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nabídka programů a akcí
červenec a srpen 2009
Středa 15. července 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dům, Vlkovská 482
Sobota 18. července 2009 v 8 hodin prezentace
TURNAJ KOŠÍKOVÁ MUŽI
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak
16. – 19. července 2009 po setmění (21.30 hodin)
LETNÍ KINO BRATŘÍ ČADÍKŮ - Kdopak by se vlka bál, Kozí příběh, Tobruk, Bathory
Masarykovo náměstí
Organizuje Město Velká Bíteš a ICaKK města Velká Bíteš
Neděle 19. července 2009 sraz ve 13 hodin u kašny na náměstí
LETNÍ VYCHÁZKA
Organizuje Seniorklub
Čtvrtek 23. července 2009 v 16 hodin
BESEDA OBČANÉ vs. POLICIE
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Policie ČR
Sobota 25. července 2009 v 9 hodin u fotbalového stadionu
CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH na koupaliště ve Zbýšově
Organizuje Seniorklub
Středa 19. srpna 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB s Frantou Kratochvílem st.
Kulturní dům, Vlkovská 482
Úterý 25. srpna 2009 ve 13 hodin u fotbalového stadionu
MIMOŘÁDNÝ VÝLET NA KOLECH do Níhova
Organizuje Seniorklub
Sobota 29. srpna 2009 ve 13 hodin u fotbalového stadionu
CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH na Vysočinu k hradu Lísek
Organizuje Seniorklub
TRADIČNÍ POUŤOVÉ ZÁBAVY V KOŠÍKOVĚ
Pátek 21. srpna 2009 – BAGR (předkapela Vyjou rock)
Sobota 22. srpna 2009 – F.K. MUSIC
Neděle 23. srpna 2009 od 16 hodin pod májí – DH GALÁNI
lunapark s autodromem a občerstvení zajištěno
SRDEČNĚ ZVE SDH KOŠÍKOV

Červenec–srpen 2009

3

informace radnice
Usnesení č. 9/09 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 18. května 2009
Rada města schvaluje:
• převod finančních prostředků ve výši 90.903 Kč z rezervního fondu ZŠ Sadová 579
na investiční fond za účelem finančního pokrytí v žádosti uvedených investic školy
(server, stravovací a přístupový systém) a současně souhlasí s nepeněžním darem od
ITW Pronovia ve výši 3.000 Kč
• rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Velká Bíteš - stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská, Vlkovská“
• provoz MŠ Masarykovo náměstí 86 v měsících červenci a srpnu 2009 dle předloženého návrhu
• rozhoduje zveřejnit záměr na směnu části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města za část
pozemku p.č. 93 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš
a záměr prodeje části p.č. 38/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 35 m2
v k.ú. Velká Bíteš. Současně doporučuje ZM rozhodnout převést a nabýt směnou
předmětné části pozemků a převést úplatně část pozemku p.č. 38/1 o výměře 35 m2
za navrženou cenu 120 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geom. oddělením pozemků a vkladem do KN uhradí obě strany rovným dílem
• rozhoduje zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.č. 421/1 ostatní plocha (ostatní komunikace) v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, ze kterého byla geometrickým plánem
č. 68-74/2007 ze dne 13. 6. 2007 oddělena část nově označená jako parcela č. 421/13 ostatní plocha (zeleň) v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše o výměře 119 m2, a to dle žádosti
• rozhoduje zveřejnit záměr na prodej části pozemku p.č. 421/5 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 103 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, a to dle žádosti
• zadávací dokumentaci na dodávku „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ v předloženém znění
• rozhoduje uzavřít Smlouvu o dílo č. JI/ZR/2009/209, objednatel město Velká Bíteš,
zhotovitel COLAS CZ, a.s., předmět díla „Obnova povrchu vjezdu na hřbitov u kostela
sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši“, cena díla 251 244,00 Kč, doba plnění - červen 2009
• rozhoduje uzavřít Smlouvu o dílo č. 10/09, objednatel město Velká Bíteš, zhotovitel
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., předmět díla „Provedení zateplení a výměny oken bytového domu U Stadionu 430 ve Velké Bíteši“, cena díla 399.963,80 Kč
včetně DPH, doba plnění - do 60-ti kalendářních dnů od data převzetí staveniště
• změnu části nebytových prostor na oddělenou bytovou jednotku ve Velké Bíteši, Lánice 42, a to dle žádosti; případné stavební úpravy budou řešeny na náklad žadatele,
výše nájmu - 45 Kč/m2/měsíc
• rozhoduje zveřejnit záměr na prodej pozemku p.č. 1180/39 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Velká Bíteš a současně doporučuje ZM rozhodnout převést úplatně tento pozemek za navrženou cenu ve výši 300 Kč/m2
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•

rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku mezi Policií České republiky - Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje a městem Velká Bíteš, a to na dobu neurčitou

Rada města doporučuje ZM:
• vydat obecně závaznou vyhlášku města o provozování výherních hracích automatů
na území města Velká Bíteš
• rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky p.č. 3011/34 o výměře 2 m2 a p.č. 3011/35
o výměře 1 m2 k.ú. Velká Bíteš, které vznikly oddělením z pozemku p.č. 3011/1
ostatní plocha (silnice) v k.ú. Velká Bíteš dle GP č. 1661-230/2008, od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Velká Bíteš
• rozhodnout uzavřít Darovací smlouvu č.j. ZK-03-2009-40 mezi městem Velká Bíteš
jako dárcem a Vysočinou, jako obdarovaným, když předmětem daru je nově oddělený pozemek par. č. 358/4 - orná půda o výměře 1 201 m2 v k.ú. Košíkov, obec
Velká Bíteš, a to za účelem zřízení a provozování výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina ve Velké Bíteši
• rozhodnout převést úplatně části pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov - takto:
– díl 7 o výměře 5270 m2 a díl 8 o výměře 5522 m2 firmě FINTIME, s.r.o.,
Kalvodova 931/27a, 602 00 Brno, za nabídkovou cenu 780 Kč/m2
– díl 4 o zmenšené výměře 2742 m2 (odpočet části o výměře 1201 m2, která je
určena pro darování kraji Vysočina), díl 5 o výměře 3893 m2 a díl 3 o výměře
4304 m2 firmě LABARA s.r.o., Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš, za nabídkovou cenu 710 Kč/m2
– díl 9 o výměře 5219 m2 firmě LABARA s.r.o.,Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš,
za cenu 710 Kč/m2
• a současně doporučuje ZM zamítnout:
– převést úplatně pozemek p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov o celkové výměře
29645 m2 firmě Contera Management, s.r.o., Hornopolní 3308/40, 702 00 Ostrava,
za nabídkovou cenu 620 Kč/m2
– převést úplatně části pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov - díl 4 o výměře 3943 m2 a díl 5 o výměře 3893 m2, firmě LG INOX s.r.o., Na pískové cestě 5, 625 00 Brno, za nabídkovou cenu 720 Kč/m2
– převést úplatně části pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov - díl 3 o výměře 4304 m2 a díl 9 o výměře 5219 m2 Josefu Zachovalovi, Velká Bíteš, za nabídkovou cenu 710 Kč/m2
Rada města bere na vědomí:
• sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina o vyhodnocení žádostí v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2009“ a přiznání podpory projektu města „Obnova povrchu
místní komunikace Velká Bíteš - místní část Bezděkov“ v maximální výši 200.000 Kč
• vyjádření k navrhovanému sloučení IC a KK města Velká Bíteš, Městského muzea ve Velké Bíteši a Městské knihovny Velká Bíteš, podané panem Bc. Ivo Křížem,
sl. Zdenkou Špičkovou, paní Jitkou Hanákovou a paní Silvou Smutnou s tím, že
ukládá Městskému úřadu připravit srovnání formy příspěvkové organizace a organizační složky pro příští zasedání RM
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•

návrh řešení parkování na Masarykově náměstí s tím, že ukládá městskému úřadu
připravit analýzu způsobů regulace parkování ve městech obdobné velikosti pro příští zasedání RM

SOUHRN USNESENÍ ze zasedání rady města č. 10/09
konaného dne 1. června 2009
4/10/09/RM - doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2008 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 s výrokem „bez výhrad“
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 15. 6. 2009
6/10/09/RM v působnosti valné hromady Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
- schvaluje nákup univerzálního technologického vozidla MULTICAR M30 Fumo
Carrier s nástavbami od firmy SUN MORAVOSTAV spol. s r.o. za nabídkovou cenu
1.999.900 Kč bez DPH, a to formou leasingu
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 8. 2009
7/10/09/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě č.p. 85 na
Masarykově nám., Velká Bíteš, jedna kancelář v 1. NP objektu vedle knihovny o výměře 20 m2,
výše nájmu 631 Kč/m2/rok, nájemce FONETIP s.r.o., 592 66 Vír 242, IČ 277 52 861, za
účelem kancelářských prací - vedení účetnictví firmy, a to na dobu neurčitou
odpovědnost: Encom termín: 1. 6. 2009
8/10/09/RM - rozhoduje uzavřít 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,
nájemce Cestovní agentura MIJA, Miroslav Doubek, Rajhradská 639, Velká Bíteš, 595 01,
IČ 628 34 118, za účelem zřízení kanceláře cestovní agentury, a to na dobu neurčitou
odpovědnost: Encom termín: 1. 6. 2009
9/10/09/RM - schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na konání „Dne dětí“ v Jáchymově
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2009
10/10/09/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o dílo, objednatel město Velká Bíteš, zhotovitel Ing. Josef Novotný, AQA-CLEAN, U Dvora 11, Jihlava, předmět díla „PD - Průmyslová zóna Velká Bíteš - Košíkov, prodloužení účelové komunikace a inženýrských sítí“,
cena díla 69.020 Kč s DPH, doba plnění - do 15. července 2009
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 2. 6. 2009
11/10/09/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti firmy LABARA CABLES s.r.o, se sídlem Velká Bíteš, Jindřichov č.p. 20, PSČ 595
01, IČ 283 40 965, jako vlastníka pozemku p.č. 358/5 v k.ú. Košíkov, trpět a neomezovat
umístění, výstavbu a provoz inženýrských sítí (tj. prodloužení vodovodu, STL plynovodu,
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kanalizace pro odvod splaškové a dešťové vody), přístup a příjezd za účelem jejich údržby,
oprav a rekonstrukce na části pozemku p.č. 358/5 tak, jak je vymezeno v geometrickém
plánu č. 240-47/2009, s tím, že věcné břemeno a povinnosti v něm obsažené přecházejí na
každého dalšího vlastníka pozemku parc.č. 358/5 v k.ú. Košíkov a že práva z tohoto věcného břemene přecházejí na každého dalšího vlastníka pozemku p.č. 358/10 v k.ú. Košíkov
odpovědnost: odbor výstavby termín: 15. 6. 2009
14/10/09/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočina
č. FV 020/225/09 ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu „Obnova povrchu místní komunikace Velká Bíteš, místní část Bezděkov“, poskytovatel kraj Vysočina
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 5. 6. 2009
15/10/09/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 14.238 Kč na
údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd, poskytovatel kraj Vysočina
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 5. 6. 2009
16/10/09/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 350.000 Kč na
projekt Programu prevence kriminality kraje Vysočina 2009, poskytovatel kraj Vysočina
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 5. 6. 2009
17/10/09/RM - bere na vědomí Přehled příjmů, financování a výdajů města
k 30. 4. 2009
odpovědnost: rada města termín: 1. 6. 2009
18/10/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit Zřizovací listinu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 9. 2009,
v předloženém znění
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 15. 6. 2009
19/10/09/RM - bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, o vyhlášení dnů 29. a 30. 6. 2009 za dny volna
odpovědnost: ředitelka ZŠ Tišnovská 116 termín: 29. a 30. 6. 2009
20/10/09/RM - schvaluje provoz MŠ U Stadionu 538 v měsících červenci a srpnu 2009
dle předloženého návrhu
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 8. 2009
21/10/09/RM - bere na vědomí vyjádření ředitelky SOU Jana Tiraye k Protokolu Krajské hygienické stanice, ÚP Žďár nad Sázavou, o kontrolním zjištění o ochraně veřejného zdraví ze dne 2. 4. 2009.
odpovědnost: rada města termín: 1. 6. 2009
22/10/09/RM - bere na vědomí sdělení ředitele ZŠ Sadová 579 o odstranění zjištěných
nedostatků z kontroly Krajské hygienické stanice, ÚP Třebíč, provedené dne 6. 4. 2009
odpovědnost: rada města termín: 1. 6. 2009
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23/10/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit rozšíření Akčního plánu města o záměr č. 17 „Kolumbus - brána ke svobodnému cestování“ a záměr č. 18 „Opatření pro úsporu energií a bezbariérové úpravy MŠ U Stadionu“
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 15. 6. 2009
24/10/09/RM - rozhoduje ukončit nájemní vztah, předmět nájmu dům č.p. 202 ve Velké Bíteši z důvodu jeho demolice, s nájemkyní, a současně rozhoduje uzavřít nájemní
smlouvu s nájemkyní, předmět nájmu byt č. 1 o velikosti 2+KK na ulici Návrší, dům
č.p. 249, Velká Bíteš, to vše k datu 31. 10. 2009
odpovědnost: Encom termín: 31. 10. 2009
25/10/09/RM - rozhoduje ukončit nájemní vztah, předmět nájmu část pozemku p.č. 232
zahrada o výměře 70 m2 v k.ú. Velká Bíteš, nájemci , a to výpovědí dle článku II. Doba nájmu a nájemné (výpovědní lhůta 3 měsíce) nájemní smlouvy ze dne 27. 3. 2000, a současně
nájemní vztah k totožnému předmětu nájmu, nájemci, a to rovněž výpovědí dle článku II.
Doba nájmu a nájemné (výpovědní lhůta 3 měsíce) nájemní smlouvy ze dne 27. 3. 2000
odpovědnost: odbor výstavby termín: 30. 6. 2009
26/10/09/RM - bere na vědomí analýzu způsobů regulace parkování v okolních městech, předloženou MěÚ
odpovědnost: rada města termín: 1. 6. 2009
27/10/09/RM - bere na vědomí zápis z jednání svolaného na žádost obchodníků, řemeslníků a živnostníků z Masarykova náměstí, konaného na MěÚ Velká Bíteš dne
15. 5. 2009
odpovědnost: rada města termín: 1. 6. 2009
28/10/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města zřídit Městské muzeum ve Velké Bíteši, organizační složku města, a rovněž Městskou knihovnu Velká Bíteš, organizační složku města
odpovědnost: tajemnice MěÚ termín: 31. 8. 2009
29/10/09/RM - schvaluje výpůjčku Masarykova náměstí na den 14. 6. 2009 pro akci „Bítešská míle - závod historických kol“ s výjimkou případných komerčních stánků a současně zamítá žádost organizačního výboru o prominutí nájemného pro konání výstavy
kuriózních kol v Klubu kultury v termínu od 8. - 14. 6. 2009
odpovědnost: odbor výstavby termín: 14. 6. 2009
30/10/09/RM - schvaluje dále jednat s firmou ERDING, a.s., Brno a Jaroslav Vaňatka,
Brno, o nabídkách na provozování tepelného zdroje ZŠ Sadová 579, jenž je v majetku
města, a současně rozhoduje zamítnout nabídku firmy RWE Plynoprojekt, s.r.o., Praha
odpovědnost: rada města termín: 30. 6. 2009
31/10/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření města
Velká Bíteš č. 2/2009
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 15. 6. 2009
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32/10/09/RM - bere na vědomí žádost o zbudování veřejného osvětlení na ulici Návrší
k domům č.p. 171 a č.p. 280 s tím, že předmětná akce není zařazena do rozpočtu města pro letošní rok a z finančních důvodů ji dodatečně nelze včlenit; může být proto řešena pouze v rámci požadavků na rozpočet roku 2010
odpovědnost: odbor finanční termín: rozpočet 2010
33/10/2009 - bere na vědomí žádost o finanční příspěvek na činnost místní organizace
Českého svazu včelařů pro rok 2009 s tím, že současná finanční situace města zatím nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit
odpovědnost: odbor finanční termín: průběžný
34/10/09/RM - bere na vědomí žádost obyvatel Návrší o zbudování „chodníku a veřejného osvětlení Návrší“ s tím, že předmětná akce není zařazena do rozpočtu města pro
letošní rok a z finančních důvodů ji dodatečně nelze včlenit; může být proto řešena pouze v rámci požadavků na rozpočet roku 2010
odpovědnost: odbor finanční termín: rozpočet 2010
35/10/09/RM - bere na vědomí žádost ZO OS KOVO První brněnská strojírna, a.s., Velká
Bíteš, o finanční příspěvek na provoz kina pro rok 2009 s tím, že současná finanční situace
města zatím nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit. Současně ukládá MěÚ, odboru
stavebnímu, provedení kontroly způsobu využití sálu kina ve vazbě na kolaudační rozhodnutí a na hlukové normy z důvodu opakovaných stížností obyvatel bydlících v okolí kina
odpovědnost: odbor finanční termín: průběžný odbor výstavby 30. 6. 2009
36/10/09/RM - bere na vědomí žádost MUZEJNÍHO SPOLKU VELKOBÍTEŠSKA
o finanční příspěvek na výchovnou činnost mládeže v národopisném souboru Bítešan s tím,
že současná finanční situace města zatím nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit
odpovědnost: odbor finanční termín: průběžný
37/10/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města vydat Jednací řád zastupitelstva města v předloženém znění
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 15. 6. 2009
38/10/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl id. 1/21 pozemků p.č. 5160 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
617 m2 a p.č. 5432 ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 1865 m2, oba k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš, z majetku Zemědělského družstva Osová Bítýška, družstva
v likvidaci, 594 53 Záblatí, jednající JUDr. Karlem Holubem, správcem konkurzní podstaty, do majetku města Velká Bíteš za celkovou kupní cenu 5.840 Kč
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 15. 6. 2009
39/10/09/RM - schvaluje pořadí žadatelů o přidělení uvolněného prostoru po mateřském centru Človíček - Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85, dle návrhu předloženého
bytovou komisí rady
odpovědnost: odbor sociální termín: 30. 6. 2009
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40/10/09/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka na
zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Modernizace SOU Jana
Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ ve výši 130.900 Kč s DPH a současně uzavřít příslušnou Smlouvu o dílo č. 902 ve znění dle předloženého návrhu
odpovědnost: odbor výstavby termín: 15. 6. 2009
41/10/09/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka na
výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem
zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ včetně zpracování dokumentace případných změn
stavby ve výši 82.110 Kč s DPH a současně uzavřít příslušnou Smlouvu o dílo č. 903
ve znění dle předloženého návrhu
odpovědnost: odbor výstavby termín: 15. 6. 2009
42/10/09/RM - vyslovuje poděkování MUDr. Svatopluku Horkovi za bezplatné provedení lékařského vyšetření 16-ti členů zásahové jednotky města Velká Bíteš, které představuje dar městu v hodnotě nejméně 8.000 Kč

Usnesení č. 28/09 ze zasedání Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 25. května 2009
Zastupitelstvo města schvaluje:
• ověřovatele zápisu Jaromíra Menclera a Danu Ráčkovou
• členy návrhové komise Ing. Marii Šabackou a Ctibora Velebu
Zastupitelstvo města rozhoduje:
• uzavřít Darovací smlouvu mezi městem Velká Bíteš (dárcem) a krajem Vysočina (obdarovaným), když předmětem je darování části pozemku p.č. 358/3 - orná půda v k.ú.
Košíkov, ze kterého byl GP č. 237 - 24/2009 oddělen pozemek p.č. 358/4 v k.ú. Košíkov o výměře 1201 m2, za účelem vybudování a provozování výjezdového stanoviště
Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina ve Velké Bíteši, v předloženém znění
• převést úplatně část pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov - díl 7 o výměře 5270 m2 (dle GP nová p.č. 358/8) firmě FINTIME, s.r.o., Kalvodova 931/27a,
602 00 Brno za prodejní cenu 780 Kč/m2
• převést úplatně části pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov - díl 4 o výměře
2742 m2 (dle GP nová p.č. 358/5), díl 5 o výměře 3913 m2 (dle GP nová p.č. 358/6),
díl 3 o výměře 4304 m2 (dle GP nová p.č. 358/7) a díl 9 o výměře 5219 m2 (dle GP
nová p.č. 358/9) firmě LABARA s.r.o.,Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš za prodejní
cenu 710 Kč/m2
• převést úplatně část pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov - díl 8 o výměře 5542 m2 (dle GP p.č. 358/3 o nové výměře 5542 m2) firmě LG INOX s.r.o.,
Na pískové cestě 5, 625 00 Brno za prodejní cenu 720 Kč/m2 s podmínkou, že při
uzavření kupní smlouvy na pozemek firma LG INOX s.r.o. uzavře s městem rovněž
smlouvu o závazku k úhradě podílu ve výši 332520 Kč (5542 m2 x 60 Kč) na nákladech souvisejících s vybudováním inž. sítí a účelové komunikace na části pozemku p.č. 358/3 o výměře 1454 m2 v k.ú. Košíkov (dle GP nová p.č. 358/10)
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•
•
•
•

•

zamítnout úplatný převod pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov o celkové výměře 29645 m2 firmě Contera Management, s.r.o., Hornopolní 3308/40,
702 00 Ostrava
zamítnout úplatný převod částí pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov - díl 4
o výměře 3943 m2 a díl 5 o výměře 3893 m2 firmě LG INOX s.r.o., Na pískové cestě 5, 625 00 Brno
zamítnout úplatný převod částí pozemku p.č. 358/3, orná půda v k.ú. Košíkov díl 3 o výměře 4304 m2 a díl 9 o výměře 5219 m2 zájemci, kterým je pan Josef
Zachoval
přijmout krátkodobý úvěr na jeden rok ve výši 17 mil. Kč od Komerční banky, a.s.,
reg. pobočka Jihlava, Havlíčkovo náměstí 93, 580 26 Havlíčkův Brod za cenu
340.566 Kč včetně DPH pro financování projektu „Modernizace SOU Jana Tiraye
za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“
bezúplatně nabýt pozemky p.č. 3011/34 o výměře 2 m2 a p.č. 3011/35 o výměře
1 m2 v k.ú. Velká Bíteš oddělených GP č.1661-230/2008 z pozemku p.č. 3011/1,
ostatní plocha (silnice) v k.ú. Velká Bíteš, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Velká Bíteš

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 29/09 KONANÉHO DNE 15. ČERVNA
2009
6/29/09/ZM:
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2009 v předloženém znění a bere na vědomí příjmy a financování rozpočtu města a výdaje z rozpočtu města ke dni 30. 4. 2009
odpovědnost: finanční odbor termín: 15. 6. 2009
7/29/09/ZM:
schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2008
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2008 s výrokem „bez výhrad“
odpovědnost: finanční odbor termín: 15. 6. 2009
8/29/09/ZM:
rozhoduje převést bezúplatně pozemky resp. jejich části uvedené v přiložené tabulce č.
2, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, z vlastnictví města Velká Bíteš do majetku
kraje Vysočina
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31. 8. 2009
9/29/09/ZM:
schvaluje blokaci pozemků parc.č. 4528/1, 2975/3 v k.ú. Velká Bíteš pro Ústav sociální
péče Jinošov, příspěvková organizace do 15. 6. 2010
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13/29/09/ZM:
rozhoduje uzavřít smlouvu kupní a o zřízení věcného břemene s firmou LABARA
CABLES s.r.o., IČ: 28340965, se sídlem Velká Bíteš, Jindřichov 20, PSČ 595 01, v
předloženém znění
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31. 7. 2009
14/29/09/ZM:
rozhoduje uzavřít kupní smlouvu s firmou LG INOX  s.r.o., IČ: 45478503, se sídlem
Brno, Na pískové cestě 5, PSČ 625 00, v předloženém znění
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31. 7. 2009
15/29/09/ZM:
rozhoduje uzavřít smlouvu o účelovém poskytnutí finančních prostředků ve výši 332.520 Kč
s firmou LG INOX s.r.o., IČ: 45478503, se sídlem Brno, Na pískové cestě 5, PSČ 625 00,
v předloženém znění
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31. 7. 2009
17/29/09/ZM:
rozhoduje úplatně nabýt do vlastnictví města pozemky v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 3091 m2, uvedené v přiložené tabulce č.1, od jejich vlastníků, uvedených rovněž v přiložené tabulce č. 1, za jednotnou kupní cenu 120 Kč/m2.
Tabulka č.1 s uvedenými parcelními čísly, druhem, výměrou a vlastníky nabývaných pozemků je nedílnou součástí tohoto usnesení
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30. 9. 2009
18/29/09/ZM:
schvaluje zřizovací listinu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, v předloženém znění s účinností od 1. 9. 2009
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 6. 2009
19/29/09/ZM:
vydává jednací řád ZM v předloženém znění
odpovědnost: místostarostka termín: 15. 6. 2009
20/29/09/ZM:
vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 1/2009, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, v předloženém znění
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 6. 2009
21/29/09/ZM:
schvaluje rozšíření Akčního plánu města Velká Bíteš o záměr č. 17 Kolumbus - brána
ke svobodnému cestování a o záměr č. 18 Opatření pro úsporu energií a bezbariérové
úpravy MŠ U Stadionu
odpovědnost: starosta termín: 15. 6. 2009
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22/29/09/ZM:
rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 503.818 Kč z rozpočtu města, v předloženém znění
odpovědnost: starosta termín: 19. 6. 2009
23/29/09/ZM:
rozhoduje prodloužit formou dodatku termín splatnosti úvěru dle smlouvy o úvěru uzavřené s Komerční bankou, a.s., se sídlem: Praha l, Na Příkopě 33 čp. 969, registrační číslo 7590008200163, ze dne 12. 8. 2008, o 3 měsíce, tj. do 6. 11. 2009
odpovědnost: finanční odbor termín: 30. 6. 2009

zprávy z města
„ÚSTAVÁK“ BEZPEČNĚJŠÍ PRO CHODCE
I přes nepřízeň počasí se podařilo dokončit závěrečnou část přestavby nejsložitější části Tyršovy ulice – tzv. Ústavák. Způsob a organizace provozu pro osobní automobily zde
zůstává stejná. Protože prioritou pro samosprávu města ale zůstává bezpečnost chodců, byl
na „Ústaváku“ nově vybudovaný chodník, který je doplněn sloupy veřejného osvětlení.

V pátek 19. června byla položena zámková dlažba v horní části ústaváku, zbývá už jen instalace zábradlí.
Foto: Mgr. Báňa
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Deset miliónů pro výjezdové stanoviště ve Velké
Bíteši
V úterý 16. června schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina rozpočtové opatření, kterým zajistilo finanční krytí realizace stavby „Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Velká Bíteš“.
V současné době je na výše uvedené akci intenzivně dokončována projektová a inženýrská příprava s tím, že se v letních měsících letošního roku předpokládá zahájení stavby. Její celkové investiční náklady budou činit 10 miliónů korun, v tomto roce se počítá
s proinvestováním 7 miliónů korun, v příštím pak 3 milióny korun.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROJDE O PRÁZDNINÁCH MODERNIZACÍ
O prázdninách se rozeběhnou na základní škole stavební práce, které se týkají přemístění plynové kotelny z tzv. „Alkosu“ do budovy na Sadové 579. Projekt je zpracován
a stavební povolení je pravomocné. Firmy, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, jsou rovněž vybrány.
A proč dochází k této náročné investici? Na základě zpracovaného energetického auditu jsme si mohli vybrat. Řešit výměnu technologické části stávající kotelny nebo ji přemístit přímo do objektu školy. Doporučení odborníků z oblasti energetiky bylo jasné.
Navíc dojde ke zvýšení příjmů z pronájmu nebytových prostor po bývalé kotelně. Takto získané finanční prostředky současně poslouží ještě k dalšímu snížení energetické náročnosti, a to tentokrát budovy školy na Tišnovské 115. Zde budou postupně ve třídách
vyměněna okna, která jsou stará a vesměs v havarijním stavu. Po provedené modernizaci
by mělo dojít k úspoře provozních nákladů řádově ve statisících za rok s tím, že čím delší
bude topná sezóna, tím větší bude úspora finančních prostředků za energie.

Průběžné výsledky – Velká Bíteš v poločase nejlepší
Kraj Vysočina spolu s autorizovanou obalovou společností Eko-kom, a. s. vyhlásily na
podporu zkvalitnění tříděného sběru odpadů pro všechny obce kraje Vysočina, které jsou
zapojeny do systému Ekokom, i pro rok 2009 soutěž s názvem „My třídíme nejlépe“.
Cílem této soutěže je podnítit zájem veřejnosti a obcí o správné nakládání s odpady
a zvýšit počet obyvatel v našem kraji, kteří své odpady pravidelně třídí. Realizátorem soutěže byla na základě výběrového řízení vybrána společnost Agentura Dobrý den, s. r. o.
z Pelhřimova. Soutěž obcí financuje kraj Vysočina spolu s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a. s.
Do soutěže byly automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému
Ekokom. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř
velikostních kategorií. Pro vyhodnocení soutěže budou použita data, získaná ze čtvrtletních písemných výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu, zasílaných jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s. za období 4. čtvrtletí roku 2008 a 1., 2., 3. čtvrtletí tohoto roku.
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V roce 2009 byla ve spolupráci s firmou Asekol s. r. o. akce rozšířena i o doplňkovou soutěž, zaměřenou na hodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení skupin 3 (Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení), 4 (Spotřebitelská
zařízení) a 7 (Hračky, vybavení pro volný čas a sporty).
Po ukončení soutěže budou slavnostně vyhlášeny celkové výsledky a vítězným obcím předány hlavní ceny na slavnostním odpoledni na Krajském úřadu kraje Vysočina
v Jihlavě.
Výsledky za 4Q 2008 a 1Q 2009 pro města a obce do 10 000 obyvatel:
1. Velká Bíteš
608 bodů
2. Ždírec nad Doubravou
413 bodů
3. Chotěboř
398 bodů
4. Světlá nad Sázavou
382 bodů
5. Pacov
366 bodů

soutěž „Stavba Vysočiny 2008“ – Velká Bíteš
oceněna čestným uznáním
V letošním roce bylo do soutěže přihlášeno celkem čtyřiadvacet projektů. Na začátku června na velkomezeříčském zámku byly vyhlášeny výsledky.
Porota v odborné části kromě kaple v Budči v kategorii „Stavby občanské vybavenosti“
ocenila titulem Prestižní stavba Vysočiny 2008 ještě další čtyři projekty. V kategorii „Stavby určené k bydlení“ byl vybrán bytový dům v Pelhřimově, v kategorii „Stavby technologické a pro průmysl“ obdržela první místo dostavba areálu žďárské firmy ATX a v kategorii rekonstrukce a obnova zvítězilo jihlavské Centrum dokumentárního filmu.
V kategorii „Stavby dopravní, inženýrské a vodohospodářské“
1. místo, titul Prestižní stavba Vysočiny 2008
l/38 Jihlava – obchvat, jih, Jihlava
Za plynule pokračující obchvatovou komunikaci města vhodně zakomponovanou do
okolní krajiny při použití moderních mostních konstrukcí.
2. místo, Čestné uznání
III/3791a Velká Bíteš – křižovatka
Za bezpečnou přehlednou městskou křižovatku sladěnou s okolní zástavbou (viz foto
str. 2).

OPRAVA SILNICE NA VLKOV POTRVÁ DO 12. ČERVENCE
Městský úřad, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal, 5. června rozhodnutí o úplné uzavírce silnice č. III/3791, o kterou požádala Krajská správa a údržba silnic,
provoz Žďár nad Sázavou.
Termín uzavírky byl stanoven od 15. června do 12. července 2009. Uzavírka silnice je od výjezdu PBS, a.s. Velká Bíteš po začátek obce Vlkov. Délka uzavírky je 3 km.
Objízdná trasa je vedena po silnici č. II/379 z Velké Bíteše směrem na Křoví a po silnici č. II/3792 do Vlkova (obousměrně). V pondělí 13. července by měla být komunikace uvedena opět do provozu.
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PROJEKT, PODPOŘENÝ Z FONDU VYSOČINA,
ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN

V první polovině června byl zrealizován nový vstup na starý hřbitov, což velmi pěkně navázalo na stávající vjezd do kostela sv. Jana Křtitele.
Foto: Ing. Rada
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

JUDr. Alena Malá
místostarostka města

UPOZORNĚNÍ NA OSAZENÍ NOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY
NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ VE VELKÉ BÍTEŠI
V poslední době se rozmohlo na Masarykově náměstí podélné parkování vozidel u parku
podél „průjezdní“ komunikace. V důsledku toho zde vznikaly nebezpečné situace. Jedná se
především o vystupování osob z auta přímo do vozovky a komplikace při průjezd autobusů.
Avšak nejvíce ohrožuje toto parkování chodce, přecházející přes přechody. Vozidlo, odstavené v blízkosti přechodu, znemožňuje výhled chodce do stran. Rovněž tak řidič jedoucího vozidla chodce za odstaveným vozidlem snadno přehlédne. Nikdo jistě nepochybuje, že
nejnebezpečnější jsou tyto situace pro menší dětí. Z těchto důvodů jsme přistoupili k osazení nové dopravní značky „zákaz stání“ v tomto prostoru. Řidiči mohou využít k volnému
parkování odstavnou plochu za mostem u křižovatky ulic Kpt. Jaroše a Hybešova.
Kolizní situace v současné době vznikají i na nově opravené ulici Tyršova. Řidiči, parkují v úseku od středního učiliště po polikliniku především na pravé straně ulice, i když je
místo v odstavném pruhu na protější straně. Velmi často jsou vozidla zaparkována v prostoru před poliklinikou. Tento prostor je určen především pro sanitní vozy, ale také pouze pro nástup a výstup osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je proto nutno
pro parkování především využívat podélné odstavné plochy po levé straně komunikace ve
směru od učiliště až téměř do Lánic.
Ing. Ladislav Rada
odbor výstavby a ŽP
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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. Slouží jako asistované místo
výkonu veřejné správy, kde lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů, nebo do informačních systémů
veřejné správy činit podání. Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených
registrů, nebo při podání do registrů veřejné správy, musí žadatel splnit některé požadavky a znát základní údaje – jednoznačné identifikátory. Na základě těchto požadavků a jednoznačných identifikátorů úředník na pracovišti CzechPOINT zadá požadavky
na vyhotovení výpisu. Žadatel je před jeho zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“,
která z něho činí veřejnou listinu. Za 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 správců, 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 Seznamu 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
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SMS InfoKanál – městský rozhlas v mobilu
Občané města Velká Bíteš mohou využívat službu SMS InfoKanál, městský rozhlas „do
kapsy“. Tato nová služba umožňuje zasílání důležitých informací z městského úřadu na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů občanů formou krátkých textových zpráv (SMS).
Služba je zdarma a chceme vám takto nahradit 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 zasílat, 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 inženýrskými 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 informace
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
Bc. Tomáš Zedník,
informatik MěÚ

NABÍDKA POSLEDNÍCH tří 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 m2. V nabídce jsou ještě tři 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
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
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Zřizovatel
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
vyhlašuje
na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v účinném znění, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

konkursní řízení
na funkci ředitele/ky
Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvková organizace
Požadavky: předpoklady stanovené zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) – pro výkon funkce ředitele
školy dle § 5 a odborná kvalifikace podle § 10 zákona, dále znalost školských předpisů, organizační a řídící schopnosti.
Výhodou: řidičské oprávnění sk. B
Přihlášky v písemné podobě zasílejte na adresu zřizovatele:
Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš
v termínu do 31. 7. 2009 do 14.30 hod.
Obálku označte: Konkurz ZUŠ neotvírat
K přihlášce doložte: ověřenou kopii dokladu o splnění předpokladu odborné kvalifikace podle § 10 (doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání), výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele,
doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, podrobný profesní životopis, koncepci rozvoje a řízení školy.

Ve Velké Bíteši dne 30. 6. 2009
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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školství
poděkování
Děkujeme všem sponzorům a rodičům, kteří přispěli finanční či věcnou cenou na Zahradní slavnost pořádanou naší školkou dne 5. června 2009.
Sponzoři:
Autoimpex, BDS, Řeznictví a uzenářství Sláma, Truhlářství Neklapil, BCS Štefek,
Pekařství Jeřábek – pí. Poklová, Postforming, Lékárna Aura, Obuv Janda, Nábytek Street,
Drogerie Pelikánová, Textil Kostelní ul., Tabák - Oděvy, Mobile - Mazánek, Kadeřnictví
Anděla, Motex, Květiny Drlíčková, Obuv Hudečková,
Bioprodukt, Hračky Stejskalová, GE MONEY, Pneuservis Káfoněk, Kovomat, Bytový
textil Réman, PBS, MRS, AG FOODS Košíkov, Pufas Krupička, Pojišťovna Kooperativa, Noviny a časopisy u Aury, Building Plastics, Potraviny Janda, Cafe Jana, Papírnictví Smutný, Drogerie Nováčková, Cukrárna Knotková, Penzion Rauš, Kadeřnictví Kladivová, Cukrárna Zdubová, Asia centrum, Lékárna U tří sloupů, Salome Kopáčková,
Hodinářství Kozová, Elektro Vildomec, Kadeřnictví Urbánková, Le Ja, Vodaři David,
Čaj – káva, Hračky Kostelní ul., Restaurace Stadion, Herna Kolek, Vinotéka - květiny,
ITW Pronovia, A-Z Vrábelová, Nápoje Loukotová, Květiny Flouma
Rodiče:
pí. Káňová, pí. Chadimová, pí. Fantová, Dolíhalovi, pí. Urbánková, pí. Prchalová,
pí. Komrsková, pí. Motyčková, pí. Dvořáková, pí. Jonášová, pí. Balejová, Švandovi,
Požárovi, pí. Havlíčková, Káňovi, pí. Polednová, pí. Fousková, p. Lunda, pí. Tobešová
Zaměstnanci MŠ U Stadionu

Z letošní zahradní slavnosti.
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Mámo, táto, to jsem já, pusť mě kouknout do světa…
...tak přesně v tomto duchu se odehrávalo v úterý, 17. června 2009 dopoledne, pasování na školáky v Mateřské škole na Masarykově náměstí. Loučení s předškoláky formou
pasování (děti jsou opasovány šerpou s nápisem: ŠKOLÁK + rok) je v naší škole již několikaletou tradicí.
Začátky byly spíše nahodilé, loučili jsme se s dětmi sice „legrační“ formou, ale téma
celého programu nebylo celistvé. Až v posledních letech jsme se propracovali dá se říci
k dokonalosti. Téma vždy souvisí se školním vzdělávacím plánem. Děti navštíví postavy,
které znají z tzv. „Výprav…
Předloni nás navštívili Pejsek a Kočička z Výpravy do pohádky, loni připluli vodníci
z Výpravy k potoku a rybníku a letos nás navštívili kluk a holka přímo z našeho školkového loga.
Ve stejném duchu děti dostávají pamětní list, na kterém jsme všichni vyfotografováni
v tričkách s logem naším MŠ. Děti trička dostávají na památku. Shodné téma má také
naše vitrína v průjezdu MŠ, kde je rozlučkové tablo předškoláků.
Letošní pasování mělo přímo celosvětový ráz. Kluk Honzík a holka Alenka, z našeho školkového loga, přijeli z cesty kolem světa, a nejen vyprávěli, ale také ukazovali dětem co všechno ve světě viděli a co se jim přihodilo. Přivezli si např. tygří kůži
z Afriky, klobouk a pončo z Mexika, indiánský skalp a indiánskou sukýnku z Jižní
Ameriky…
Povyprávěli dětem, kterými dopravními prostředky cestovali (děti je ráno samy vyráběly ve hrách…), jak měl Honzík na cestě úraz, že je stihl tropický liják, děti poznávaly
exotická zvířata, která Honzík s Alenkou potkali na svých cestách…
Alenka s Honzíkem
zjistili, že všechny předškoláky mohou pustit do
základní školy. Potom děti
prošly poslední zkouškou,
kdy je volali podle začátečního písmena jejich
jména a dekorovali je šerpou: ŠKOLÁK 2009…
A na úplný závěr jsme si
všichni zazpívali školkovou hymnu: Mámo, táto,
to jsem já, pusť mě kouknout do světa, neboj se
Loučení s předškoláky, pasování na školáky 2009.
a pusť mě prozkoumáFoto: Archiv školy vat svět, já ti o tom budu
všechno vyprávět.
Mámo, táto, to jsme my, žijeme tu na Zemi…
Kolektiv Mateřské školy Masarykovo nám. Velká Bíteš
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Mateřské centrum Človíček
Členky a zakladatelky MC se po třech letech rozhodly ukončit částečně svoji činnost.
Proto se s Vámi už v září nesetkáme v našem Človíčkovi. Ukončujeme provoz MC Človíček na Masarykově náměstí, vedlejší činnosti si ponecháváme (tvořivé večery, Martinský průvod světýlek atd.). Vracíme městu pronajatý prostor.
Naše úloha je u konce, neb nám všem skončil či končí „pobyt“ na mateřské dovolené a bohužel se nenašly nové ochotné maminky, které by v činnosti pokračovaly. I když
provoz MC spočíval pouze v otevření prostoru, zajištění malého programu pro děti, uvaření kávy a čaje a závěrečného úklidu. Ovšem nejen to, ale i ekonomická krize přispěla k ukončení provozu. Provoz je hrazen ze sponzorských příspěvků a pro další činnosti se nepodařilo zajistit dostatek finančních příspěvků. Je nám to velice líto. Myslíme, že
je to velká škoda.
Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli finančně, věcně nebo jen radou.
Jen doufáme, že všem, kteří nás navštívili, se u nás líbilo.
Všem přejeme pěkné léto.
Členky a zakladatelky MC Človíček

Jaké byly mimoškolní aktivity v roce 2008/2009?
Podobně jako v předchozích letech pořádala Základní škola Velká Bíteš v průběhu právě končícího školního roku desítky různých mimoškolních aktivit, zasahujících
do mnoha oblastí. Všechny jsou dle mého názoru nedílnou součástí procesu výchovy
a vzdělávání a je na místě poděkování všem organizátorům z řad pedagogických i externích spolupracovníků.
V následujících řádcích se pokusím o jakýsi průřez, který rozhodně nechce být úplným výčtem realizovaných činností.
Velice pěkného úspěchu dosáhla Kristýna Hamříková (7. roč.), která se probojovala do celostátního kola zeměpisné soutěže Eurorébus, Leoš Fronc (6. roč.) získal 3. místo
v krajském kole zeměpisné olympiády, Jana Rambousková (9. roč.) se umístila na 8. místě v kraji Vysočina v matematické olympiádě. Okresní kola v olympiádách z angličtiny,
češtiny, přírodopisu, dějepisu a recitaci absolvovalo několik dalších žáků.
Pěkná umístění v krajských a okresních sportovních soutěžích našich florbalistů, basketbalistů, fotbalistů a atletů, ale také nejmenších hokejistů dokazují, že pohybové aktivity patří mezi priority bítešské základní školy. Nejúspěšnějším reprezentantem školy byl všestranně pohybově nadaný Jan Loukota (9. roč.). Více než 160 žáků prošlo v tomto roce kurzem
základních lyžařských dovedností, 120 dětí 3. a 4. ročníku absolvovalo kurz plavání.
Návštěvy a případná organizace výchovných koncertů v prostorách základní umělecké školy, bítešského kostela nebo kulturního domu se prolínaly celým školním rokem. Pravidelné výjezdy především do brněnských kamenných divadel v dopoledním,
odpoledním i večerním čase, realizace projektu „Film a škola“ projekcí více než 10 filmů v bítešském kině, besedy se zajímavými lidmi, za všechny mohu jmenovat jednoho
z protagonistů Muzejního spolku Velkobítešska RNDr. Josefa Hájka CSc. nebo knihovnicky laděná Noc s Andersenem pro nejmladší děti, naplňovaly oblast kulturního vyžití našich více než 630 žáků.
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Desítky exkurzí do místních průmyslových podniků, muzea, úřadů, ale také do bližších
i vzdálenějších míst jako jsou Dukovany, Slavkov u Brna, Terezín, brněnské planetárium
a muzeum Anthropos, ale také Vídeň, rozšiřovaly obzor poznání našich žáků. Do této
oblasti spadají tradiční zahraniční výjezdy do Francie, Velké Británie nebo na Slovensko
v rámci mezinárodní spolupráce mezi školami nebo při realizaci sportovních aktivit.
Kurzy první pomoci, které jsme již po několikáté organizovali ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému kraje Vysočina pro žáky 8. ročníku, jsou dobrou průpravou pro život našich absolventů.
Tím bych mohl základní výčet ukončit. Jednu aktivitu, která se děje přímo ve škole a je
poměrně nestandardní, uvedu na závěr. Pomalu se stává tradicí, že žáci 9. ročníku vítají ve
škole na začátku školního roku své nové nejmenší spolužáky z prvních tříd. Ti jim potom
v průběhu školního roku při různých příležitostech ukazují co všechno již zvládají.
V předposlední den školního roku se potom prvňáci s těmi nejstaršími loučí.
Závěrem chci jménem svým a svých kolegů popřát nejenom našim žákům příjemně
strávené dva letní prázdninové měsíce.
Mgr. Dalibor Kolář
ředitel Základní školy Velká Bíteš

Exkurze do Kralic a Mohelna
Žáci 7. ročníku absolvovali na začátku června v letošním školním roce již poslední exkurzi, která pro ně byla připravena v souladu s naším školním vzdělávacím programem.
Nejdříve zavítali do Památníku Bible kralické v Kralicích
nad Oslavou, do muzea s nálezy
archeologického výzkumu a dochovanými tisky Jednoty bratrské, kde se seznámili s historií
tiskárny, která byla vybudována
v někdejší tvrzi. Proslavila se především na konci 16. století, kdy
zde byla vytištěna známá šestidílná tzv. Bible kralická. Stala se
unikátem jak svým tiskem, tak
i formou českého jazyka, kterou
U pomníku Bible kralické.
Foto: Mgr. Holánek byla přeložena.
Sedmáci zavítali také do kostela svatého Martina, kde si mimo jiné mohli prohlédnout
výzdobu zdí, ze kterých je možné přečíst např. citáty z oné Bible.
Zaujal je rovněž pomník knize – Bibli kralické, jenž zde byl postaven jako první na
světě roku 1936.
Poté se vydali směrem národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step. V rámci projektu Příroda kolem nás se totiž seznamujeme se zajímavými místy v našem regionu. Jedná se o chráněné území v sousedství obce Mohelno. Patří k nejpozoruhodněj-
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ším a nejcennějším přírodním rezervacím v celé České republice. Je unikátní svou flórou
a faunou, které jsou kromě geografické polohy a klimatických poměrů ovlivněny i substrátem, kterým je hadec. Typické pro tuto oblast jsou nanismy, což jsou trpasličí formy
rostlin formované specifickými podmínkami. Mezi vzácné druhy, které se zde vyskytují,
patří např. podmrvka hadcová (jediná lokalita v ČR), sleziník hadcový, divizna fialová,
sysel obecný, ještěrka zelená, celkem 60 druhů mravenců a řada dalších. Absolvovali jsme
naučnou stezku. Prohlédli jsme si informační tabule s údaji o biotopech - stanovištích,
jež se zde vyskytují, jako např. skalní hrany, step, hadcová doubrava, okolí řeky. Podařilo se nám pozorovat kavyl (vousatá tráva), ostřici nízkou (vytvářející kruhovité útvary),
nanismy jitrocele prostředního, sleziník hadcový, šalvěj, hvozdíky, mateřídoušku, tařici
skalní, svinuli, ještěrku zelenou a řadu dalších.
Mgr. Renata Pohanková a Mgr. Pavel Holánek Základní škola Velká Bíteš

Úspěšné zakončení školního roku na SOU J. Tiraye

Nejlepší ze všech – Miloslav Cejnek s oceněním.
Foto: Archiv školy

Desátý červen 2009 byl pro SOU
Jana Tiraye ve Velké Bíteši velmi úspěšným dnem. Žák třetího ročníku oboru vzdělání Obráběč kovů - Miloslav
Cejnek převzal nejvyšší ocenění ČESKÉ RUČIČKY 2009 za absolutní vítězství v soutěžích odborných dovedností – obrábění.
Tuto přehlídku vyhlašoval Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR,
Ministerstvem zemědělství ČR a Hospodářskou komorou ČR.
Slavnostní galavečer a samotné předání ocenění proběhlo v brněnském divadle
Reduta. Součástí ceremoniálu bylo vždy
představení oceněného žáka, jeho činnosti a úspěchy v soutěžích odborných dovedností a také krátký profil školy.
Oceněný byl doprovázen zástupcem
školy, přítomni byli i rodiče žáka.

Miloš obdržel zlatou plaketu ČESKÉ RUČIČKY 2009 a ČESTNÉ UZNÁNÍ, rovněž ČESTNÉ UZNÁNÍ obdržela i škola.
Vedení SOU Miloslavu Cejnkovi k tomuto úspěchu blahopřeje a děkuje za vzornou
reprezentaci školy na veřejnosti.
Vedení SOU Jana Tiraye

Červenec–srpen 2009

25

Cukráři ze SOU Jana Tiraye se měli čím pochlubit
Ve dnech 4. a 5. června 2009 představili v lánickém středisku praktické výuky svoje
výtvory během závěrečných zkoušek studenti oborů Kuchař-číšník a Cukrář.
Jako každý rok i letos se pozornost návštěvníků výstavy soustředila na cukrářské výrobky a ukázky prostřených slavnostních tabulí k různým příležitostem.
Zástupkyně pro odborný výcvik paní Ludmila Pecinová mi sdělila, že je před SOU
Jana Tiraye příprava oslav desátého výročí od založení učiliště. Jak je o škole známo, pod
vedením její ředitelky, Ing. Marie Šabacké to budou oslavy velkolepé a jistě neponechají
stranou ani veřejnost a příznivce SOU.
O dobré nápady nemají budoucí cukráři nouzi. Navštěvuji jejich výstavu každoročně a vždy mě překvapí něčím novým.
Zora Krupčiková

Tento dort je přímo na uvítání
prázdnin.

Nápadité „oslazení“ pro školáka při nástupu do školy.
Foto: Zora Krupčiková

Slavnostní předání výučních listů
Od 1. června 2009 probíhaly na SOU Jana Tirye závěrečné zkoušky v oborech vzdělání: Obráběč kovů, Kadeřník, Cukrář a Kuchař číšník. Dle předsedy zkušební komise
Ing. J. Crhy a odborníků z praxe jmenovaných Hospodářskou komorou ČR, žáci prokazovali vysokou úroveň vědomostí. To dokazuje, že z celkového počtu 46 žáků 17 žáků
prospělo s vyznamenáním. Vyznamenaní absolventi byli navrženi zástupci HK ČR na
certifikaci „Nejlepší absolvent oboru“, který jim bude předán v říjnu 2009 v Praze.
Slavnostní předání výučních listů a dodatku k výučním listům – Europass v anglickém
jazyce, proběhlo na radnici městského úřadu, za přítomnosti starosty města Mgr. M. Báni,
ředitelky SOU Ing. M. Šabacké, generálního ředitele 1.BS Ing. M. Macholána a dalších
hostů, pedagogů a rodičů žáků. Poděkování patří také pracovníkům MěÚ, kteří se organizačně podíleli na slavnostním předání.
Vedení SOU J. Tiraye
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kultura
Letošní Královničky –tentokrát v Jindřichově
Již několik dní před 30. červnem dělalo chladné a deštivé počasí vrásky na čele pořadatelům i účinkujícím Bítešanu. V onu sobotu 30. června 2009 se měla konat každoroční obchůzka Královniček v Jestřabí. Předpovědi meteorologů nebyly vůbec příznivé.
Počasím se ale nedala zaskočit předsedkyně osadního výboru v Jestřabí, paní Iva Svobodová. Se svým manželem oslovili předsedu Jindřichova, pana Jiřího Sedláka. Pak se již
od čtvrtka v jindřichovském kulturním domě smýčilo, uklízelo, rovnaly se stoly a židle,
chystalo pódium, takže program byl zachráněn. Autobus i osobní auta svezly příznivce
folklóru do Jindřichova, o občerstvení bylo postaráno, přijela i pořadateli pozvaná dechovka Galánečka z Přibyslavic. Takže díky ochotě a vstřícnosti zástupců obcí program
proběhl pod střechou. Nakonec – především pořadatele – sluníčko „dohřálo“. S končícím programem nakouklo okny do sálu a rozsvítilo se až v závěrečných fotografiích na
ulici. Královničky přesto zmokly – druhý den na svém vystoupení v Moravských Budějovicích. Tam tak starostlivé pořadatele neměli.
Zora Krupičková

Královničky nastupují v jindřichovském kulturním domě.
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VESELÝ DEN S KOSTELÁČKEM
Několik dní jsme vzhlíželi k nebi a čekali, jak se počasí 15. 6. 2009 vybarví. Na toto
pondělí byla totiž naplánovaná akce pro děti – Veselý den s Kosteláčkem a to na Oranžovém hřišti.
Počasí nám naštěstí přálo – bylo krásně slunečno. A na hřišti opravdu veselo! Sešly se
děti ze školek bítešských i okolních a všichni se společně bavily. Dvojice animátorů z RTC
production měla připravené různé písničky, dárečky a soutěže pro děti, což se všem moc
líbilo. Děti společně tančily podle vzoru animátorů a také soutěžily.
První na řadě byla soutěž taneční. Všichni měli tančit a tentokrát bez nápovědy.
A jelikož byly všechny děti šikovné a všem to moc šlo, dostaly sladkou odměnu. Poté se
uprostřed jezdil slalom na malých kolech, která ovšem byla bez šlapátek, takže se muselo
odstrkovat nohama. Nebylo to jednoduché, a tak se občas vyskytla malá nehoda. Opodál se zase skákalo v pytlích a do třetice byl připraven minigolf. Při všech soutěžích byly
nápomocné paní učitelky, za což jim moc děkujeme.
A když už jsem se zmínila o paních učitelkách – jedna soutěž patřila jenom jim. Šest
odvážných se utkalo v taneční soutěži. Nápovědou pro ně byl jeden z animátorů, ale jistě
by to všechny zvládly i bez něj. Aby taky ne, když je všechny děti povzbuzovaly! Za svou
odvahu, snahu a šikovnost dostala každá z nich láhev dětského šampaňského, to aby se
mohla podělit s dětmi ve školce.
Po soutěžích se ještě chvilku tancovalo a tentokrát ještě s někým! Přišel nás navštívit „Vlk
Kosteláček“! (Maskot symbolizoval sponzorující firmu Kostelecké uzeniny a.s.) A ten vzbudil v dětech velký zájem. Všichni si jej chtěli pohladit. Na závěr vedl „vlk“ vláček. A protože dětí bylo hodně, „vagónky“ se klikatily a táhly přes celé hřiště.
Za odměnu dostali všichni dáreček a hurá zpátky do školky!
Počasí se vydařilo a celá akce také. Už se moc těšíme na další.
Mirka Ondroušková

Bylo veselo.

Foto: Mirka Ondroušková
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historická kola opět v bíteši
V neděli 14. června 2009 bylo na bítešském náměstí živo snad víc než o pouti. Historická kola, kostýmy, žongléři, to všechno přenášelo návštěvníky závodu historických kol
Bítešská míle do počátků minulého století. Nechyběl doprovodný program ani občerstvení a počasí bylo jako objednané.
Zora Krupičková

Foto: Zora Krupičková

Bítešské muzeum připravuje kalendář pro příští rok
Během června vznikaly v prostorách bítešského muzea fotografie
vybraných muzejních
exponátů pro závěsný
kalendář na rok 2010.
Iniciátorem vzniku kalendáře jsou Ing. Miroslav Šabacký a ředitel
muzea Bc. Ivo Kříž, garantem je starosta města Mgr. Miroslav Báňa.
O vydání kalendáře vás
budeme informovat.
Matěj Horký při úpravě exponátů před fotografo
váním.                                     Foto: M. Šabacký
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Mladé Bítešsko
V neděli 14. června 2009 se shromáždili rodiče, příbuzní a vůbec příznivci folkloru
na nádvoří bítešského muzea, aby se potěšili pohledem na vystoupení nejen svých dětí.
Pořadatelem snad již tradičního festivalu dětských souborů byly Muzejní spolek Velkobítešska, Informační centrum a Klub kultury města Velká Bíteš a soubor Bítešan. Diváci
netušili potíže, které pořadatelé měli s účastí dětí pro nemoc i pro jiné důvody. Byli nadmíru spokojeni s programem, roztomilostí těch nejmenších i vážným přístupem, s jakým
brali své vystoupení ti starší. Mezi jednotlivá vystoupení souborů byla vkládána sólová vystoupení mladých zpěváčků a již nyní je vidět, že Bítešan má v mladých svou zálohu.
Zora Krupičková

Foto: Zora Krupičková
Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš
hledá zájemce o

HODOVOU BRIGÁDU
(práce v hodových sklípcích, na diskotéce...)
Pokud máte zájem, hlaste se v Klubu kultury, 1. patro
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš,
Zdenka Špičková
tel.: 566 532 342
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klub kultury a stárek zvou chasu

Loňský rychtářský pár a hl. stárek s hl. stárkovou.

Foto: Jiří Zacha

Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude probíhat po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin v Kulturním domě ve
Velké Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do Kulturního domu.
První nácvik proběhne 7. července 2009 v 18 hodin.

Nová bítešská cukrárna
Ve Velké Bíteši přibyla další cukrárna. Skrývá se pod
jménem Kreativ café v Hrnčířské ulici v místě bývalého
Bítešského sklípku. Kávu si můžete vybrat podle země původu a samozřejmě i způsobu její přípravy a je výtečná.
Interiér zůstal věrný původnímu stylu, stolečky jsou zajímavé. Jejich keramický barevný povrch znázorňuje podklady pro různé stolní hry (Dáma, Člověče…) a figurky
jsou k zapůjčení. Návštěvník (nebo spíš návštěvnice?) se
však bude jistě věnovat nejdříve něčemu jinému.
Tak, jako už mají mlsouni jasno, ve které cukrárně si dát malinové kostky, koláče nebo větrníky, tady se
chodí kromě jiného na štrůdl. Je křupavý, v náplni má
ořechy, schovaný je pod čepicí šlehačky a tulí se k ní
kopeček zmrzliny. No, neochutnejte to.
Zora Krupičková
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Módní přehlídka mezi sladkostmi
Když vám někdo řekne: „Přijď se v úterý 15. června 2009 podívat na módní přehlídku do cukrárny“, pomyslíte si: „To tak. Sledovat hubené modelky současně s vystavenými
dobrotami a vědět o svém marném boji o štíhlou linii.“ Všechno ale bylo jinak. Konzumovat lákavé zákusky během přehlídky nebyl čas. Anorektické modelky z našich představ nahradily usměvavé dámy převážně středního, dokonce i důchodového věku a naše
frustrace přebytečnými kilogramy pomalu mizely.
Na první pohled jednoduché modely se držely přísně přírodních materiálů a jejich
kouzlo spočívalo ve zpracování detailů, kombinaci různých kvalit a barev látky, kterou
si tvůrkyně sama barevně upravuje, batikuje i pokresluje, takže jsme mohly vidět například romantické motýly a při pohledu zblízka i neromantické panelové domy ze sídliště,
které v podání paní Ing. Ivety Nedomové vypadaly velmi dekorativně.
Mnohé modely byly korunovány dnes trochu opomíjenými klobouky, které ladily
s oděvem. V závěru došlo i na noční košilky, spodní prádlo i rafinované podprsenky.
Paní Iveta nedávala návštěvnicím návody na hubnutí, ale sympatická upozornění, jak
si vybrat a nosit to, co naše nedostatky (nebo spíše přebytky) ukrývá. Osobitým způsobem
vedla přehlídku, která se občas díky jejímu šarmu a vtipu měnila na zábavnou show a já
si v duchu říkala, že musí být příbuzná s Halinou Pavlowskou a Ester Kočičkovou.
Módní přehlídku zprostředkovala paní Jarmila Hájková (předváděné modely také prodává)
v prostorách Zdubovy cukrárny. Poděkování patří nejen jí a paní Zdubové, ale i bezprostředním manekýnkám a prodavačkám, které je pomáhaly oblékat. A samozřejmě paní Ing. Ivetě
Nedomové, díky které jsme dokázaly pohlédnout na módu trochu jinýma očima.
Zora Krupičková

Momentka z módní přehlídky.

Jarmila Hájková a Marie Zdubová
rovněž v modelech.
Foto: Zora Krupičková
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše. Nyní Masarykovo náměstí, dům č.p. 64 (dnes funkcionalistická vila na okraji náměstí):
Tento dům původně nebyl počítán do náměstí. Tím, že stál podobně jako naproti špitál vně městských hradeb, ač valem oddělen od předměstí, byl při prvním číslování domů zahrnut do Lánic. A tak nebyl odbdařen právy, která měly domy na náměstí. Gruntovní knihy se o domě začínají zmiňovat roku 1591, kdy Eva Francová prodala
v souladu s míněním svých synů Bartoška, Jíry a Blažka dům „vedle brány Horní naproti
špitáli“ Anně Urbance za 100 zlatých. Od roku 1595 vlastnil dům již Tomášek z Březky. Od něj jej roku 1604 koupil též za sto zlatých Jakub Malcát. Ten platil vejrunky ještě v roce 1607. Poté je tu k letům 1617 a 1618 dosvědčen Duchek Tomášků. V roce
1620 se k němu přistěhoval jeho příbuzný Šimon Beránek s tím, že mu přenechal vinohrad v Ivančicích. Následujících padesát let není známo o osudu domu téměř nic, až je
tu k roku 1670 doložen Jiřík Procházka a roku 1677 Jiřík Polák.
Roku 1682 koupil grunt po Polákovi „na díle zpustlej“ Kristian Fila. „Jsouc velmi hrubě zpustlý a on Kristian všechny svršky, podlahy a co zapotřebí bylo udělati, spraviti a vystavěti dáti musil, za sumu 60 zlatých moravských, však bez závdavku. Placení kruntu po 2 zlatých moravských“. A „polhoty od těchto příštích Vánoc 1682 až do budoucích 1683 zase za
rok jemu se udělují“. Následně roku 1723 městský úřad připsal grunt „za Horní branou
u šanců“ za 50 moravských zlatých Václavu Filovi. Poté roku 1736 již vdova Filová prodala grunt Martinu Plačkovi za 40 moravských zlatých bez závdavku a s vejrunky po jednom zlatém. A „těch 10 zlatých se jemu proto upustilo, že takový grunt znovu stavěti musí“.
Roku 1739 koupil od Plačka grunt „Filovský“ dále Václav Horák. Následně roku 1748
již vdova Alžběta Horáková prodala grunt za deset zlatých hotově Františku Jourkovi.
Poté roku 1756 František Jourek zdědil dům č.p. 19 na náměstí a přitom „svůj domek blíž Brabčí brány ležící ve dvouch dílech poustupuje“ svým dosud nevyplaceným sestrám Barboře a Anči. Následně roku 1759 byla chalupa připsána Anči a jejímu manželovi Matěji Trdému tak, že deset zlatých náleželo Anně jako dědický podíl a dalších
deset zlatých měla vyplatit své sestře Barboře (později provdané za Jakuba Konečného).
Pak roku 1787 se bednářský tovaryš z Přelouče Josef Kurka oženil s vdovou Annou Trdovou (tentokrát psanou Drdovou) a ta mu nechala připsat domek i s půldruhou mírou rolí na Rejtoku a proti farské stodole. „Však ale on Josef Kurka se uvoluje ty tři dcerky z prvního manželstva vyplatiti z 30 krejcary, ty dva chlapečky z druhýho manželstva ale
za vlastní na svou starost a řemesla vycvičení bere. Pak taky 40 zlatých moravských obecních
dlužných na tenž gruntě, na to ale ihned při zápisu položil 5 zlatých moravských a každoročně do obecní kasy okolo svatého Václava skládati 1 zlatý rejnský 10 krejcarů až do vyplnění tejž sumy“. Roku 1803 dle Kurkova testamentu zdědil dům jeho nevlastní syn Pavel
Trdý „s tím zámyslem, aby on svým očímným bratřím a matce své Anně Kurkovej v sumě
510 zlatých tenkráte, když by zcela hospodářství přijal, vyplatil“. Pavel Trdý pak roku 1846
postoupil domek v ceně 480 zlatých svému synovi Josefu a Marii Trdům.
Obecní kronika dále vypovídá, že roku 1931 Jan a Helena Trdý prodali tento domek
autodopravci Albertu Šabackému za 16.000 korun bez polí. „Domek ten jest téměř na spad-
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nutí. Střecha děravá, stropy i podlahy prohnilé, zdi zbortěné, okna i dveře shnilé. Koupeno bylo
vlastně jen stavební místo a starý stavební materiál“. Dodejme, že se proto domku říkalo posměšně „lánická vila“. Ještě téhož roku jej koupil od Šabackého zubní technik Rudolf Vrška. Ten nechal vystavět následujícího roku 1932 nynější funkcionalistickou vilu, kterou navrhl význačný brněnský architekt Bohuslav Fuchs.
Prameny: SOkA ZR, AMVB, kn. č. 11787, fol. 61,
106, 249, 273, kn. č. 11788, fol. 109, 236, 310, kn.
č. 11789, fol. 138, 139, kn. č. 11794, fol. 40, kn. č.
11893, fol. 213.
Jan Zduba
Dům č.p. 64, jak jej v roce 1728 nakreslil patrně městský písař Alexander Staněk (AMB, fond U 21 – Sbírka
rukopisů knihovny A. B. Mitrovského, sig. A 260, veduta Velké Bíteše).

Zadáno pro Seniorklub
A jsou tady prázdniny.
Nemyslete si, i my, seniorky a senioři, máme toto příjemné časové období, v sobě dobře zafixováno. Pro mnohé se ohlásí vnoučata, pro která částečný prázdninový pobyt u babičky a dědečka je příjemnou prázdninovou událostí. Alespoň tomu tak dříve bývalo. Co takhle udělat
to také naopak. Podívat se alespoň krátce za dětmi a vnoučaty, kteří žijí kousek dál.
O všem si povykládáme na našem červencovém Seniorklubu, který máme tentokrát jen
sami pro sebe, bez hosta. Na srpnovém Seniorklubu to bude podobné, s tím rozdílem, že nám
k tomu zahraje náš senior Franta Kratochvíl. A v tom zářijovém si osvěžíme naše znalosti
v pravidelném soutěžním kvizu.
Co jsme připravili na měsíc červenec:
Ve středu 15. 7. 2009, v 15 hodin, v Kulturním domě máme náš Seniorklub, který tentokrát bude tím pravým klubovým posezením. Bude bez hosta, abychom měli možnost
si sami mezi sebou pořádně povykládat. Je vždy o čem. My starší víme své, až na to, že ty
mladší to moc nezajímá. Ale tak tomu vždycky bylo. Ale jedno zajímavé téma bychom si
my, seniorky a senioři, měli probrat. Letos ukončíme deset let naší činnosti, a tak se pomalu vtírá otázka, jak dál. Máme bohaté zkušenosti, ale také jsme o deset let zestárli, sil a nápadů ubylo. A těch nových seniorek a seniorů zatím mezi nás moc nepřišlo.
V neděli 19. 7. 2009 si uděláme letní vycházku. Sraz ve 13 hodin u kašny na náměstí. Připravte si nápady, kam se půjdeme podívat. Na závěr bychom se mohli jít posadit
někam na kafíčko.
Poslední sobotu v červenci, 25. 7. 2009 vyjedeme na celodenní výlet na kolech do Zbýšova na koupaliště. Sraz v 9 hodin u fotbalového stadionu. Budete překvapeni, jaký hezký
areál s koupališti si město Zbýšov vybudovalo. Plavky samozřejmě s sebou. Do Zbýšova
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se rychle přesuneme tou nejkratší cestou: po cestě na Zastávku a odtud známou hornickou cyklostezkou na Babice a do Zbýšova. Tady si na koupališti zalenošíme. Abychom
si kol přece jen trochu užili, zpět domů pojedeme hezkou cestou, která se nám zalíbila,
když jsme jeli na Ivančicko. Směr Zakřany, Příbramský mlýn, Příbram, kolem rybníku
Kuchyňka k raketové základně, Újezd, Hluboké, zde se podíváme na nejmenší hřbitov
v našem státě, dál do Krokočína a po Košíkovských loukách domů.
Co připravujeme na měsíc srpen:
Ve středu 19. 8. 2009, v 15 hodin, v Kulturním domě, máme opět náš Seniorklub.
Budeme se bavit, zpívat a tancovat. Naším pravidelným srpnovým hostem bude náš
senior Franta Kratochvíl.
Zahraje nám ty naše, ale určitě i něco modernějšího. Zbude čas i na povykládání o posledních novinkách. Vezměte s sebou i ty, kteří zatím váhají s účastí v Seniorklubu.
Na úterý 25. 8. 2009 jsme plánovali odpolední výlet na kolech do Níhova, do ateliéru
bítešského občana, Luboše Laciny. Všechno je jinak. Pan Lacina se nám moc omlouvá,
jeho současný zdravotní stav mu nedovoluje, aby nás přijal. Přejeme mu brzké uzdravení a určitě se domluvíme na některém pozdějším termínu. Ale když už budeme na těch
kolech, podíváme se k Níhovskému rybníku, jak tom tam vypadá, při zpáteční cestě se
podíváme na novou výstavbu domků ve Křoví a kolem mlýnů dojedeme domů. Sraz na
obvyklém místě ve 13 hodin u fotbalového stadionu.
Poslední sobotu v srpnu, 29. 8. 2009, bude celodenní výlet na Vysočinu, k hradu Lísek.
Sraz opět v 9 hodin u fotbalového stadionu. Vyjedeme se toulat na sever po naší krásné Vysočině – lesy, rybníky, potoky, kopečky, krásné výhledy. Bude to trochu fuška. Vyjedeme naší
známou trasou na Březí, Vidonín, Vratislávka, Krčma, Mitrov, hrad Mitrov, zámek Mitrov,
Bukov. Zde vjedeme do lesů a budeme hledat krásnou zříceninu hradu Lísek. To bude náš
cíl. Zpět pojedeme na Střítež, Olší a Drahonín a odtud sjedeme k Loučce do Trenckovy
rokle. Tu nemůžeme vynechat. Přebrodíme Loučku a přes Víckov dojedeme do Žďárce, kde
navštívíme naši oblíbenou hospůdku. Přes Rojetín a Níhov dojedeme domů.

Na Jinošovské studánky letos v dubnu se nás sešlo 51.
A co připravujeme na měsíc září:
ve středu 16. 9. 2009 Seniorklub se soutěžním kvizem
v úterý 8. 9. 2009 odpolední zájezd do Rajhradu
v sobotu 26. 9. 2009 výlet na kolech na Slavkovské bojiště
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Část vzpomínek na válečná léta 1943 – 1944
II.
Vzpomínky na školu v Brně
Tomáš Smutný
(pokračování)
Chci připomenout menší úsměvnou příhodu. (Už jich
mělo být velmi málo). Klášter měl větší dvůr a za ním do
svahu navazovala zahrada, neboť byla na úpatí Špilberku.
Jednou v létě jsme dostali chuť na třešně. Nevím, kolik
nás již bylo. Snad tři, čtyři. Domluvili jsme se, že se na
ně pozdě večer, až všichni budou spát, vypravíme. Museli jsme být velmi opatrní, neboť vždy některá sestra měla
noční službu. Vše jsme již za dne promysleli. Největším
problémem bylo prolézt mřížemi v okně do dvora. Jejich
roztažením se nám to povedlo.
Přelezli jsme plot u dvora a pak ještě vysoký do zahrady. Ve tmě jsme vyhlédli vhodný strom, vylezli na něj a natrhali si třešně. Kam jsme je dávali, už ani nevím. Snad do
kapes a za košili. Šťastně jsme se vrátili, upravili mříž, v poAutor v 17 letech
koji otevřeli okno, sedli si do něj, jedli třešně a pecky plivali na ulici. Inu, takové studentské povyražení se šťastným koncem. Nyní nechci pomyslet,
jak by to pro nás dopadlo, kdyby někdo spadl ze stromu, poranil se, anebo nás načapala
sestra při opuštění budovy nebo při návratu. (Tenkrát jsme neměli ještě tušení, jaké skutečné nebezpečí nás čeká.)
Když jsem býval na Údolní, vždycky v sobotu večer jsem chodíval na nádraží k pátému
nástupišti a čekal na příjezd autobusu od Velké Bíteše. Ten přijížděl po devatenácté hodině.
To mi vždy posílali rodiče po řidiči balík na přilepšenou. Nechyběla v něm nikdy bábovka. Od nádraží jsem se vracel přes Kapucínské náměstí, Zelný trh, Dominikánské náměstí, (tam jsem sebou jednou v zimě pořádně říznul) dále kolem YMCY, Veselou ulicí, která
přecházela do velké nezastavěné proluky, kde během roku hostoval cirkus, velký lunapark
a jiné atrakce. Dnes v tomto prostoru stojí hotel Internacional. Prošel jsem napříč a po vyšlápnutí schodů jsem se dostal k Besednímu domu a přejitím parčíku jsem byl doma na
Údolní ulici. Vždy jsem se s některým kamarádem podělil, pokud nejel domů.
Koncem června nám skončila škola. Nastaly mně prázdniny. Ty však nebyly takové, jako
prožíváte nyní vy – mladí. Byly to prázdniny vysoce pracovní, tak, jak to bylo dříve zvykem.
Doma bylo hospodářství, tzn. asi deset až dvanáct kusů hovězího dobytka, (z toho pět až šest
krav), dva tažní koně, několik koz, prasata, drůbež, kachny, husy apod. Rodiče obhospodařovali celkem 15 až 16 hektarů zemědělské půdy včetně luk. To znamená každodenně značné
množství práce kolem dobytka, od časného rána do večerních hodin, svátek nesvátek.
Rodiče zaměstnávali jednoho kočího a jednu i dvě služebné. V létě, kdy začínaly prázdniny, bylo také nejvíce sezónní práce jak na lukách, ve žních při sklizni obilí, mlácení, na
podzim při vybírání brambor a sklizni řepy. To vždy vypomáhalo více lidí, které si tatí-
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nek najímal dle potřeby. Volný čas nám vybyl až k večeru. To jsem se vykoupal v „lamfeštu“ (náhon) a hurá za sportem. Provozoval jsem lehkou atletiku. V té době jsme měli
v Bíteši dobrý oddíl, který vedl Pepík Roušů. V jiné dny jsme chodili do orlovny (dnes
je tam kino). Na nádvoří jsme měli volejbalové hřiště a uvnitř v budově jsme hráli stolní
tenis. Rozepisovat se dále o těchto věcech není účelem mé vzpomínky.
Když skončily prázdniny, nastoupil jsem v září roku 1943 do třetího ročníku Vyšší průmyslové školy textilní. Ta již byla opět na jiném místě Brna, a to na konci Juliánova v Táborské ulici. To jsem již také nebyl ubytován v Údolní ulici nýbrž na Lichtenaurově č. 14, ve
třetím patře u paní Dostálové. Shodou okolností, o mnoho let později, jeden z jejích synů
jezdil vyučovat do hudební školy ve Velké Bíteši, kde jsem se s ním též náhodou setkal.
Bydlel jsem tam ještě se třemi dalšími studenty v jedné místnosti. Byl to rohový dům.
Dnes se ulice jmenuje Sokolská. Je na ní SPŠ strojnická. Když se jede tramvají po Veveří
směrem do Žabovřesk, je to jedna z příčných ulic vpravo. Jak jsem již uvedl, jednalo se
o rohový dům, jehož druhá strana směřovala do ulice Leninovy, to ještě za komunistického režimu. Dnes se jmenuje Kounicova. Jak se jmenovala za Protektorátu, to již nevím. Do ní směřovala také okna z naší místnosti.
V protější budově přes ulici bylo tehdy v poschodí jedno ze studií Českého rozhlasu. Scházeli se tam hudebníci. (Často bylo vidět, jak hrají „čáru“.) Byla to moderní budova, v níž bylo též kino „Stadion“. Z druhé strany bylo hřiště s atletickou dráhou. To
vše původně patřilo Sokolu Brno.
K bytu bych ještě dodal, že v něm byly štěnice, od nichž jsme byli často poštípáni. Občas jsme si zašprýmovali. To se vzala prázdná krabička od cigaret, něčím naplnila, zalepila
a z okna vyhodila na chodník. Pak jsme jen pozorovali, kdo krabičku zvedne. Když dotyčný krabičku rozdělal, uviděl její skutečný obsah, praštil s ní vztekem o zem. Cigarety nebyly
tehdy volně ke koupi, byly na tak zvanou tabačenku, tak jako potraviny na lístky.
Po tomto malém odbočení se vracím do prvního školního dne, pondělí 3. září 1943.
Po příchodu do třídy čekalo některé z nás nemilé překvapení. Dostali jsme do rukou
předvolání z Pracovního úřadu, abychom se neprodleně dostavili na Cejl, kde byla jeho
hlavní úřadovna. Snad ještě ve škole jsme se dozvěděli, že pojedeme do Říše na výpomoc
– nejdéle tak šest týdnů. V naší škole tehdy sídlila i průmyslová škola chemická, z níž
mnozí studenti měli také předvolání. Týkalo se to i jiných brněnských škol.
Po vyřízení nezbytných formalit na „pracáku“ jsme odešli hromadně do budovy č. 5,
též na Cejlu, avšak na protější straně blíže ke středu města. Na nádvoří jsme byli seřazeni do trojstupů a byl s námi proveden základní výcvik, tak asi jako prodělávají nováčci
na vojně první dny, avšak s tím rozdílem, že povely byly v němčině.
Po tomto rychlokurzu, který trval půl až tři čtvrtě hodiny, jsme byli kolem poledne
propuštěni s tím, že navečer, snad v 17-18 hodin zde máme opět sraz. Odtud odpochodujeme na hlavní nádraží, kde bude pro nás připraven zvláštní vlak, kterým pojedeme
do Prahy. Nic bližšího jsme se nedozvěděli.
Jelikož autobusových spojů bylo velmi málo, měl jsem velký problém to všechno časově stihnout. Domů jsem se dostal někdy mezi 15. – 16. hodinou, a to ještě udýchán,
neboť z náměstí jsem větší kus cesty běžel. Stačil jsem snad říci: Večer odjíždím do Reichu, potřebuji přichystat nejnutnější osobní věci, hlavně prádlo, zabalit kufr, rozloučit se
a nejbližším spojem ujíždět do Brna. Pamatuji si, že nechybělo i několik slov ponaučení
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od tatínka, jak se mám chovat. Jestli jsem odjížděl z Bíteše tehdy sám, nebo s Fanynem
Raušem, už nevím. Jelikož jsem to nemohl časově stihnout, na sraz jsem se nedostavil.
Autobusy měly tehdy stanoviště u nádraží před hlavní poštou. Do Brna jsem se dostal
po 19. hodině. Po vystoupení z autobusu jsem viděl před hlavním nádražím hodně lidí.
Většinou se jednalo o doprovod těch studentů, kteří byli místní, anebo z nejbližšího okolí. Podle tehdejších zpráv mělo dojít i k protiněmeckým demonstracím.
Tak jsem se dostal přímo až na nástupiště, předtím ještě přes kontrolu a registraci.
Zvláštní vlak byl již přistaven. Další detaily se mi již po tak dlouhé době moc nevybavují. Vagony, do kterých jsme nastoupili, byly celé uzavřené – tzv. dobytčáky, s posuvnými
dveřmi bez oken, takže v nich byla tma. Přes preventivní opatření ze strany úřadů hodně
lidí tehdy vniklo na nástupiště, a tak nálada až do odjezdu byla hodně bouřlivá.
My jsme se jen utěšovali, že těch šest týdnů, o kterých byla řeč, vydržíme a ve zdraví se opět vrátíme. Kam však pojedeme, nikdo nevěděl.

část vzpomínek na válečná léta 1943 – 1944
III.
Vlakem do berlínského pekla
tomáš smutný
Blížila se očekávaná hodina H, doba odjezdu. Ta nastala před 22. hodinou. Poslední
zamávání přítomným, zavřely se posuvné dveře vagónů, lokomotiva zapískala, kola se pomalu roztáčela a vlak se dal noční tmou do pohybu směrem ku Praze. Celodenní únavou
utrápení na těle a na duchu, ulehli jsme na podlahu k odpočinku. Vzpomínám si, že před
čtvrtou hodinou ranní jsme stáli v Kolíně. Někteří kluci vyskákali a trhali větve ze stromů.
Jimi pak věnčili vagóny a také je popisovali křídou. Časně ráno jsme dorazili do Prahy.
Tam nás odvedli do nějaké budovy, kde každý z nás vyfasoval nový světlý keprový
pracovní oděv. K tomu tmavomodrou lodičku na hlavu, pracovní boty, onuce, opasek,
chlebník, jídelní misku zvanou „ešus“ a další drobné propriety. Tam jsme se dozvěděli,
že patříme k nově zakládaným technickým útvarům, zvaným krátce TN – „Technische
Nothilfe“ čili „Technická pomoc“. Místa určení byla různá. Namátkově jmenuji Essen,
Hamburg, Kiel, Berlín, Dortmund a další. Já jsem připadl do skupiny, která odjížděla
do hlavního města Německa – Berlína. Tím byla tajenka vyřešena.
Po poledni nás převezli na nádraží, kde byl již připraven zvláštní vlak. Tentokrát již
osobní, s dřevěnými sedadly, bez čalounění. Asi tak kolem druhé hodiny se dal vlak do
pohybu směr Děčín – Drážďany – Berlín. Jaké vnitřní pocity jsme měli, se s odstupem
času nedá vylíčit. Vím, že s námi ve vagónu jel dobrovolník z Prahy, který již v Německu předtím byl. Vše nám hrůzostrašně popisoval, jak to tam vypadá a co zažil. Později
jsem se podivoval, proč tam vlastně znovu jel, neboť to byl velký posera.
Ve večerních hodinách jsme přejeli hranice a já spolu s ostatními se ocitl poprvé v cizině. To mi tehdy bylo sedmnáct a půl roku. První zastávka, to si velmi dobře pamatuji,
byla večer v Pirně. Tam německé sestry rozdávaly z hrnců „Eintopf“ a něco k pití. Vím
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ještě, že to bylo pod mostem. Poté jsme pokračovali dál. Jízda byla často přerušovaná, takže jsme jeli poměrně dlouho. Vzpomínám, že když jsme druhý den projížděli Drážďany,
že mě překvapila rozlehlost seřaďovacího nádraží. Při trati jsme se alespoň rukou zdravili
s příslušníky jiných národů, kteří pracovali na železnici při úpravě kolejí.
Konečně jsme se blížili k Berlínu. Dlouhé kilometry jsme projížděli předměstím Steglitz a jímala nás hrůza. Po obou stranách trosky domů, spáleniště, čpící dým…nikde
živá duše. Pokud něco z budov stálo, tak jen části obvodového zdiva a hlavně komíny.
Vše působilo strašidelně. Tak ubíhaly poslední kilometry a konečně vlak zastavuje. Jsme
na místě. Přijeli jsme na Anhalterbahnhof. Bylo to druhý den po odjezdu z Prahy, snad
někdy kolem 11. hodiny dopoledne. Přesně si již nevzpomínám.
Po vystoupení z vlaku se řadíme, provádí se kontrola výstroje a početního stavu. To již
podléháme německému vedení. Přichází povel: Im gleischrit Marsch! (Pochodem vchod!)
Tímto okamžikem spadáme pod vedení speciálních jednotek SS. Po krátkém pochodu se ocitáme na ulici hlavního města.
(Nyní se ještě vrátím zpět do Prahy. Když jsme vyfasovali uniformy, tak jsme se do
nich hned převlékli a civil se hromadně posílal domů.) Nyní zpět do Berlína. Pochodujeme tedy v útvaru. Došli jsme ke vstupu do podzemní dráhy, označené tabulí „U“ –
Unterbahn. Sestupujeme po schodišti do podzemí. Ocitáme se na prostorném nástupišti.
Oči mám vyvalené jak „jojo“. Vtom se ze tmy vyřítí souprava několika vagónů a v mžiku stojí. Dveře se otvírají a dál to jistě znáte ze současnosti. Tehdy jsem snad viděl podzemní dráhu v nějaké barevné skládance pro děti, v níž byly obrázky dopravních prostředků a k tomu nějaká říkanka. Prožitou skutečností jsem však byl doslova ohromen
a v údivu. Dnes to spíše přijde k smíchu. Podzemní dráze se říkalo „U-Bahn“ a nadzemní „S-Bahn“. Mimo to tam pochopitelně jezdily tramvaje, které měly číslování zhruba až
do čísla 270. V Praze v té době asi do čísla 17, a to bez podzemní dráhy. Již z toho lze
posoudit tehdejší rozlehlost Berlína.
Po nastoupení do vagónů a jízdě jsme se dostali do čtvrti „Wilmersdorf“, kde jsme vystoupili. V seřazeném útvaru nás odvedli do ulice Nachodstrasse č. 16, kde byla vyklizená škola
a tam jsme byli ubytováni ve třídách. Spali jsme na tříposchoďových postelích. Vždy tři a tři
sražené k sobě a pak přístupová ulička k šesti postelím. Já jsem spával až pod stropem.
Čekali jsme na první poplach, který přišel hned první den. Jekot sirén nás probudil
a my skákali z postelí, div jsme se neporanili. Řinčely padající esšusy a jiné věci. Vše se
dělo pochopitelně potmě. Netrvalo nám to tak dlouho, neboť první dny jsme spali oblečení, snad jen bez bot, které jsme měli v posteli vedle sebe. Úkryt jsme měli v nedalekém parku, tzv. „šplitrgrábu“. To byla v zemi vykopaná klikatá chodba, jen tak vysoká, aby prošel dospělý člověk a tak široká, aby se dva minuli. Zajištěno to bylo dřevěnou
výztuží a nad hlavou bylo 30 – 40 cm zeminy. Z obou stran byly dřevěné dveře. Délka
chodby byla různá. Skutečně to byl jen protistřepinový kryt, ale považuji jej za relativně
nejbezpečnější úkryt, o čemž jsme se mohli později mnohokrát přesvědčit. Bylo hrůzné
slyšet volající o pomoc a často i vidět v zavalených domech, přitom hořících a řítící se
další dosud stojící zdivo do sklepů. Pak již bylo ticho. Nebylo pomoci. Otřesné zážitky.
I toto vše bylo součástí naší práce.
(Pokračování)
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ochrana obyvatel
policie informuje
Počasí se koncem června sice moc nepovedlo, ale konečně začaly dlouho očekávané
prázdniny. A to nejen pro děti, ale jistě i pro jejich paní učitelky. Doufáme, že děti svůj
čas o prázdninách stráví na táborech nebo u babiček, u rybníka nebo na hřišti, a tak nebudou mít čas na žádné lumpárny, které by se nelíbily ani nám, ani rodičům. Před odjezdem svého dítěte na prázdniny, a to kamkoli, zopakujte dětem, co by mohlo pro ně mít
nepříjemné následky. Dětem vysvětlete, že pravidla, na kterých se domluvíte, nejsou pro
zákeřnou radost rodičů, ale jen pro jejich vlastní zdraví.
Objevují se i děti, které mají místo hřiště raději počítač. Nebylo by od věci se jednou
za čas podívat, co vaše ratolest na internetu dělá. A to nejen stránky s mravně závadnými materiály, ale také jestli vaše dítě chatuje, a s kým. Je možné, že je vydíráno přes internet a vy o tom ani nemusíte vědět. Veškerá pravidla bezpečného chatování jsou na adrese
www.seznamsebezpecne.cz zpracována jako video. Je to velice poučné a každý, kdo s internetem teprve začíná, by tyto zásady měl znát.
Jak už bylo psáno v minulém čísle, nebezpečí „bytařů“ ještě nepominulo. Proto si i nadále, pokud vyrážíte na dovolenou, domluvte s někým, kdo vám bude chodit pro poštu.
V žádném případě, pokud tedy máte záznamník, nesdělujte možnému pachateli, že jste
mimo domov. Tento pachatel většinou volá najisto a když se ze záznamníku ozve: „Právě
jsem na dovolené...“ je to velice podobné větě: „Pojďte dál.“
V poslední době opět přibylo případů sprejerství. Množí se případy postříkaných fasád nesmyslnými nápisy. Každý týden přibude několik nápisů. Prosíme tak všechny občany,
aby tomu věnovali pozornost a v případě, že se jim nebude něco zdát, ať ihned volají policii. Z poslední doby je hlášeno několik vloupání do osobních automobilů, rekreačních chat
a nově i opět do obchodů.
Houby v okolí Velké Bíteše už začaly růst, houbařů je jak v hlavní houbařské sezóně. Když
už někdo parkuje v lese, kde je toto zakázáno a dopouští se tak přestupku, tak ať v autě nenechává žádné cenné věci a doklady od vozidla. Každoročně řešíme množštví takových případů, kdy dopadení neznámého pachatele je často v rovině scifi. Každým dnem se nepřestávám
divit, kolik řidičů vlastní řidičský průkaz a vůbec neví, kde může parkovat, co má dodržovat apod. Ve Velké Bíteši po opravě silnice Tyršova byla zbudována nově místa k parkování,
na Masarykově náměstí byly nově osazeny dopravní značky ZÁKAZ STÁNÍ. Vznikla i nová
plocha k parkování pod náměstím u potoka. Nerespektování uvedených dopravních značek
bude dále tvrdě trestáno - třeba pak pochopí i nechápaví, co tyto značky znamenají!
Na závěr chci blahopřát všem „deváťákům“, že se dostali na svoje vybrané školy a žákům SOU Jana Tiraye k úspěšnému ukončení jejich studia. Všem ostatním přeji krásné
léto bez návštěvy u nás.
npor. Ing. David Dvořáček
vedoucí oddělení

Pozvánka na besedu Občané vs. policie
Dne 23. 7. 2009 v 16.00 hodin proběhne v budově Kulturního domu, Vlkovská 482
beseda policistů Obvodního oddělení Velká Bíteš s občany. Tímto zveme všechny, kteří mají
nějaký dotaz, problém, připomínku, návrh, ať se dostaví a pohovoří si o tom s námi.
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ostatní
Informace Moravského rybářského svazu, o.s.,
ve Velké Bíteši
Dne 6. 6. 2009 se uskutečnilo místní kolo soutěže Zlatá udice na rybníku Cihelňák.
Tato soutěž se koná pravidelně každý rok do zakončení tzv. školního roku pro členy rybářského kroužku mládeže ve věku od 8-15 let.
Dětem vyšlo i letos příjemné počasí, bylo jim poskytnuto občerstvení, po skončení
závodů bylo provedeno vyhodnocení jak praktického rybolovu, tak také teoretické části,
tj. testy, poznávání ryb, rostlin, anatomie ryb a rovněž zákonné míry ryb.
Nejlépe ze všech dětí se na 1. místě umístila jediná dívka z kroužku Milianová Kristýna, na 2. místě Antl Rostislav, 3. místo Tylčer Radim, 4. místo obsadil Dvořák Petr.
Všichni účastníci obdrželi nádherné ceny, udice, navijáky, stoličky a ostatní věci, které
jsou potřeba k vlastnímu rybolovu. Ceny pro všechny členy kroužku byly v hodnotě přes
15.000 Kč. Hodně nám v tomto pomáhají i sponzoři - zámečnictví Němec, p. Častulík,
p. Milian P., p. Sysel Stanislav, Taxi Gašpár Pavel, p. Ulman Radim a Rybářské potřeby
Krůza Michal. Těmto lidem patří velké poděkování.
Za výbor MO MRS, o.s., Velká Bíteš
František Škarpíšek

Vítězové.
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SKOKAN JAKUB JANDA PŘIJEDE ZA DĚTMI NA VYSOČINU!

Současný nejvýznamnější český skokan na lyžích Jakub Janda se v sobotu 20. června
2009 zúčastnil projektu Děti Modrých dnů EXTRA.
Cílem tohoto výjimečného projektu je umožnit sociálně znevýhodněným dětem a jejich vychovatelům okusit nevšední zážitky za pomoci českých i světově uznávaných kapacit, které jim díky výjimečným zkušenostem pomohou posunout osobní hranice a umožní
tak vnímat svět jako volný prostor k uskutečnění svých snů a tužeb. Projekt Děti Modrých dnů Extra je součástí cílené, kontinuální a systematické strategie podpory a rozvoje
potenciálu dětí vyrůstajících v dětských domovech na Vysočině, dopomáhá taktéž k prevenci sociálně patologických jevů u těchto dětí.
V průběhu dopoledního programu pro sociálně znevýhodněné děti z Vysočiny se
jeden z nejznámějších českých sportovců zastavil od 10.30 hod. do 12.30 hod. v dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš. S mladými klienty ústavu vítěz Turné čtyř můstků
a dvojnásobný medailista z mistrovství světa besedoval nejen na sportovní téma, ale také
si zadováděl při sportovním workshopu.
Program na Vysočině dále pokračoval od 15.00 hod. po celé odpoledne v Budišově
– Holejích u Třebíče pro sociálně znevýhodněné děti z místního dětského domova. Zakončení návštěvy Jakuba Jandy u dětí na Vysočině je plánováno na 19.00 hod.
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Děti z dětských domovů a psychiatrické léčebny ve Velké Bíteši měly v rámci projektu pomoci Děti Modrých dnů EXTRA již v minulosti možnost zažít naprosto jedinečné
a výjimečné setkání s významnými českými hudebními umělci - muzikanty – ze skupiny ČECHOMOR, při kterém si všechny děti mohly během dvouhodinového koncertu
společně s touto významnou českou hudební legendou zahrát na hudební nástroje, nebo
mohly také okusit nevšední zážitek na bubenickém workshopu v Jihlavě, tzv. Drum circle, s významným zahraničním hostem, Američanem Johnem Yostem (Chicago, Illinois,
USA), významným profesionálním facilitátorem, muzikantem a hudebním pedagogem,
uznávaným po celém světě.
Více informací najdete na www.modredny.cz
Dovolte, abychom také poděkovali partnerovi projektu Děti Modrých dnů, bez jehož podpory bychom mohli realizovat pomoc v kraji Vysočina pro sociálně znevýhodněné děti jen stěží.
Významné společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., členu skupiny RWE velmi děkujeme za podporu.
Kontakt pro případné dotazy:
Tomáš Forýtek, ředitel Modrých dnů
modredny@modredny.cz / tel.: 777 246 246

kurzy klubu kultury
JAZYKOVÉ KURZY
Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše bude opět organizovat kurz
ANGLICKÉHO JAZYKA – začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí. Vyučující – Mgr. Pavla Švihálková. Bude zahájen v měsíci říjnu 2009 v prostorách Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš. Kurzovné činí cca 3.000 Kč (může být upraveno
podle počtu zájemců).
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do 15. září 2009 v Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Velká Bíteš – tel.: 566 532 342 nebo u Mgr. Švihálkové na tel.: 566 531 000
HUDEBNÍ VÝCHOVA
Kurzy hudební výchovy – ELEKTRONICKÉ VARHANY A HARMONIKA - s panem
Františkem Kratochvílem st. budou zahájeny společně se začátkem školního roku, tedy
od září 2009 – budou probíhat v Kulturním domě, Vlkovská 482, Velká Bíteš. Kurzovné činí 1.200 Kč na školní pololetí.
Zájemci se mohou hlásit již nyní v Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
nebo na tel.: 566 532 342 nebo přímo u pana Kratochvíla na tel. 604 126 379
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Klub kultury Velká Bíteš
žádá majitele hodových sklípků,
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela)
o svých sklípcích, které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit v Informačním centru,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš nebo na telefonu 566 532 025
do 15. července 2009.

řádková inzerce
Dostupné půjčky bez poplatků. Tel.: 732 565 767
Nemáte prokazatelný příjem? Nikde Vám nepůjčí? Půjčíme Vám na zástavu nemovitosti. Tel.: 725 695 624
Navštivte Informační centrum ve Velké Bíteši
v letních měsících i o víkendu
ČERVENEC – SRPEN
sobota 8.00 – 12.00 hodin
neděle 13.00 – 17.00 hodin

Informační centrum a Klub kultury
města Velké Bíteše
a redakce Zpravodaje přejí všem čtenářům
slunečné léto a příjemnou dovolenou
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Taneční akademie Mighty shake Zastávka pořádá
v pátek 11. 9. 2009
nábor do kurzů Street dance
V malé tělocvičně ZŠ Velká Bíteš se uskuteční v 15.00 hod nábor dětí ve věku
7-10 let, v 16.00 hod pak nábor juniorů 11-15 let.
Následné kurzy budou probíhat pod vedením lektorky Marcely Holasové ve
dnech:
Středa: 17.00-18.30 hod – junioři
Pátek: 14.00-15.30 hod. – děti
15.30-17.00 hod. – junioři
Pro více informací volejte na tel: 720121149 nebo 733508970 (Marcela Holasová)
Všechny zájemce o tanec zároveň zveme na Letní taneční soustředění, které se koná v termínu 18.-24. 7. 2009 v rekreačním středisku Vanov u Telče.
Přihlásit se můžete na mail: verkafr@volny.cz nebo na tel. 724903942 (Věra
Francálková).
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Velká Bíteš 16.–19. 7. 2009 po setmění Masarykovo nám.

Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

16. 7. 2009
17. 7. 2009
18. 7. 2009
19. 7. 2009

Červenec–srpen 2009

Kdopak by se vlka bál
Kozí příběh
Tobruk
Bathory
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NEŽ MNE ZDE ODLOŽÍŠ – VÍŠ, ŽE...
...nekompletní
rozebraný spotřebič
= poplatek!

vám radí
www.elektrowin.cz

Velké
spotřebiče

Nářadí, hobby
dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Malé
spotřebiče

Chlazení

...kompletní
nerozebraný spotřebič
= zadarmo!
Chraňme společně životní prostředí!
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