:00 hodin, dne 6. 6. 2009 od 
08:00 do 14:00 hodin. Město Velká Bíteš má devět stálých volebních okresků. Ve Velké 
Bíteši jsou čtyři volební okrsky: volební okrsek číslo 1 Masarykovo náměstí č. 5, Klub 
kultury, volební okrsek číslo 2 Lánice, budova SOU, volební okrsek číslo 3 Vlkovská č. 
482, Kulturní dům, volební okrsek číslo 4 Tišnovská 115, Základní škola.

Místní části mají pět volebních okrsků, a to: volební okrsek číslo 5 Košíkov-Ludví-
kov, obecní dům, volební okrsek číslo 6 Jindřichov-Jestřabí, Kulturní dům, volební okr-
sek č. 7 Holubí Zhoř, bývalá MŠ, volební okrsek č. 8 Březka, Kulturní dům, volební 
okrsek č. 9 Jáchymov-Bezděkov, Kulturní dům.

Volič,	který	alespoň	druhý	den	voleb	dosáhl	věku	18	 let	hlasuje	osobně,	 zastoupe-
ní není přípustné. Volič je povinen členům okrskové volební komise prokázat svoji to-
tožnost a státní občanství, jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič, který nebude 
moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat měst-
ský úřad o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním opatřeným ově-
řeným podpisem voliče nejpozději do 21.5.2009. Voličům budou doručeny nejpozději 
3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. Okrsková volební komise po záznamu ve výpi-
su	ze	seznamu	pro	volby	do	Evropského	parlamentu	vydá	voliči	prázdnou	úřední	obálku	
a na žádost voliče komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky 
jiné. Volič v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží jeden hlasovací lístek 
do úřední obálky a obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisi vloží do 
volební schránky. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 2 kandidátů, uvedených na témže hlasovacím lístku, vyznačit, kterému z kan-
didátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv. Za 
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voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schrán-
ky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. Volič, který se 
neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komi-
se hlasování neumožní. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, o přenosnou volební schránku. V tomto případě vyšle okrsková voleb-
ní komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlaso-
vacími	lístky	a	výpisem	ze	seznamu	pro	volby	do	Evropského	parlamentu.

Eva	Doležalová

PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘIPRAVEN
Město	má	připravený	další	projekt,	který	by	mohl	uspět	v	získání	podpory	z	Evrop-

ské unie. Jedná se o zlepšení tepelnětechnických vlastností (technické zhodnocení) Ma-
teřské školy U Stadionu, jejímž cílem bude nová zateplená střecha a fasáda školky, vý-
měna oken i vstupních dveří a také zajištění jejího bezbariérového přístupu. V červnu 
by město mělo získat stavební povolení a v průběhu měsíce srpna by pak měla být vy-
hlášena výzva z Operačního programu životního prostředí, do které bychom náš pro-
jekt chtěli podat.

Projekt úpravy budovy MŠ.
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PROJEKTY Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU 
 JIHOVÝCHOD

Prvním dokončeným projektem, podpořeným z Regionálního operačního programu 
NUTS 2 Jihovýchod ve Velké Bíteši, se stala „Velká Bíteš – stavba 2 Rekonstrukce křižo-
vatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“. Do parku u ZUŠ byl umístěn ká-
men se vsazenou pamětní deskou z černého gabra tak, aby připomínal realizaci projektu 
spolufinancovaného	Evropskou	unií	(viz	foto	na	str.	39).	Desku	vyrobil	a	do	kamene	zasadil	
kameník Josef Hrubý; samotný kámen je pak z třebíčské žuly a váží 1250 kg. V současné 
době probíhá náročná administrace žádosti o platbu, kterou je celý projekt završen. Jedná 
se o poslední, ale v podstatě nejdůležitější krok celého projektu. Financování projektu, pod-
pořeného	Evropskou	unií,	je	totiž	postaven	na	principu,	že	investor	nejdříve	hradí	náklady	
projektu ze svých prostředků a teprve po dokončení díla nebo jeho dohodnuté etapy může 
žádat o proplacení schválené dotace. A právě v této fázi se nyní nachází náš projekt.

Billboard	na	SOU.		 Foto:	Mgr.	Miroslav	Báňa

Druhým	projektem,	jenž	je	spolufinancován	Evropskou	unií,	je	„Modernizace	Střed-
ního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“. Zahr-
nuje především centrum soustružení a frézování, speciální učebnu PC pro výuku na NC 
strojích, učebnu fyziky a chemie, učebnu jazyků a učebnu výpočetní techniky. Kapacita 
každé	z	nich	je	24	učňů.	V	současné	době	byl	proveden	výběr	banky	za	účelem	poskyt-
nutí 17-ti milionového úvěru, tak, aby bylo zajištěno financování díla. Rovněž bylo za-
hájeno výběrové řízení na generálního dodavatele celého projektu. Zahájení prací je před-
pokládáno o letních prázdninách, konkrétně v měsíci srpnu. Dokončení se předpokládá 
během listopadu 2009. Protože se jedná o modernizaci samostatných prostorů po býva-
lém katastrálním úřadu, nebude provoz učiliště nijak omezen. Důkazem, že na projekt je 
poskytnuta	dotace	z	EU,	je	billboard	umístěný	nad	vchodem	do	budovy	SOU.
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CHODNÍK NA STARÝ HŘBITOV BUDE V NOVÉM
V minulém roce Velká Bíteš podala žádost o podporu z Fondu Vysočiny, předmětem 

které bylo vybudování nového vstupu na starý hřbitov. V grantovém programu „Obnova 
památkově chráněných území 2008“ jsme získali dotaci 70 tisíc korun (30%), což před-
stavuje maximální možnou částku. Vstup bude v žulovém provedení, což pěkně naváže 
na stávající vjezd u kostela sv. Jana Křtitele. Celkové náklady dosáhnou částky čtvrt mi-
liónu korun a firma Colas začne předmětný projekt realizovat nyní v průběhu června. 
Stejnou podporu, 70 tisíc korun, obdržela i Římskokatolická farnost, která bude řešit 
opravu oplocení a výměnu vrat fary v Kostelní ulici.

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

SMS INFOKANÁL – MĚSTSKÝ ROZHLAS V MOBILU
Občané města Velká Bíteš mohou využívat novou službu SMS InfoKanál, městský 

rozhlas	„do	kapsy“.	Tato	nová	služba	umožňuje	zasílání	důležitých	informací	z	městské-
ho úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových 
zpráv (SMS).

Služba je zdarma a chceme vám takto nahradit mnohdy nefungující městský rozhlas.
V dnešní době, kdy mobilní telefony používá téměř každý, město nabízí občanům 

efektivní	a	rychlý	systém	zveřejňování	důležitých	nebo	zajímavých	informací.

Jak službu získat
Stačí odeslat jedinou textovou zprávu z mobilního telefonu, na který chcete zprávy za-
sílat, a registrace je hotova.
K dispozici je 6 základních témat, která si můžete zaregistrovat:
T1 - DOPRAVA – výluky, objížďky, stavební práce a opravy v souvislosti se silničními 
komunikacemi
T2 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – odstávky, přerušení, poruchy a opravy v souvislosti s in-
ženýrskými sítěmi
T3 - KULTURA – kulturní a společenské akce
T4 - SPORT – sportovní dění, utkání a soutěže
T5 - OBCHOD – komerční sdělení, nabídky a poptávky obchodníků a firem
T6 - RADNICE – zasedání zastupitelstva, informace z odborů a jiná důležitá upozornění

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

Více informací o této službě můžete získat na webových stránkách města na adrese  
www.velkabites.cz	v	sekci	MĚSTSKÝ	ÚŘAD	->	ONLINE	SLUŽBY
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SLUŽBY OBČANŮM NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ - CZECHPOINT
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projekt, jehož cílem je redukce 

přílišné byrokracie ve vztahu občan – veřejná správa a slouží jako asistované místo výkonu ve-
řejné správy, kde lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné 
správy formou ověřených výstupů, nebo do informačních systémů veřejné správy činit podání. 
Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů, nebo při podání do regis-
trů veřejné správy, musí žadatel splnit některé požadavky a znát základní údaje – jednoznačné 
identifikátory. Na základě těchto požadavků a jednoznačných identifikátorů úředník na pra-
covišti CzechPOINT zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před jeho zhotovením 
seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpi-
su je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

KATASTR NEMOVITOSTÍ Co dostanete: ověřený úplný/částečný výpis Listu vlastnictví
OBCHODNÍ REJSTŘÍK Co dostanete: ověřený úplný výpis z Obchodního rejstříku
ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK Co dostanete: ověřený úplný výpis ze Živnostenského 
rejstříku
REJSTŘÍK TRESTŮ Co dostanete: ověřený výpis z Rejstříku trestů pro vlastní osobu 
nebo zmocnitele
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK Co dostanete: ověřené informace týkající se insolvenčních správ-
ců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků
CENTRÁLNÍ REGISTR ŘIDIČŮ Co dostanete: ověřený výpis Bodového hodnocení osoby
SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ Co dostanete: ověřený výpis ze Se-
znamu kvalifikovaných dodavatelů
REGISTR ÚČASTNÍKŮ MODULU AUTOVRAKŮ Co dostanete: ověřené přístupové 
údaje do systému MA ISOH
REGISTR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ Možnost podání: Ohlášení živnosti 
a přijetí žádosti o koncesi a jejich změny pro fyzické i právnické osoby

Bc. Tomáš Zedník
informatik MěÚ

NABÍDKA POSLEDNÍCH PĚTI VOLNÝCH STAVEBNÍCH 
 POZEMKŮ V LOKALITĚ JIHLAVSKÁ VE VELKÉ BÍTEŠI

Město Velká Bíteš nabízí stavební pozemky v lokalitě mezi ulicemi Jihlavská a Raj hradská 
ve Velké Bíteši o výměře 750 až 865 m2. V nabídce je ještě 5 volných parcel. 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 
jednostranným 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



Červen 2009 15



16 Zpravodaj Velká Bíteš

ŠKOLSTVÍ

Střední odborné učiliště Jana Tiraye zve veřejnost na výstavu závěrečných prací žáků 
3. ročníků oboru vzdělání Obráběč kovů, Kadeřník, Kuchař-číšník a Cukrář-výroba 

(ukázky slavnostních tabulí, cukrářských a kuchařských výrobků). 
Výstava se uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek.

Pro veřejnost bude výstava otevřena:

ve čtvrtek 4. června 2009 od 14:30 - 18:00 hod.
v pátek 5. června 2009 od 8:00 - 16:00 hod.

v prostorách SOU Jana Tiraye, Velká Bíteš, Lánice 300

Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy

ZAHRADNÍ SLAVNOST VE VESELÉ ŠKOLCE U STADIONU
Tradice jsou od toho, aby 

byly zachovány, dodržovány 
a ctěny. Činíme tedy tak a zve-
me všechny děti – větší, menší 
i ty nejmenší - se svými rodi-
či na Zahradní slavnost Veselé 
školky U Stadionu. Přijďte se 
za námi bavit – tancovat, zpí-
vat, soutěžit … ale taky vybo-
jovat balíček plný překvapení 
(a nejen těch sladkých!). Letos 
nás navíc čeká překvapení - 
naše předškoláky, s nimiž se po 
prázdninách rozloučíme bude-
me pasovat na „školáky“.

Věřme,	že	počasí	i	nálada	budou	skvělé	a	proto	nezapomeňte:

5. 6. 2009 od 15 hodin vás rádi přivítáme na naší vyzdobené zahradě.

Jiřina Janíková
ředitelka školy

Foto	z	loňské	akce.	 Foto:	Archiv	MŠ
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 4. 5. 2009 jsem navštívila v Kulturním domě Akademii Vaší mateřské školky 

a byla jsem velice mile překvapena vystoupením dětí, které vedly paní učitelky. Moc je 
obdivuji za to, co musely vynaložit úsilí, než s dětmi nacvičily celé představení, je vidět, 
že se jim věnují. Děti byly naprosto úžasné, byl to ten nejkrásnější dárek, co mohly ma-
minkám k svátku dát.

Chtěla bych touto cestou poděkovat za nádherný zážitek.
Přeji Vám paní ředitelko, i pí. učitelkám hodně úspěchů a pevné nervy do další práce.

Novotná Marie

ČARODĚJNICKÉ REJDĚNÍ
V mateřské škole na Masarykově náměstí se 28. dubna ozýval již od rána jásot a smích. 

To si děti nosily své převleky na odpolední čarodějnické rejdění a ,, zdobily “ třídy pavu-
činami, pavouky, hady a jinou havětí. Jen paní učitelky starostlivě pozorovaly zamrače-
nou oblohu a několik spadlých kapek. To proto, že všechny čarodějnice, i ty velké ,, ma-
minkovské “ byly pozvány na rejdění na zahradu. A tancujte v dešti. I když možná …? 
Ježibabám by to asi ani moc nevadilo. Nakonec vše dobře dopadlo, počasí se umoudřilo 
a na zahradě se sešly čarodějnice malé i velké. Dokonce se objevilo i několik velkých ča-
rodějů. Všichni poté, co vzbudili nejstarší ježibabu, začali plnit s vervou úkoly, které jim 
zadala. Však si za jejich splnění mohli vybrat odměnu v ježibabském krámku. A to ne-
jen sladkou. Potom nastala nejdůležitější část odpoledne Volba MISS šeredka. Bylo ve-
lice těžké vybírat, vždyť všem to moc slušelo. A tak nejstarší ježibaba prohlásila za vítěze 
všechny ježibaby, které se zúčastnily. V závěru odpoledne si všichni společně zazpívali za 
doprovodu harmoniky a zakřepčili v rytmu disca.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí
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PRAKTICKÁ OCHRANA PŘÍRODY
Naše škola se snaží směřovat žáky k zodpovědnému vztahu k životnímu prostředí, se-

znamovat je s regionem a připravovat pro ně různé aktivity z této oblasti.
Proto jsme stejně jako v minulých letech pořádali Den Země. Žáci se zapojili do jed-

noduché činnosti, jako je sběr odpadků ve volné přírodě. Letos bylo v rámci akce „Ukliď-
me svět“, do níž se pravidelně zapojujeme, nasbíráno 760 kg odpadu. Zlikvidována byla 
1 černá skládka. Další částí tohoto dne byly i aktivity v terénu, při kterých se mohli žáci 
dozvědět něco nového. Patřila mezi ně exkurze na čistírnu odpadních vod, do sběrného 
dvora, na separační linku odpadů v areálu technických služeb, ale i přírodovědné stezky 
nachystané deváťáky pro spolužáky z 1. stupně. Velký význam měly i vycházky do oko-
lí. Někteří žáci se totiž dostali do míst, která vůbec neznali.

Další možností jak žáky vést ke vztahu k přírodě je budování přírodní učebny vedle 
budovy školy na ulici Sadová, která bude sloužit pro praktickou výuku přímo v terénu. 
Prozatím obsahuje ukázky dřevin, na jejichž výsadbě se podíleli žáci, dále jezírko, potok 
a bylinkovou spirálu. Jsme ve fázi, kdy budeme vysazovat rostliny a připravovat ohrazení 
pozemku. Realizace altánu se z důvodu nedostatku finančních prostředků odsouvá.

Zde bych chtěl poděkovat za spolupráci zejména Technickým službám města Velká 
Bíteš za sponzorský dar v podobě části materiálu na jezírko, dopravu lomového kame-
ne a za spolupráci při zajištění aktivit v rámci Dne Země - exkurze a odvoz nasbíraného 
materiálu. Poděkování dále patří i Lesnímu družstvu svazu obcí, které nám sponzorsky 
zajistilo materiál na ohrazení pozemku, a panu Denemarkovi za bezplatné provedení te-
rénních úprav pomocí techniky.

Úkolů nás čeká ještě řada. Chceme naplnit dílčí cíle našeho dlouhodobého progra-
mu	rozvoje	EVVO.	Podařilo	se	nám	také	uspět	s	žádostí	v	rámci	rozvojového	programu	
MŠMT	Podpora	 environmentálního	 vzdělávání	 výchovy	 a	 osvěty	 (EVVO)	 ve	 školách	
v roce 2009 s projektem „Příroda kolem nás“. Projekt je mimo jiné zaměřen na podpo-
ru	zavádění	principů	EVVO	do	výuky	různých	předmětů.	Na	jeho	realizaci	jsme	získa-
li dotaci 75 000 Kč.

Mgr. Pavel Holánek

Učebna v přírodě. Foto: Mgr. Pavel Holánek
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OCENĚNÍ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
DOLNORAKOUSKÁ ZEMSKÁ VÝSTAVA 2009

V pondělí 27. dubna 2009 se čtyři žáci naší základní školy zúčastnili slavnostního 
předávání cen mezinárodní projektové soutěže „Rakousko-Česko v roce 2020“. Vyhlášení 
se konalo v rakouském Hornu. Od 18. dubna 2009 je v tomto městě a ve dvou dalších 
(Raabs, Telč), otevřena přeshraniční výstava, která se nese ve znamení společné historie 
Česka a Rakouska. Zaměřuje se na sousední regiony z obou stran hranice. Tato výstava 
je také příležitostí k setkávání Čechů a Rakušanů v průběhu desítek významných dopro-
vodných akcí, které se konají na území obou států.

Nejinak tomu bylo i na slavnostním vyhlášení projektové soutěže. V tento den se se-
tkali v Hornu rakouští pedagogové se svými žáky společně s českými protějšky a napjatě 
očekávali vyhlášení výsledků soutěže. Naše základní škola se díky projektu žáků 8. roč-
níku nejdříve dostala do užšího výběru v kraji Vysočina a posléze i k mezinárodní poro-
tě,	která	vyhodnocovala	všechny	projekty	a	oceňovala	ty	nejlepší.
Po slavnostním vyhlášení jsme mohli zhlédnout část výstavy, která je velice zajímavá 
a poutavě zahrnuje společnou historii Čechů a Rakušanů.
Sluší se poděkovat T. Kratochvílové, M. Růdové, M. Tesařové, M. Benčíkovi (autorům 
projektu „Česko–Rakousko v roce 2020“) za výbornou práci, která reprezentovala naši 
školu v této mezinárodní soutěži. Přejeme ještě mnoho dalších podobných úspěchů.

Mgr. Cendelínová Jaroslava

Autoři projektu „Česko-Rakousko v roce 2020“. Foto: Mgr. Cendelínová
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ŽÁKOVSKÁ KONFERENCE V PRAZE
V pondělí 18. května t.r. 

uspořádal ředitel Základní 
školy Velká Bíteš za asistence 
několika	 svých	 kolegyň	 dal-
ší žákovskou jazykovou kon-
ferenci v rámci pilotáže ja-
zykového programu „Jazyky 
bez bariér“. Zajímavostí na 
této akci bylo místo realizace. 
Po Velké Bíteši a slovenském 
Senci byla tentokrát zvole-
na základní škola Brigádní-
ků v Praze 10, Strašnicích. 
Pro žáky a učitele ze základ-
ních škol Prahy 10, ale i z ji-

ných	 institucí,	 např.	DYS-centrum	Praha,	 připravilo	 několik	 prezentací	 v	 tomto	 jazy-
kovém programu autorky Ing. Dagmar Rýdlové celkem 9 žáků naší školy pod vedením 
3 učitelek. Program je na naší bítešské škole využíván pro výuku cizím jazykům neje-
nom pro děti s poruchami učení.

Záštitu nad celou akcí převzali Ing. Pavel Dlouhý, předseda Českého svazu vynálezců 
a zlepšovatelů a Ing. Milan Macholán, generální ředitel První brněnské strojírny  Velká 
Bíteš a. s. Podporu této akci vyslovil poslanec Poslanecké sněmovny PČR Petr Bratský, 
člen poslaneckého výboru pro evropské záležitosti.

Po velice zdařilém průběhu konference, která se protáhla do odpoledních hodin, jsem 
přijal se svými kolegyněmi pozvání na organizaci celopražského setkání s touto tématikou 
na	podzim	tohoto	roku,	tentokrát	v	budově	pražského	DYS-centra	v	Korunovační	ulici.

Uznání a poděkování patří učitelům a všem žákům 5. a 6. ročníku, kteří se na pří-
pravě konference podíleli.

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel školy

ÚSPĚCH NA SENECKÉ OLYMPIÁDĚ
Již posedmé pořádalo město Senec ve spolupráci s místními školami od 13. do 15. květ-

na 2009 „Seneckou sportovní olympiádu“. Základní škola Velká Bíteš se této akce na po-
zvání partnerské ZŠ Tajovského Senec zúčastnila již po čtvrté. V předchozích letech jsme 
se účastnili a velice dobře se umisťovali především v košíkové a kopané.

Naše letošní premiéra v lehkoatletických disciplínách dopadla nad očekávání dobře. 
ZŠ Velká Bíteš reprezentovalo celkem 40 děvčat a chlapců v kategorii mladších (ročník 
narození	1997	a	mladší)	a	starších	(ročník	narození	1993	a	mladší)	žákyň	a	žáků.	S	vý-
jimkou závodů ve vrhu koulí jsme obsadili všechny další lehkoatletické disciplíny - běh 
na 60 m, skok daleký, skok vysoký, vytrvalostní běhy od 600 m do 1500 m dle katego-
rií, hod kriketovým míčkem a sprinterské štafety.

Mgr. Kolář a Ing. Dlouhý při zahájení konference.
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Získali jsme celkem: 1. místo ...... 11x
 2. místo....... 4x
 3. místo....... 5x a několik dalších umístění.

Přestože nebylo sestavováno pořadí škol, neoficiálně jsme byli mezi dalšími pěti se-
neckými školami nejlepší. Nejúspěšnějším reprezentantem naší školy byl Jan Loukota z 9. 
ročníku. Získal dvě první místa - ve skoku dalekém a běhu na 1 500 m a třetí místo ve 
štafetě. Především vítězství na patnáctistovce, která se běžela formou kritéria na pěší zóně 
v centru města, bylo časem 4:50 min vynikající.

Hodnocení sportovních výkonů ale není jednoznačnou prioritou podobných setká-
ní. Význam těchto společných mezinárodních střetnutí (maďarská a rakouská škola se 
pro tento den omluvily) spočívá také mimo jiné v poznávání jiné země, navazování ne-
formálních přátelství mezi dětmi a dospělými, ve využití a rozvoji jazykových dovedností 
v praxi (angličtina, němčina, ale i slovenština), v rozvíjení samostatnosti dětí.

Odpolední tříhodinová relaxace v bazénech seneckého Thermalparku byla zaslouže-
nou odměnou našim žákům, kteří bez výjimky zvládli s plným nasazením závodit, ale 
také bezchybně reprezentovat naši školu, město a vlastně i republiku v této většině z nás 
blízké sousední zemi.

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel školy

Kompletní výprava před zahájením soutěží. Foto: Archiv školy
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KULTURA

ODPOLEDNE S BYSTŘICKOU KAPELOU
V neděli 26. dubna 2009 

patřil sál Kulturního domu 
příznivcům dechovky. Kona-
lo se zde Odpoledne s dechov-
kou, na které nám přijela za-
hrát Bystřická kapela. Jejím 
kapelníkem je Václav Ond-
ra a zpívala Milena Jonášová 
spolu s Františkem Koláčkem. 
Základ Bystřické kapely tvo-
ří bývalí členové kapely Ko-
roužanka.

Příznivců se sešlo hodně. 
Někteří místní a jiní za svou 
kapelou přijeli přímo z Bys-

třice nad Pernštejnem. Po výzvách kapelníka, aby se lidé nebáli a šli tančit, začalo parke-
tem „proplouvat“ několik tanečních párů. Ostatní naslouchali tónům hudby u stolu se 
sklenkou vína či limonády. O zábavu nebyla nouze.

Bystřická kapela nebyla v našem městě naposledy. Kdo neměl možnost si ji poslech-
nout v Kulturním domě, může ji znovu vidět a slyšet v září na Tradičních Bítešských 
hodech.

- red -

Pohled do sálu. Foto: Archiv ICaKK

Bystřická kapela. Foto: Archiv ICaKK
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NAHLÉDLI JSME DO DÍLNY SOUBORU CLARINET FACTORY
„Nechceme být jen interprety a klarinetisty… Dříve jsme hráli na klarinety a aranžo-

vali, teď víc improvizujeme, komponujeme… Chceme být souborem, který má co sdělit. 
Ne muzeem.“ Tak charakterizuje činnost souboru jeho člen Jindra Pavliš.

Své klasické hudební vzdělání prokázali skladbami klasiků (Gabrieli, Bach…), ale dal-
ší skladby byly dílem jejich chuti improvizovat za pomoci nejrůznějších žánrů od etna 
po jazz. Svou komunikací s posluchači dokázali vytvořit prostředí, které smazalo hrani-
ci mezi nimi a publikem.

Důvod názvu Clarinet Factory jsme pochopili velmi brzy: V dílně klarinetistů se vez-
me hudební vzdělání a bravurní zvládnutí nástroje, přisype trochu etnické hudby, přimě-
řeně jazzu, všemožné zvuky, které lze z klarinetu vyloudit, špetka slov a vše se to notně 
okoření schopností improvizace a radostí z tvoření – a je to. Pak už nás jen veze „Posled-
ní vlak do Bamaka“, uspává „Dobrá meditace“, či naopak budí vlny „Orlíku“.

Během přestávky měli možnost návštěvníci koncertu napsat na lístečky nejrůznější ná-
měty, na které pak kvarteto improvizovalo. Porada v „dílně“ netrvala dlouho a už se roze-
zněly tóny na témata Kouzelný večer, Let čarodějnic, Jarní bouřka…

Bylo patrné, s jakou chutí a souhrou se pustili hráči do improvizace. Vyjádřeno slo-
vy, odposlechnutými potom u šatny: „Je na nich vidět, jak je to baví… Ani by neměli 
brát honorář, když mají sami z té hudby takovou radost…Takhle jsem ještě na klarinet 
hrát neslyšel… Jsou to zkrátka - něžní barbaři“.

Tolik místo závěru. Zora Krupičková

Účastníci	soutěže.	 Foto:	Otto	Hasoň

Během přestávky proběhlo vylosování šestého ročníku dětské soutěže. Deset dětí se 
pochlubilo orazítkovanými průkazkami a žádné neodešlo s prázdnou – ve hře byla cédéč-
ka, permanentky na příští sezónu, poukaz na vstupenky na koncert a poukazy na zbo-
ží u firmy Mobil – Mazánek. Nejdůležitější výhru ale získaly všechny děti bez rozdílu – 
díky svým rodičům na sebe mohly nechat působit další sezónu krásnou hudbu.
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OHLÉDNUTÍ...
Na	přelomu	dubna	a	května	proběhla	výstava	„BAREVNÝ	ŽIVOT“	ve	Velké	Bíteši.	

Pročítání návštěvní knihy nás přimělo k ohlédnutí a bilancování.
Velmi příjemnou pro nás byla spolupráce s Informačním centrem a Klubem kultury, 

nejen při organizaci, ale i během instalace a vernisáži. Potěšil nás zájem veřejnosti o vý-
stavu samotnou, ale i o život a provoz našeho zařízení.

Poděkování patří Jeřábkově pekárně za skvělé koláče na raut a houslové muzice náro-
dopisného souboru Bítešan za výjimečný zážitek z jejich vystoupení při vernisáži.

Na další setkání a spolupráci se těší
Zuzana	Ivánková	a	Eva	Chytková

BAREVNÝ ŽIVOT
ÚSP Jinošov Pod tímto názvem byla v pondělí 27. dubna zahájena prodejní výstava 

prací klientů z ÚSP Jinošov. Výtěžek z prodeje exponátů byl věnován na nákup výtvar-
ných potřeb pro klienty ÚSP.

 
Pohledy na část expozice výstavy.

Vernisáž zarámovala houslová muzika Bítešanu. Foto: Zora Krupičková
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JAPONSKÉ UMĚNÍ VAZBY KVĚTIN
V pátek 8. května 2009 se výtvarná třída bítešské základní umělecké školy zaplnila 

účastnicemi kurzu květinové vazby. Lektorkou byla osoba nad jiné povolaná - paní To-
moko Nakajama z japonského ostrova Šikoku.

Počáteční obavy a ostych překonala paní Tomoko svým klidným, milým přístupem 
a pod jejím vedením vznikaly z přinesených květin a větviček zajímavé aranže. „Žákyně“ 
se naučily vnímat krásu nejen květů, ale i obyčejných větviček a travin, kombinaci listů 
nejrůznějších tvarů a barev, jejich úpravu a zpracování.

V závěru kurzu se účastnice shodly v tom, jak se cítily při této neobvyklé činnosti 
dobře a uvolněně a měly radost z výtvorů, které jim za přispění paní Tomoko rostly pod 
rukama. Poděkování patří i paní Libuši Dražanové, která setkání zprostředkovala.

Zora Krupičková

 
Paní Tomoko s „žačkami“ Spokojené účastnice kurzu. Foto: Zora Krupičková

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíte-
še, zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní masarykovo náměstí, dům někdej-
ší č.p. 22 (dnes se zde u lánických schodů nachází pouze parčík):

Již před rokem 1414 se na tomto místě nacházel městský špitál. Sloužil jako měst-
ské sociální zařízení pro lidi, kteří by se jinak ocitli bez střechy nad hlavou. Přístup do 
domku byl vymezen na jedné straně Horní bránou a na straně druhé příkopem, který 
přes den překlenoval padací most. O výstavnosti špitálu si lze udělat přesnější předsta-
vu ke konci 17. století, kdy 20. března 1690 vyhořel. Jeho obnova nebyla tak naléhavá, 
jako v případě „domu radního, domu kázně“ i pivovaru. A tak až v únoru 1691 sedláci 
z Křižínkova přivezli dříví na stavbu. Samotná výstavba budovy probíhala od 20. června 
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do 25. listopadu. Zdejší mlynáři Václav Kousal a Tomáš Spružina spolu s dvěma tesa-
ři „vyroubili, vystavěli a pobili šindelem po ohni špitál“. Na to bylo třeba šest tisíc šindele 
a devět tisíc šindelních hřebíků maštěných lněným olejem. Přitom Jakub Zlomek „udě-
lal klínky do roubení u špitále, aby se hlína držeti mohla“ a dodal ještě prkna. Dále zdej-
ší zedník Pavel Najpaur vyzdil komín a „pod kamny“, přičemž mu pomáhal Jan Koko-
jan.	Zdejší	nádeníci	zároveň	„obmazali špitál hlínou“. Dále Karel Staněk „ustavil ve špitáli 
nová zelená kamna“. Při těchto činnostech bylo nezbytné „vynášení rumu ze špitále, kopání 
a vožení hlíny, též písku“ i „vápno k obmítání“. Mlynář Tomáš Spružina spolu s městským 
vodákem Jakubem Klocem „udělali dva rámy a lavice“ a tři okna. Jiný městský podda-
ný Petr Moučka zhotovil okenici, jedny dveře a sklížil stůl. Na stavbě se podílel též ne-
zbytný kovář Havel Kratochvíle. Celkové náklady byly vyúčtovány na 63 rýnských zla-
tých 20 krejcarů. Z toho jeden zlatý a 14 krejcarů bylo utraceno „při smlouvě všelijakého 
díla při špitáli s řemeslníky“. Stavba byla financována především městem. Dalším zdro-
jem byl každoroční plat z jedné roli 45 krejcarů. Dárcem deseti rýnských zlatých se stal 
stonařovský farář a bítešský rodák páter Daniel Kočent. Ještě byly přijaty čtyři zlaté od 
nejmenované „jedný osoby“.
Gruntovní knihy později líčí, že roku 1780 městský úřad prodal „pohořelisko, kde před 
neštěstím ohně (1776) městský špitál stál“, a to Josefu Kaufunkovi za 30 zlatých i „se vším 
tím kamením, co se na tom place vynachází a v těch mezech a hranicích, jak předešle špitál 
stál a vložení na tenž grunt městského práva“. Tehdy při prvním číslování (1774) byl dům 
označen č.p. 1 a byl začítán do předměstí Lánic. Později roku 1807 zdědil dům stejno-
jmenný syn koláře Josef Kafunek. Ten měl vyplatit 150 zlatých své sestře Marianě, pro-
vdané za Vencla Blahy, dále se postarat o svého bratra Jindřicha, „poněvadž on k těžkej 
práci neschopný a tak říkaje žebrák je“, i o svou matku Moniku Kafunkovou a ještě vy-
platit 110 zlatých dluhů. Kolář Kafunek prodal dům již následujícího roku 1808, a to 
stolařovi Josefu Klobouchovi z Tasova za 1.600 zlatých hotově. Později roku 1849 již 
vdova Josefa Klobouchová postoupila dům v hodnotě 700 zlatých svému novému man-
želovi Jindřichu Louckému. A ještě téhož roku byl připsán v hodnotě 600 zlatých dále 
Františku a Anně Louckým.

Prameny: SOkA ZR, AMVB, sig. C 18, 
č. 19, 21 (účetní rejstříky z let 1690 a 1691), 
kn. č. 11794, fol. 1, 2, kn. č. 11893, fol. 
2, 3.

Jan Zduba

Městský špitál se zahrádkou nad hradebním 
příkopem v roce 1728 (AMB, fond U 21 – 
Sbírka rukopisů knihovny A.B.Mitrovského, 
sig. A 260, veduta Velké Bíteše).
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
A je léto. A je skoro půlrok za námi. V tomto měsíci nastane letní slunovrat, od 21.  června 

se nám opět začnou krátit dny, ale oficiálně začne léto. Užijme si ho. Vycházky do přírody, kde 
je toho tolik k vidění, výlety na kolech, zájezdy, dovolené, lázně, houby, atd.

Kola jsme již poslední sobotu v dubnu na Jinošovských studánkách oprášili. Bylo nás 51.
A poslední sobotu v květnu jsme otestovali naši kondici, celodenním výletem na Ivančicko, 

k rozhledně Vladimíra Menšíka u Hlíny. Měsíc červen se v našem městě stává svátkem „velo-
cipedů“, které vyvrcholí krásnou prezentací v neděli 14. června.

Užijme si léta, kdo ví, jak bude za rok!

Co jsme připravili na měsíc červen:
Ve středu 17. 6. 2009, v 15 hodin, v Kulturním domě, máme náš Seniorklub. Naším 

hostem bude bítešský rodák, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., nositel vyznamenání „Česká hla-
va“, které se každoročně uděluje osobnostem za významné vědecké a technické objevy. Pan 
Kotačka nám bude vyprávět o holografii, zajímavém oboru, o kterém se toho moc neví, ale 
s jehož výsledky se denně setkáváme na bankovkách, průkazkách, kartách, dálničních znám-
kách apod. Je to speciální způsob prostorového záznamu obrazu, metoda, kterou čeká určitě 
v budoucnosti další široké využití v praktickém životě. Pan Kotačka také dlouhodobě pobý-
val na různých místech v zahraničí a tak bude o čem vyprávět a besedovat.

Druhou naší akcí bude odpolední poznávací zájezd do Nového Města na Moravě, ve 
středu 24. června 2009. Sraz ve 13 hodin u České spořitelny. Polodenní nenáročné zájez-
dy do blízkých míst získaly oblibu. O těchto místech toho zpravidla moc nevíme. Nové 
Město na Moravě se nachází v centru krásné Vysočiny, je to druhé největší město býva-
lého okresu s téměř 11 000 obyvateli. Je to středisko zimních sportů, kde se každoročně 
koná Světový pohár v běžeckých lyžařských soutěžích. Místní průvodce nás určitě sezná-
mí s tím nejzajímavějším, s čím se mohou jako město pochlubit.

Třetí akcí v červnu bude celodenní výlet na kolech, poslední sobotu, 27. 6. 2009  Pozor! 
Sraz bude již v 7.30 u fotbalového stadionu. Pojedeme do Vlkova na nádraží, kde se kola na-
loží na Avii a my sedneme v 8.53 do vlaku a pojedeme do Žďáru nad Sázavou. Naším cílem 
bude Polensko s krásnou Vysočinou. Od nádraží vyjedeme na Českou Mez, Rozsíčku a Níž-
kov, kde mají na hřbitově zajímavý kostelík ze 13. století, vedle něj se nachází kostnice, kde 
jsou srovnány kostry 8000 osob. Z Nížkova už dojedeme po silnici č. 392 až do Polné. Tady 
je zajímavostí hodně. Krásné renesanční domy na náměstí, zámek s muzeem, 4 kostely, ži-
dovské ghetto se synagogou a hřbitovem atd. Na něco se podíváme a také se zde občerstvíme. 
Z Polné se budeme vracet směrem na Stáj, Černou, Pavlov do Zahradiště, kde bude možnost 
jet buď do Ostrova na nádraží, kde bude čekat Avia a vlakem do Vlkova, nebo kdo se bude 
chtít ještě dál toulat Vysočinou, může pokračovat na Mostiště, Martinice, Březejc domů.

Co připravujeme na měsíce červenec a srpen:
- středa 15. 7. 2009, Seniorklub s naším hostem; neděle 19. 7. 2009, letní vycházka; 
 sobota 25. 7. 2009, výlet na kolech do Zbýšova na koupání
- středa 19. 8. 2009, Seniorklub s Františkem Kratochvílem st.; úterý 25. 8. 2009, na ko-
lech do ateliéru v Níhově; sobota 29. 8. 2009, výlet na kolech na Vysočinu k hradu Lí-
sek, letní vycházka

Aktiv Seniorklubu
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Redakční rada se rozhodla otisknout na pokračování výběr ze vzpomínek bítešského občana, 
pana Tomáše Smutného, které nazval „Část vzpomínek na dobu Protektorátu Čechy – Mo-
rava, válečná léta 1943 - 1944.“ Máme zato, že právě v současnosti má co říci nejen pa-
mětníkům, ale i mladším lidem, kteří bohužel nemívají zájem o historii doby před svým na-

rozením. Připomínejme si raději zlo minulosti, aby se nestalo současností.

Redakční rada Zpravodaje.

I.

DO BRNA DO ŠKOLY
TOMÁŠ SMUTNÝ

Jmenuji se Tomáš Smutný, narozený 22. února 1926 ve Velké Bíteši.
Byl jsem požádán vnukem Martinem a jeho 

otcem Aloisem Blahou, abych zavzpomínal na 
dobu, jak jsem se dostal za druhé světové války 
do Německa. Dlouho jsem se tomu bránil, po-
něvadž nejsem nadán vypravěčským talentem, 
pak je tomu již velmi dávno a zážitky se z po-
vědomí vytratily. Zůstaly jen kusé vzpomínky, 
které se pokusím zaznamenat pro dobu příští, 
jak je po mně žádáno.

To, co postupně sdělím, je holou skuteč-
ností,	 nic	 není	 zdůrazňováno	 ani	 přikrášleno,	
spíš naopak. Není ani možné po někom po-
žadovat,	aby	alespoň	vduchu	prožíval	se	mnou	
tehdejší dobu. Není tolik fantazie, to se musí 
prostě prožít.

Vracím se tedy o celé padesát dva roky nazpět 
(letos bych měl již říci o šedesát dva let).

Z (Hitlerem) obsazených zemí byli vybíráni pracovníci a násilím posíláni do Němec-
ka, aby nahradili muže, bojující na frontě. Činili tak přes pracovní úřady, tzv. Arbeitsam-
ty jedním slovem se tomu říkalo „Totaleinsatz“- česky „totální nasazení“. Vše se dělo pod 
heslem „Alle Räder müssen rollen für den Sieg des Grossdeutschen Reiches“, to zname-
ná „Všechna kola se musí točit pro vítězství Velkoněmecké Říše“. Toto heslo bylo vidět 
všude… na plakátech, lokomotivách, vagónech apod.

Většina těchto nasazených pracovala ve zbrojním průmyslu, na dráze při údržbě tra-
tí, také v zemědělství apod.

Další zvláštní skupinou byla tzv. Todtova organizace. Ta již měla zvláštní zaměření, 
víceméně vojenského charakteru. I z Velké Bíteše v ní bylo několik zařazených. Byly to 
ročníky kolem roku 1920. Někteří z nich byli až na severu v dalekém Norsku. Jeden 
z nich tam po válce nakonec zůstal. Dělal listonoše v Trondhaimu. Je to přímořské měs-
to, asi uprostřed Norska. Bývají odtud v televizi přenášeny skoky na lyžích. Vždy si na 
něj vzpomenu. To vím i z vyprávění rodičů, že u nás též vypomáhali ve žních, tatínek 

Pan Tomáš Smutný v současnosti.
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u nich občas i zabíjel. Bydleli na Tyršově ulici, tam, kde má opravený dům Ing. Hova-
dík.	Jmenoval	se	Emanuel	Chatrný.	Mám	ho	dokonce	někde	i	na	fotografii	ve	mlýně	na	
dvoře, u štítu staré budovy.

Za války bylo vysílání z rádia při významných úspěších německých armád přerušeno, 
pak zazněl řízný pochod a po něm se ozvalo: „Aus dem Führer – Hauptquartier den…
und	so	weiter…Das	Oberkomando	der	Wehrmacht	gibt	bekant…(	Z	Vůdcova	Hlavního	
stanu dne…atd…Vrchní velitelství branné moci oznamuje…“) Někdy následovaly zprávy 
z východní fronty, jindy z letecké bitvy o Anglii, nebo také často kolik německé ponorky 
potopily lodí s udáním bruttoregistrovaných tun. Pak opět zněly bojové písně. Atmosfé-
ra s tím spojená vždycky způsobovala mrazení v těle. Pokud si na tyto dávné okamžiky 
a jim podobné prožitky vzpomenu, vždy mi vhrknou slzy do očí, až nevidím, nelze tomu 
však přes veškerou snahu zabránit. Inu, jsem velmi lítostivý, to přiznávám.

A nyní se mohu vrátit na začátek svého vyprávění. Po ukončení 4. třídy Měšťanské školy 
ve	Velké	Bíteši	jsem	byl	přijat	na	průmyslovou	školu	textilní	v	Brně,	jejíž	nižší	stupeň	jsem	
absolvoval v létech 1941 – 1943. Původní českou školu na Francouzské ulici zabrali Něm-
ci a do náhradní jsme chodili do Zábrdovic, Lazaretní ulice. Bylo tam možno jet tramvají 
č. 2 a 8, která jela do Židenic. Za řekou Svitavou byla zastávka. Přešlo se vlevo kolem kos-
tela, hned vedle byla vojenská nemocnice, o kousek dále hlavní brána do Zbrojovky a po 
odbočení vpravo jsme se dostali ke škole. Vzpomínám, že blízko byla železniční trať.

Zezačátku jsem asi 3 až 4 měsíce dojížděl domů, což bylo časově velmi obtížné. Sou-
časník to těžko pochopí, neboť spoje byly velmi omezené a jezdily jen tak zvané dělnické 
autobusy, které byly doslova narvané. Byla zkrátka válka a tím i řízené hospodářství.

Pak jsem sehnal ubytování v Brně, v klášteře svatého Karla Boromejského, na Údol-
ní ulici č. 37. Byl při něm menší chlapecký a dívčí internát. Ráno jsme prvně chodili 
do kaple na mši, poté následovala snídaně a pak teprve se šlo do školy. Hned vedle přes 
dům směrem nahoru byla soukromá obchodní škola, které se říkalo „Získalka“ – snad 
podle jejího provozovatele. Budovy kláštera byly ve směru jízdy do dnešní Masaryko-
vy či Jiráskovy čtvrti po levé straně. Po pravé straně je park, kterému se říká Obilní trh. 
V jeho levé horní části se nachází porodnice.

Do školy jsme chodili většinou pěšky kolem „Červeného kostela“, dále „Německé-
ho domu“ centra brněnských Němců, po válce zbořeného, pak jsme šli kousek po Brati-
slavské ulici a před stoupáním ulice do Černých Polí jsme odbočili vpravo a prošli celou 
dlouhou Francouzskou ulicí, přešli přes křižovatku na konci Cejlu, neboť ta za křižovat-
kou se již nazývá Vranovská a pokračuje do Husovic. Asi 150 až 200 metrů za křižovat-
kou jsme přešli koleje, po mostě přešli řeku Svitavu, odbočili ulicí směrem doleva a dal-
ší bylo popsáno výše.

Když říkám „chodili“, tak myslím ještě na Fanyna Rauše, o kterém ještě bude zmínka 
později, a Vladimíra Šmateru z Jimramova, který měl přezdívku „Arab“, neboť měl ostře 
ohnutý nos, výrazné rysy ve tváři, černé - na stranu sčesané vlnité vlasy. Byl asi o čtyři až 
pět let starší, neboť předtím již chodil do obchodní školy.

Údolní ulice byla i za války velmi rušná. V pozdější době byly budovy kláštera zni-
čeny po velkém náletu na Brno 20. listopadu 1944. Patrně doplatil na to, že leží těsně 
pod Špilberkem.

Ten byl strategickým bodem.
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Pod	okny	nám	jezdily	tramvaje,	pochodovaly	zpívající	útvary	Wehrmachtu	a	Hit-
lerjugend. Měly totiž ubytování na Úvoze v tehdejší úřednické čtvrti. Jejich řízný zpěv 
a dunivý krok po uliční dlažbě, sebevědomí mladých výrostků Hitlerjugend (Hitle-
rova mládež)v šedých košilích, krátkých kalhotách, bílých podkolenkách, někdy i za 
řinčení bubnů, to mi můžete věřit, nebylo nic příjemného. Bylo to ještě v době, kdy 
Hitler na válečném poli šel od vítězství k vítězství. Přesto i nyní - po létech – mohu 
potvrdit, že jsme pevně věřili, že bude poražen. Důvěra ještě více vzrostla, když Ame-
rika vstoupila do války.
pokračování

OCHRANA OBYVATEL
POLICIE INFORMUJE

Pomalu nám končí měsíc květen a blíží se letní prázdniny. Proto apelujeme na ro-
diče, aby si své děti hlídali, co se týče koupání, jízdy na kole, ale i stavění bunkrů. Tyto 
dětské legrace jsou velice nebezpečné, i když si to děti neuvědomují. Proto prosíme rodi-
če, aby děti před jízdou na kole vybavili helmou na kolo, protože zranění hlavy při pádu 
z kola bývají často velice závažná. Co se týká koupání, teplota vody se již blíží k snesi-
telné, a proto by si měli rodiče děti ohlídat a informovat je o nebezpečí, které jim hrozí, 
když budou skákat do neznámé vody. Díky nárůstu teplot vysychají meze a stohy slámy, 
kde si děti rády hrají, a to mnohdy i se sirkami.

Jelikož začíná nejen červen, ale také čas dovolených, bylo by dobré před odjezdem na 
dovolenou informovat známé, kteří se nám postarají o dům či byt do doby našeho pří-
jezdu. Chybou starších lidí často bývá, že si ušetřené peníze nechávají v bytě. I v době 
krize jsou peníze bezpečnější v bance, než zašité v matraci.

Kriminality nám ubylo s pomocí chatařů, kteří své chaty navštěvují více než v zimě 
a své letní rezidence si svou přítomností lépe ochrání. Nicméně vykradených chat byl le-
tos rekordní počet a došlo k tomuto snad ve všech lokalitách našeho obvodu. S oteple-
ním se otevřely zahrádky a řidiči často jezdí pod vlivem alkoholu. Tento problém vyře-
šíme rázně při silniční kontrole a následky bývají drahé. Takže pokud víte, že budete pít 
alkohol, jděte raději pěšky.

Chtěl bych poprosit všechny občany, aby nám pomohli s tzv. „sprejery“. Tento ne-
švar se opět hodně rozšiřuje a přibývá počmáraných domů, zdí, plotů a drahých fa-
sád. Vyřešit takový případ je velice obtížné a většinou nemožné, když takového vanda-
la nikdo nevidí. Proto žádáme, aby všichni poctiví a čestní občané s tímto problémem 
policii pomohli, protože nově počmáranou fasádu nebo postříkaný domek by asi ne-
chtěl mít nikdo z nás. Tento problém se tak týká všech. V případě dopadení pacha-
tele nebo dobrého tipu na něj by ve spolupráci s městem určitě takový občan byl po 
zásluze odměněn.

npor. Ing. David Dvořáček
vedoucí oddělení
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SPORT AKADEMIE
DALŠÍ ROČNÍK TĚLOVÝCHOVNÉ AKADEMIE

V pátek 17. dubna 2009 jsem navštívila Okresní tělovýchovnou akademii, kterou 
TJ Spartak Velká Bíteš pořádá již několik let, ve spolupráci s ASPV – Asociace sportu 
pro všechny Žďár nad Sázavou.

Jelikož tato akademie nebyla první, kterou jsem navštívila, mohu se ohlédnout zpět 
a	porovnávat.	Na	základě	toho	musím	říci,	že	úroveň	jednotlivých	ročníků	je	stále	vyšší.	
Organizace této akce jistě není jednoduchá, přesto její kvalita roste. Vystupujících i je-
jich příznivců je rok od roku více. 

Na letošní akademii bylo vidět celkem šestnáct vystoupení. Pravidelní návštěvníci jis-
tě poznali gymnastky z Náměště nad Oslavou a jejich vystoupení Čerti nebo Kostichřasti.    
Z Náměště n. Os. přijela také děvčata ze skupiny Radost, která předvedla skladbu Havana. 
„Staré známé“ jsou také mažoretky z Lažánek, které opět oslnily nejen svým vystoupení, ale 
také kostýmy. Ten, kdo na akademii zavítal, měl možnost shlédnout i vystoupení skupiny 
TJ Boko z Třebíče. Tyto sportovní gymnastky jsou několikanásobné mistryně republiky, 
což bylo na první pohled znát. Přesto, že Aerobic team Bory zde měl svou premiéru, ne-
byla znát žádná nervozita. Halou se také rozezněly tóny písně z filmového muzikálu Mama 
Mia, na kterou zatančili studenti gymnázia z Bystřice nad Pernštejnem. 

Doposud jsem mluvila stále jen o hostujících účinkujících. Své právoplatné místo zde 
samozřejmě mají také oddíly TJ Spartak Velká Bíteš. Své nejrůznější sestavy předvedly 
gymnastky TJ Spartak. Bez jakéhokoliv ostychu vystoupili i ti nejmenší z TJ v doprovo-
du svých rodičů. A nechyběl ani oddíl Judo. Opět jsem s mírným zděšením pozorovala 
jejich vystoupení, neboť pády na tatami vypadají stále hrozivě. (Mláďata oddílu Judo se 
v	loňském	roce	umístila	na	2.	místě	v	kategorii	Nejlepší	oddíl	Velké	Bíteše.)

Jak	jsem	již	zmínila	na	začátku,	kvalita	a	úroveň	akademie	se	stále	zvyšují,	 takže	se	
velice těším na její další ročník. 

Závěrem jménem paní Hany Holíkové za TJ Spartak děkuji paní Haně Pöcklové z Je-
řábkovi pekárny za poskytnutí koláčků ke kávě.

Mirka Ondroušková

Judisté v akci. Foto: Mirka Ondroušková
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OSTATNÍ
VARHANNÍ A PĚVECKÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Vážení bítešští spoluobčané,
jistě si ještě pamatujete na čas, kdy jsme vybírali na nové varhany, které postavil mistr 
varhanář Žloutek ze severních Čech a kdy jsme jim se slávou žehnali, aby nás jejich zvuk 
odpoutal od pozemského shonu a duši pozvedl k Bohu. Rád bych však podotkl, že i ten-
to nástroj si zaslouží ruce, které na něj hrají s láskou a citem, neboť i varhany mají svo-
ji duši. Také bych rád zmínil, co už dávno nevíte. I Bíteš měla svého skladatele. Byl jím 
P. Jan Bádal, který už bohužel vešel v zapomnění. Stačí si však otevřít Kancionál a zjis-
tíme, kolik krásných písní složil. Právě nyní, stále v době velikonoční, například může-
me	v	našich	kostelích	slyšet	jeho	píseň	„Žije, Kristus povstal z hrobu,…“. Myslím, že přá-
ní	nás	všech	by	mělo	být	v	počaté	tradici	pokrčovat	a	P.	Bádala	alespoň	kvalitní	hrou	na	
varhany a zpěvem následovat. K tomu všemu je třeba dobře znát liturgiku, mít cit pro 
výběr písní, aby jejich výběr odpovídal čtenému Božímu slovu a vše se navzájem dopl-
ňovalo.	Toto	nám	kladl	na	srdce	na	Svatocecilském	setkání	varhaníků,	jehož	se	pravidel-
ně účastním, olomoucký biskup Hrdlička.

Proto bych se rád zmínil o brněnské Varhanické škole na Smetanově ulici, založené 
roku 1881 samotným Leošem Janáčkem, který byl až do roku 1919 jejím ředitelem. Již 
od svého počátku se věnovala výuce mladých erudovaných varhaníků. Její činnost však 
byla roku 1952 totalitním režimem na téměř čtyřicet let přerušena. V současné době se 
zaměřuje nejen na výuku hry na varhany, ale také zpěv, nauku o varhanách a liturgiku.

Pokud budete mít zájem zhodnotit výsledky práce Varhanické školy, rád vás zvu na 
svůj varhanní a pěvecký absolventský koncert, který se uskuteční ve středu 27. května 
v 19 hodin v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, s částečně obměněným 
repertoárem také 7. června v 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Ondřej Kašpar

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám byt 3+1 (75m2) OV ve Velké Bíteši – U Stadionu v rekonstruovaném panelo-
vém domě, 1NP/. Cena na tel.: 773 500 753
Dostupné půjčky bez poplatků. Tel.: 732 565 767
Nabízím k dlouhodobému pronájmu byt 2+1 v rodinném domě se samostatným vcho-
dem	v	Jabloňově.	Tel.:	608	700	719
Prodám pozemky o výměře 8.000 m2 u Přibyslavi (zemědělská půda) Informace na  
tel.: 773 500 753
Nemáte prokazatelný příjem? Nikde Vám nepůjčí? Půjčíme Vám na zástavu nemovitos-
ti. Tel.: 725 695 624
Pronajmu pokoj. Cena dohodou. Volný od 1. 6. 2009. Tel.: 775 611 029.
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ČERVEN 2009
Filmová přehlídka PROJEKT 100
Neděle 7. června 2009 v 19.30 hodin
SedM SaMurajů (Šičinin no Samu-
rai)
Nejnákladnější japonský snímek své doby, 
s obrovskými akčními scénami, byl oceněn 
Stříbrným lvem v Benátkách, a byl pod-
le něj jako remake natočen úspěšný western 
Sedm statečných.
Japonsko 1954 - 204 min, vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč

Neděle 14. června 2009 v 19.30 hodin
SEX DRIVE (Sex drive)
Přijít o panictví? … ale nejdřív skrz stá-
ty v bráchově milovaným pontiacu, samo-
zřejmě bez papírů… V hlavní roli americ-
ké komedie Josh Zuckemann.
Premiéra - 109 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 21. června 2009 v 19.30 hodin
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ (Fast and Furious)
Nový model. Původní součástky. V hlavní 
roli amerického akčního filmu pro milov-
níky rychlých aut Vin Diesel. 
Premiéra - 107 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 28. června v 19.30
MILIONÁŘ Z CHATRČE (Slumdog 
Millionaire)
Strhující příběh o lásce a osudu z Indie, 
vítěz letošních Oscarů. Strhující, dojemný 
film režiséra Dannyho Boyla.
Premiéra - 120 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

V měsíci červenci kino FLIP Velká  Bíteš 
nepromítá!

PAVEL DOLEŽAL
PRODEJ A OPRAVY JÍZDNÍCH KOL

Záruční a pozáruční servis
U nových kol až 2 roky seřizování zdarma
Testovací kola

Vlkov 95
Tel.: 566 536 824

Mobil: 603 582 163
e-mail: pavel_dolezal@quick.cz
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Potřebujete snížit režijní náklady?
Dodávám pro kancelář i domácnost

za velkoobchodní ceny

– renovace tonerů a inkoustových kazet výměnným způso-
bem úspora až 40 %

– nabízím alternativní inkoustové náplně
– dodávky značkových tonerů a inkoustů
– výkup prázdných tonerových a ink. kazet
– spotřební materiál pro PC
– kancelářské potřeby včetně tiskopisů
– dodávky ochranných pomůcek

Dovoz objednaného zboží k zákazníkům.
Termín dodání nejpozději do 3 pracovních dnů.
Záruka na dodané zboží dle platných předpisů.
Možnost výměny chybně objednaného zboží.
Dle §24 zákona o zaměstnanosti zajišťuji náhradní plnění.
Platba hotově i na fakturu.

Objednávky: telefonicky 737 554 428
 faxem 566 532 772
 e-mailem b.vlcek@seznam.cz

Firma která vám slouží od roku 2000
Ing. Bohuslav Vlček

u Stadionu 379
595 01 Velká Bíteš
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN ČR 
SPOLU SE SVAZEM DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE

Sociální a finanční poradna OSS a FP ČR rozšiřuje své služby o informace a pomoc 
při vyřizování žádostí na státní dotace ZELENÁ ÚSPORÁM-
zateplování domů, ekologického topení a dalších ekologických zařízení

Co ještě nabízíme?
Informace a pomoc při sjednávání slev na
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10 – 20 %
- zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů,sleva 10- 15 %
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele,sleva až 7%
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky,sleva 10- 20%
- prevenci před nebankovními úvěry,předlužení a exekuci možným s dopadem
na slabší sociální skupiny
- nabídku pracovní příležitosti v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
- zajištění financí na pohřebné-program Pieta

Kdo může poradnu především využívat?
- držitelé průkazů ZTP,ZTP/P,TP
- senioři, sociálně slabší rodiny,
- rodiny s dětmi

Více informací na:
www.socfinporadnycr.cz
e-mail.financniporadna.Vys@seznam.cz
tel: 567 301 855, ………………

Regionální Sociálně finanční poradna,
Masarykovo nám. 34, JIHLAVA
Úřední dny podělí a středa od 9.00-17.00

Kontakty
Jihlava –Masarykovo nám.34 607 118 163 , 604 475 370
Pelhřimov 728 759 755
Třebíč 608 141 942
Telč –Masarykova 330 728 749 755
Havlíčkův Brod 608 141 942
Nové Město na Moravě 604 475 370
Žďár nad Sázavou 607 118 163

Neplaťte víc než je třeba !!!
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Pamětní	kámen	v	parčíku	před	ZUŠ.	 Foto:	Mgr.	Miroslav	Báňa

Pohled na upravovaný „ústavak“. Foto: Ing. Pavel Bednář
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 www.elektrowin.cz

Vysloužilý nemoderní spotřebič můžete 
zdarma odevzdat prodejci.

Starý spotřebič můžete odevzdat 
zdarma do sběrného dvora.

Nepouštějte se do demontáže spotřebiče, 
může obsahovat látky poškozující zdraví.

Za odložení spotřebiče do kontejneru 
či na černou skládku můžete dostat 

pokutu až do výše 20 000 Kč.

Kde je nejbližší sběrný dvůr, zjistíte 
na obecním úřadě nebo na webu: 
www.elektrowin.cz. Na obecním úřadě 
můžete zjistit i termín mobilního svozu.

GRATULUJEME! 
Pokud dodržujete tyto zásady, nemůžete se 

nikdy dopustit ekologického zločinu!

ZACHÁZENÍ S VYSLOUŽILÝMI 
ELEKTROSPOTŘEBIČI

P R A V I D L A


