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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 
 

 

Velká Bíteš    sobota 12. září 2009 
 

 
          Dívka z folklorního souboru Bítešan                                                                                                            Foto:  Silva Smutná 

 

VII. ročník přehlídky souborů a krojovaných skupin z Podhorácka.  
Vystoupí národopisný soubor Bítešan a zpěváčci ZUŠ Velká Bíteš, Křemínek 

z Náměště nad Oslavou, dudácká muzika z Hrotovic, Stárci z Ostrovačic,  
ženy z Jinošova, Škrpál z Moravských Budějovic a Džbánek z Martínkova. 

 

Začátek ve 14 hodin  Masarykovo náměstí. 
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PROGRAM:
Zahájení
Masarykovo náměstí ve 14 hodin
1. ČÁST
„Vyletěl sokol“ 
Dívky národopisného souboru Bítešan 
v doprovodu zpěváčků ZUŠ Velká Bíteš
„Na pastvě“ 
Folklorní soubor Křemínek při Domu dětí 
a mládeže v Náměšti nad Oslavou
„Šejne, ficum, farum cucum“ 
Přípravka dětské skupiny národopisného 
souboru Bítešan při Základní škole ve Velké 
Bíteši
„Pojďte, holky, do oborky“ 
Skupina mladších dětí národopisného 
souboru Bítešan při ZŠ Velká Bíteš
„Já su synek z Polanky“ 
Stárci z Ostrovačic – skupina dětí
„Zpěváčci z Velkobítešska – I.“ 
Žáci základní umělecké školy ve Velké Bíteši
„Šavlička broušená“ 
Skupina starších dětí národopisného souboru 
Bítešan z Velké Bíteše
„Gajdoval gajdoš“ 
Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice

2. ČÁST
„Kde sme byli, tam sme byli“ 
Skupina mládeže národopisného souboru 
Bítešan z Velké Bíteše
„Hačo“ 
Stárci z Ostrovačic – skupina mládeže
„Na tom našem dvoře“ 
Skupina žen z obce Jinošov
„Zpěváčci z Velkobítešska II.“ 
Žáci základní umělecké školy ve Velké Bíteši
„Pojď, má panenko, do kola“ 
Folklorní soubor Škrpal z Moravských 
Budějovic
„U piva se dobře daří“ 
Folklorní soubor Džbánek z Martínkova
„Osmipárovka“ 
Folklorní soubor Džbánek z Martínkova
„Juž nastaly nám hody“ 
Dospělí a mládež národopisného souboru 
Bítešan pod bítešskou májou
Zakončení festivalu 
Přibližně v 17 hodin

Další informace:
Festival se koná v čase tradičních Bítešských 
hodů. Mimo pohostinství, kavárny a cukrár‑
ny jsou otevřeny rovněž hodové sklípky ve 
dvorech a v podzemí některých měšťanských 
domů i v přilehlých ulicích s nabídkou dob‑
rého jídla a pití.

Klub kultury na Masarykově náměstí čp. 5
VÝSTAVA OBRAZŮ
Zory Krupičkové a Jaroslava Skuly 
a videoinstalace Petra Jabůrka

Český svaz chovatelů v Lánicích čp. 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
Základní umělecká škola, Hrnčířská ul. 117
VÝSTAVA BONSAJÍ

Masarykovo náměstí – horní strana
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

Masarykovo náměstí čp. 5, 20.00 hodin
POSEZENÍ U CIMBÁLU
Na nádvoří Městského muzea hraje Horňác‑
ká cimbálová muzika Petra Galečky z Lipova

Příjemně prožité chvíle hostům festivalu 
přejí pořadatelé

Klub kultury města Velké Bíteše
Muzeum Vysočiny Třebíč
Muzejní spolek Velkobítešska
Národopisný soubor Bítešan
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TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY

OD STŘEDY 9. ZÁŘÍ DO STŘEDY 16. ZÁŘÍ 2009

Klub kultury města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rych‑
tářkou, prvním stárkem a stárkovou a bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobíteš‑
ska a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou 
na Tradiční Bítešské hody.

 PONDĚLÍ 7. – 18. ZÁŘÍ 2009
VÝSTAVA OBRAZŮ ZORY KRUPIČKOVÉ A JAROSLAVA SKULY 
A  VIDEOINSTALACE PETRA JABŮRKA
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
vernisáž se bude konat 7. září 2009 v 17 hodin
výstava bude probíhat od 8. do 18. září 2009
otevírací doba: po – pá  8.00 – 15.30 hodin
 sobota 13.00 – 18.00 hodin
 neděle  9.00 – 18.00 hodin

 ÚTERÝ 8. ZÁŘÍ 2009
VLASTIVĚDNÁ EXPOZICE, GEOLOGICKÉ A MINERALOGICKÉ ZAJÍMA‑
VOSTI VELKOBÍTEŠSKA
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5
otevírací doba: úterý – pátek 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 hodin
 neděle 8.00 – 18.00 hodin

 STŘEDA 9. ZÁŘÍ 2009
V 17 hodin na Masarykově náměstí
STAVĚNÍ MÁJE a otevírání hodových sklípků

V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
PAVEL HELAN  ‑ hraje nejen folk k tanci a poslechu
Sklípek na „Pětce“

 PÁTEK 11. ZÁŘÍ 2009
Od 14 do 18 hodin na nádvoří základní umělecké školy, Hrnčířská 117
VÝSTAVA BONSAJÍ
V průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo‑
bonsajové činnosti členů klubu
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V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
TATA BAND a jeho dixilend pod vedením Jaroslava Kučery
Sklípek na „Pětce“

Ve 20 hodin v Kulturním domě, Vlkovská 482
hodová zábava  ‑ SKUPINA RENOVACE

V 19 hodin na Masarykově náměstí
Rocková noc live ROCK MADE IN GAMBRINUS. Během večera vystoupí 
 TUBLATANKA CZECH REVIVAL (19.00 – 20.30), GATE CRASHER (předkapela 
Iron Maiden a účastník Masters of Rock 2009) a kapela DARKEN

 SOBOTA 12. ZÁŘÍ 2009
Na horní straně Masarykova náměstí
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

Od 8 do 18 hodin v areálu Českého svazu chovatelů, Lánice 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Od 10 do 22 hodin na nádvoří základní umělecké školy, Hrnčířská 117
VÝSTAVA BONSAJÍ
od 20 hodin seminář o tvarování bonsají
V průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo‑
bonsajové činnosti členů klubu

Od 12 do 16 hodin na horní straně Masarykova náměstí
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ s doprovodným programem

Od 14 do 17 hodin na Masarykově náměstí pod májou
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
VII. ročník přehlídky národopisných souborů a krojovaných skupin z Podhorácka. 
Na Masarykově náměstí vystoupí národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše, zpěváci ZUŠ 
Velká Bíteš, ženy z Jinošova, Křemínek z Náměště nad Oslavou, stárci z Ostrovačic, mu‑
zikanti z Hrotovic, Moravskobudějovický škrpál, Džbánek z Martínkova ad.

Od 20 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
POSEZENÍ U CIBÁLU – hraje HORŇÁCKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA PETRA 
 GALEČKY z Lipova
Sklípek na „Pětce“

Od 20 hodin v Kulturním domě, Vlkovská 482
HODOVÁ DISKOTÉKA S DJ BORISEM – největší hity současnosti i minulosti, 
 laser show
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 NEDĚLE 13. ZÁŘÍ 2009
Na horní straně Masarykova náměstí
JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL

Od 8 do 17 hodin v areálu Českého svazu chovatelů, Lánice 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

Od 10 do 18 hodin na nádvoří Základní umělecké školy, Hrnčířská 117
VÝSTAVA BONSAJÍ
V průběhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská činnost, ukázky mimo 
bonsajové činnosti členů klubu

Od 8 do 9 hodin v chrámu sv. Jana Křtitele
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA – za účasti krojované chasy

Od 8 do 11.30 hodin
STÁRCI ZVOU STARKY  ‑ za doprovodu kapely Hanačka z Břeště u Kroměříže

Od 9.30 do 11.30 hodin pod májou
DECHOVÁ KAPELA GALÁNI

Od 12 do 12.15 hodin pod májou
KOLEČKO PRO CHASU

Od 13.30 hodin
KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM
od Kulturního domu, pokračuje Vlkovskou ulicí, u fotbalového stadionu zatočí doleva 
na ulici U Stadionu, dále ulicí Družstevní, ulicí U Stadionu (kolem Psychiatrické léčeb‑
ny) na ulici Tyršova, „Ústavákem“ dolů, pokračuje ulicí Lánice až na Masarykovo náměstí

Od 13.30 do 14.30 hodin pod májou
DOMÁCÍ A HOSTÉ  ‑ v tradičním programu vystoupí také děti národopisného  souboru 
Bítešan

Od 15 hodin pod májou
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM
Krojovaná chasa s rychtářem a právem: Česká beseda, první stárek předává věnec, Mo‑
ravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. Hraje Bítešská kapela

Od 16 do 20 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO
Sklípek na „Pětce“

Od 16 hodin na Masarykově náměstí u domu č. 5
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY
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 STŘEDA 16. ZÁŘÍ 2009
V 17 hodin na Masarykově náměstí
KÁCENÍ MÁJE

Od 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
HODOVÉ DOZVUKY S KAPELOU PRO ‑ROCK
Sklípek na „Pětce“

KAM DO SKLÍPKŮ O HODECH
OD STŘEDY 9. ZÁŘÍ DO STŘEDY 16. ZÁŘÍ 2009

SKLÍPEK NA „PĚTCE“ Masarykovo náměstí 5
Středa  9. září v 19 hodin PAVEL HELAN
Pátek 11. září ve 20 hodin TATABAND
Sobota 12. září ve 20 hodin CIMBÁLOVÁ MUZIKA PETRA GALEČKY
Neděle 13. září v 16 hodin CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO
Středa 16. září v 19 hodin PRO ‑ROCK

KAVÁRNA CAFÉ JANA, Masarykovo náměstí 66
Od středy 9. září otevřen sklípek: víno z jižní Moravy, burčák, uzené maso, uzené krůtí 
palice, uzený bůček, cigára, klobásy
Pátek 11. září kapela BLÍŽENCI
Sobota 12. září FRANTIŠEK KRATOCHVÍL ml.
Neděle 13. září FRANTIŠEK KRATOCHVÍL st.

RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK, Masarykovo náměstí 86
Středa  9. září – neděle 13. září a středa 16. září 14.00 – 23.00 hodin
Neděle 14.00 – 19.00 hodin
smažený kapr, moravská vína

BAR – HERNA U STAŘÍKA, Vlkovská 482 (z boku Kulturního domu)
Otevřeno každý den od 12 hodin, maso na grilu, uzené maso, burčák, Budějovický 
Budvar 12°, 10°, Pardál

DISCO – BAR CARIBIK, Lánice 59
Středa 9. září, pátek 11. září a sobota 12. září HODOVÉ DISKOTÉKY

RASTAURACE „NA 103“, Peroutkova 103
Středa  9. září – neděle 13. září: udírna, gril, domácí kuchyně
Pátek 11. září a sobota 12. září navíc sele a živá hudba
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SPORT BAR KLÍMA, Tyršova 219
Od středy 9. září do neděle 13. září speciality na grilu a uzené maso
Pátek 11. září a sobota 12. září živá hudba

VINOTÉKA, Růžová 150
Od pátku 11. září do pondělí 14. září
víno, burčák, pivo, občerstvení, reprodukovaná hudba

TENISOVÉ KURTY VELKÁ BÍTEŠ, Růžová ulice
Pátek 12. září – kýty, reprodukovaná hudba

BOWLING BAR, Masarykovo náměstí 98
Vína, burčák a speciality na grilu, masa, zelenina a grilované jižní ovoce

RESTAURACE U VRÁNY, Kostelní 69
Pátek 11. září a sobota 12. září
selská hospoda, posezení na zahrádce, grilované maso

LESÁCKÁ RESTAURACE, Masarykovo náměstí 6
Pátek 11. září a sobota 12. září: sudové víno, burčák, pivo, grilované maso, ryby, klobá‑
sy, reprodukovaná hudba

RESTAURACE MÁJ, Vlkovská 482
V době hodů otevřeno od 9 do 24 hodin, jídla dle nabídky

Bítešská chasa v tradičním hodovém programu 2008. Foto: Jiří Zacha



Září 2009 9

NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
ZÁŘÍ 2009

Pondělí 7. – 18. září 2009
VÝSTAVA OBRAZŮ ZORY KRUPIČKOVÉ, JAROSLAVA SKULY 
A VIDEO INSTALACE PETRA JABŮRKA
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
vernisáž výstavy 7. září 2009 v 17 hodin
otevírací doba: po – pá  8.00 – 15.30 hodin
 sobota 13.00 – 18.00 hodin
 neděle  9.00 – 18.00 hodin

Úterý 8. září 2009 ve 13 hodin od České spořitelny
ZÁJEZD DO POLNÉ
Prohlídka Národní kulturní památky – děkanský chrám, Stará polenská škola, synagoga
Přihlášky: Draha Tikovská, tel: 732 208 318
Organizuje Seniorklub

Středa 16. září 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB se soutěžemi a kvizem
Kulturní dům, Vlkovská 482

Pondělí 21. září 2009 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482

Sobota 26. září 2009 v 7 hodin u fotbalového stadionu
CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH na Slavkovské bojiště
Organizuje Seniorklub

Sobota 26. září 2009 v 8 hodin
VÁCLAVSKÝ TURNAJ VE ČTYŘHŘE
Tenisové kurty Velká Bíteš, ulice Lánice
Organizuje TC Velká Bíteš

Klub kultury připravuje:
Pondělí 12. října 2009 v 19 hodin
divadelní hra KLÁRA A BÁRA – třeskutě vtipná komedie o dvou manželských kri‑
zích, ve které se představí Ivana Chýlková, Eva Holubová, Mojmír Maděrič a Jan Holík
Kulturní dům, Vlkovská 482
Předprodej vstup. od 1. září 09: Informační centrum, Masarykovo nám. 5, tel.: 566 532 025
pozn. red.: Tato divadelní hra musela být v měsíci květnu zrušena z důvodu velkého vytíže-
ní herců a nemoci jednoho z hlavních představitelů.
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INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Č. 11/09 
KONANÉHO DNE 29. ČEVNA 2009

2/11/09/RM  ‑ rozhoduje na základě výběrového řízení vybrat k plnění veřejné zakázky 
„Výměna oken ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ firmu DT  ‑ servis, spol. s r.o., Dukelská 
1563/57e, 614 00 Brno

3/11/09/RM v působnosti valné hromady Lesů města Velká Bíteš s.r.o.  ‑ schvaluje ná‑
kup vozidla MITSUBISHI PAJERO LWB 3,2DI ‑D od firmy AutoPartner Liberec za 
nabídkovou cenu 668.067 Kč bez DPH, a to formou leasingu

4/11/09/RM  ‑ rozhoduje ukončit nájemní smlouvu s nájemcem Josefem Burianem, 
předmět nájmu pozemek p.č. 2729/4 v k.ú. Velká Bíteš, a to dohodou, příp. výpovědí 
dle nájemní smlouvy ze dne 11.6.1991 a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
úplatně nabýt do majetku města Velká Bíteš stavbu na pozemku p.č. 2729/4 v k.ú.  Velká 
Bíteš od vlastníka

7/11/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Vel‑
ká Bíteš a vlastníkem, v předloženém znění, když předmětem smlouvy je závazek vlastní‑
ka parcely p. č. 2975/22 v k.ú. Velká Bíteš strpět a neomezovat umístění a provoz zaří‑
zení (tj. vodovodní přípojky a příslušenství) na části pozemku p.č. 2975/22 v k.ú. Velká 
Bíteš vymezené v geometrickém plánu č. 1714 ‑32/2009, přístup a vstup za účelem za‑
jištění oprav a údržby zařízení na uvedené části pozemku p.č. 2975/22 v k.ú. Velká Bíteš 

8/11/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít dílčí kupní smlouvu mezi městem Velká Bíteš a fir‑
mou BYT STUDIO, a.s., se sídlem Masarykovo nám. č.o. 13, č.p. 69, 586 01 Jih‑
lava, na úplatný převod části pozemku p.č. 4605 v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 
598 m2, dle GP č. 1717 ‑6559/2009 nově označené jako p.č. 4605/3 o výměře 301 m2 
(blok A) a parcela č. 4605/2 o výměře 297 m2 (blok B) za kupní cenu 1.350.000 Kč. 
Uzavření této kupní smlouvy se podmiňuje současným uzavřením dodatku původní 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26.10.2007, na základě kterého město Vel‑
ká  Bíteš v další fázi firmě BYT STUDIO, a.s., se sídlem Masarykovo nám. č.o. 13, 
č.p. 69, 586 01 Jihlava úplatně převede části pozemků p.č. 4604 a p.č. 4605 o celko‑
vé výměře v rozsahu budoucí zastavěné plochy bytových domů (bloky C a D) tj. cca 
598 m2 za kupní cenu 1.350.000 Kč

9/11/09/RM  ‑ rozhoduje na základě předložené cenové nabídky vybrat k plnění veřej‑
né zakázky na stavební práce „Přímotopné vytápění bývalé školky v Holubí Zhoři“ fir‑
mu Zdeněk Böhm, Březka 24, 595 01 Velká Bíteš

10/11/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 smlouvy o dílo s firmou Content na 
akci „Optické propojení škol ve Velké Bíteši“, kterým se prodlužuje záruka na dodávku 
a montáž na 120 měsíců
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11/11/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Inženýrské 
sítě a komunikace pro RD Velká Bíteš, ul. Jihlavská  ‑ I. etapa“ se zhotovitelem AGSTAV 
TŘEBÍČ a.s., kterým se mění termín dokončení díla do 30.9.2009

15/11/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít s krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace na ob‑
novu kulturní památky „Velká Bíteš č.p. 117“ z rozpočtu kraje Vysočina ve výši 35.640, ‑ Kč

16/11/09/RM  ‑ schvaluje rozhodnout o termínu zahájení hokejové sezóny později, a to 
v závislosti na vývoji daňových příjmů města a počasí

17/11/09/RM  ‑ rozhoduje schválit hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Mo‑
dernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ ve složení 
Mgr.  Miroslav Báňa, Ing. Marie Šabacká, Ing. arch. Vlastimil Kunčík, Ing. Jaroslav  Coufal, 
Ing. Pavel Bednář, Bc. Tomáš Zedník a jejich náhradníky JUDr. Alena Malá, Ing.  Josef 
Chytka, Ing. Pavel Rybníček, Ing. Ladislav Rada, paní Věra Pokorná, pan Jiří Grégr

18/11/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Dodatek 200901 ke Smlouvě o nájmu tepelných zaří‑
zení s firmou Ing. Jaroslav Vaňatka, Vrchlického sad 1893/3, Brno, v předloženém znění

20/11/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít s krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí podpory 
z Fondu Vysočiny č. FV 8 ‑229 ‑09 ve výši 118.664 Kč za účelem podpory realizace pro‑
jektu „Projektová dokumentace optické sítě“

25/11/09/RM  ‑ bere na vědomí žádost místní organizace Moravského rybářského sva‑
zu o finanční příspěvek s tím, že současná finanční situace města nedovoluje k poskyt‑
nutí příspěvku přistoupit

26/11/09/RM  ‑ bere na vědomí žádost Oblastní charity Třebíč o finanční příspěvek 
s tím, že současná finanční situace města nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit

31/11/09/RM  ‑ rozhoduje na základě výběrového řízení vybrat k plnění veřejné zakáz‑
ky na stavební práce „Plynová kotelna ZŠ Sadová ve Velké Bíteši  ‑ technologie a provoz“ 
firmu Ing. Jaroslav Vaňatka, Vrchlického sad 4, 602 00 Brno

32/11/09/RM  ‑ rozhoduje na základě výběrového řízení vybrat k plnění veřejné zakázky 
na stavební práce „Plynová kotelna ZŠ Sadová Velká Bíteš“ firmu NCORP, s.r.o.,  Růžová 
144, 595 01 Velká Bíteš

33/11/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít s ČR  ‑ Ministerstvem zemědělství, oddělením Po‑
zemkový úřad Žďár nad Sázavou Smlouvu o závazku budoucího nabyvatele realizova‑
ného společného zařízení  ‑ Stavba polních cest C1, C2, C4 v k.ú. Holubí Zhoř v před‑
loženém znění

37/11/09/RM  ‑ bere na vědomí oznámení o vzniku nového občanského sdružení  ‑ 
 tenisového klubu s názvem TC Matador Velká Bíteš
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38/11/09/RM  ‑ bere na vědomí žádost TJ Spartak Velká Bíteš o finanční příspěvek 
s tím, že současná finanční situace města nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit

42/11/09/RM  ‑ schvaluje bezúplatné převedení majetku  ‑ učebních pomůcek v hodno‑
tě 3053,50 Kč do vlastnictví Základní školy Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou, Sado‑
vá 579, Velká Bíteš od HZS

43/11/09/RM  ‑ rozhoduje prodat tři použité plynové kotle ze ZŠ za cenu 10.000 Kč/ks 
bez DPH firmě Zemos, a.s., Jízdárenská 493, 691 63 Velké Němčice

44/11/09/RM  ‑ bere na vědomí oznámení ředitele základní umělecké školy Velká Bíteš 
o vyhlášení dnů 29. a 30. června 2009 za dny volna

45/11/09/RM  ‑ rozhoduje vyhlásit konkurzní řízení na funkci ředitele/ky Základní umě‑
lecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Č. 12/09 
KONANÉHODNE 22. ČERVENCE 2009
4/12/09/RM  ‑ bere na vědomí žádost TJ Spartak Velká Bíteš o finanční příspěvek s tím, 
že současná finanční situace města nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit 

5/12/09/RM  ‑ revokuje své usnesení č. 6/09 v bodu č. 40 b) ze dne 6.4.2009 takto:
 ‑ RM doporučuje zastupitelstvu města revokovat bod č. 15.2 usnesení ZM č. 27/09 ze 
dne 20.4.2009 a rozhodnout úplatně převést bytovou jednotku č. 209/2 (1+1) v 1. NP 
o celkové podlahové ploše 65,00 m2 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech 
domu o velikosti id. 65/555 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/555 na zastavě‑
ném pozemku  ‑ části p.č. 562  ‑ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a na souvi‑
sejících pozemcích p.č. 563  ‑ ostatní plocha, zeleň o výměře 461 m2 a p.č. 561 ‑ ostatní 
plocha, zeleň o výměře 143 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 158.694 Kč. Uzavření smlou‑
vy je podmíněno současným zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch měs‑
ta Velká Bíteš na pozemku p.č. 563 v k.ú. Velká Bíteš, spočívajícího v závazku vlastníků 
strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz kanalizace, přístup a příjezd za účelem 
údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v souladu s projektovou dokumentací na akci 
„Rekonstrukce ulice Tyršova  ‑ 2. etapa“, tak jak je zakresleno v příslušném geometrickém 
plánu. Kupující rovněž uhradí náklady spojené s  vkladem smlouvy do KN 

8/12/09/RM  ‑ rozhoduje na základě výběrového řízení vybrat k plnění veřejné zakázky 
„Výkon koordinátora BOZP na stavbě Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkva‑
litnění výuky ve Velké Bíteši“ firmu Vysplan s.r.o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

9/12/09/RM  ‑ rozhoduje na základě výběrového řízení vybrat k plnění veřejné zakázky 
„Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve 
Velké Bíteši“firmu CSKA Karviná, s.r.o., IČ 25857126, Lešetínská 378/5a, 73 01 Kar‑
viná  ‑ Staré Město
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10/12/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Smlouvu o dílo, objednatel město Velká Bíteš, zhoto‑
vitel firma COLAS CZ, a.s., Praha, předmět díla „Oprava místní komunikace v místní 
části Bezděkov“, cena díla 560.038,75 Kč s DPH, doba plnění  ‑ září 2009

12/12/09/RM  ‑ bere na vědomí zápis z místního šetření na křižovatce silnic II/602, 
II/379 a místní komunikace Růžová ve Velké Bíteši, konaného dne 2.7.2009  ‑ důvodem 
šetření je nehodovost křižovatky

13/12/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy PRAGOPROJEKT, a.s., 
Praha, na dodávku projektové dokumentace ve stupni DSP/ZDS na akci „Velká Bíteš  ‑ 
zpomalovací práh v ulici Na Valech před křižovatkou ulic Růžová, Pod Hradbami, Na 
Valech a Masarykovo náměstí“ ve výši 10.710 Kč s DPH a současně uzavřít příslušnou 
smlouvu o dílo

14/12/09/RM  ‑ bere na vědomí žádost Českého svazu chovatelů, Základní organizace 
Velká Bíteš, o finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč s tím, že současná finanční situace 
města nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit

15/12/09/RM  ‑ rozhoduje provést deregulaci nájemného u bytů s regulovaným nájem‑
ným a stanovit k 1.1.2010 nájemné ve výši 36,58 Kč/m2/měsíc pro tyto byty (bez ohle‑
du na jejich kategorii) a rovněž pro byty, které budou mít k datu 1.9.2009 nájemné niž‑
ší než 36,58 Kč/m2/měsíc

16/12/09/RM  ‑ rozhoduje stanovit nájemné u bytů ve starší domovní zástavbě města 
v případě provádění a zajištění oprav resp. obnovy jejich oken ve výši 45 Kč/m2/měsíc,
a to od 1.8.2009

18/12/09/RM  ‑ bere na vědomí sdělení Hasičského záchranného sboru kraje Vysoči‑
na o schválení žádosti města Velká Bíteš o dotaci na přilbu pro hasiče, zásahové rukavi‑
ce a zásahovou obuv v celkové výši 20.000 Kč

19/12/09/RM  ‑ bere na vědomí žádost Bc. Zdeňka Vlčka o poskytnutí finančního pří‑
spěvku ve výši 24.000, ‑ Kč bítešské chase na Hody 2009 s tím, že se jedná o výlučnou 
kompetenci a odpovědnost ředitelky IC a KK města Velká Bíteš Bc. Zdeňky Špičkové

21/12/09/RM  ‑ schvaluje na školní rok 2009/2010 výjimku z počtu zapsaných dětí pro 
4 třídy Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace

22/12/09/RM  ‑ schvaluje na školní rok 2009/2010 výjimku z počtu dětí na 27 dětí ve tří‑
dě „Motýlků“ Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace

23/12/09/RM  ‑ doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o ukončení členství měs‑
ta Velká Bíteš k datu 31.12.2009 ve Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o., Křížová 2, Jihlava 
a v Energetickém sdružení obcí Jižní Moravy, Kounicova 67, Brno
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24/12/09/RM  ‑ bere na vědomí sdělení Ministerstva financí ČR, Státního dozoru nad 
sázkovými hrami a loteriemi, adresované Ministerstvu vnitra ČR, Odboru dozoru a kont‑
roly veřejné správy, ve věci obecně závazných vyhlášek obcí podle zákona č. 202/1990 Sb. 
o loteriích

25/12/09/RM  ‑ bere na vědomí sdělení města Velká Bíteš Ministerstvu financí ČR ve 
věci přijetí Obecně závazné vyhlášky města Velká Bíteš č. 1/2009, a to za účelem vzá‑
jemné spolupráce při zajištění veřejného pořádku respektováním určených míst pro pro‑
vozování VHP při povolování videoterminálů ze strany MF

26/12/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy DT  ‑ servis, spol. s r.o., Du‑
kelská 57e, 614 00 Brno, ve výši 211.771 Kč s DPH, a vybrat ji k plnění veřejné zakáz‑
ky „Výměna oken na ZŠ budova Tišnovská 115  ‑ jídelna a učebna jazyků“

27/12/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy DT  ‑ servis, spol. s r.o., 
Dukelská 57e, 614 00 Brno ve výši 84.654 Kč s DPH, a vybrat ji k plnění veřejné za‑
kázky „Výměna oken na ZŠ budova Tišnovská 115  ‑ žaluzie“

28/12/09/RM  ‑ schvaluje přijetí věcného daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnov‑
ská 116, příspěvková organizace, od firmy RS Elektro s.r.o. v celkové hodnotě 27.960, ‑ Kč, 
konkrétně 4 ks TV v pořizovací hodnotě á 6.990 Kč

29/12/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby Velká Bí‑
teš spol. s r.o., Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, ve výši 674.912 Kč s DPH, 
a vybrat ji k plnění veřejné zakázky „Veřejné osvětlení na ul. K Mlýnům“

30/12/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Renards, s.r.o., Vídeňská 7, 
639 00 Brno, ve výši 211.820 Kč s DPH, a vybrat ji k plnění veřejné zakázky  „Zpracování 
žádosti na projekt KOLUMBUS  ‑ brána ke svobodnému cestování“

34/12/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku Luďka Káni, IČ 72311461, Tiš‑
novská 471, Velká Bíteš, ve výši 56,20 Kč/ks bez DPH, a vybrat ji k tisku 500 ks ná‑
stěnných kalendářů města Velké Bíteše formátu A3 pro rok 2010

36/12/09/RM  ‑ ukládá Městskému úřadu, odboru výstavby a ŽP, zajistit v době ve‑
getačního klidu odstranění jabloní v ulici Kpt. Jaroše, topolu v ulici Lánice u budovy 
č.p. 300 a topolu v ulici U Stadionu u domu č.p. 280. Důvodem je jednak opakované 
ucpávání kanalizačních vpustí v důsledku spadaného listí a ulomených větví v případě 
jabloní, jednak nebezpečí vyvrácení stromů a způsobení škody na majetku nebo zdra‑
ví občanů v případě obou topolů; současně ukládá vedení města zajistit odeslání výzvy  ‑ 
 doporučení  ‑ okolním zemědělským firmám (fyzickým i právnickým osobám), aby zvá‑
žily ve svých osevních plánech pro další roky pěstování kukuřice na svazích v okolí Velké 
Bíteše a jejích místních částech z důvodu minimalizace škod na majetku občanů v pří‑
padě přívalových dešťů
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39/12/09/RM  ‑ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem učebny PC 
v SOU Jana Tiraye Velká Bíteš, nájemce firma Bit cz training, s.r.o., Horní 30, Žďár nad 
Sázavou, účel nájmu  ‑ kurz zprostředkovaný Úřadem práce Žďár nad Sázavou pro neza‑
městnané v délce cca 2 měsíce

40/12/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Kooperativa pojišťovna, 
a.s., Praha, na pojištění akce „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění vý‑
uky ve Velké Bíteši“ ve výši 49.140 Kč jako roční pojistné  ‑ rozsah pojištění dle před‑
loženého návrhu

43/13/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Renards, s.r.o., Vídeňská 7, 
639 00 Brno a vybrat ji k plnění veřejné zakázky „Zpracování žádosti na projekt Zatep‑
lení mateřské školy, Velká Bíteš“ 

44/12/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy DT  ‑ servis, spol. s r.o., Du‑
kelská 57e, 614 00 Brno ve výši 101.654 Kč s DPH, a vybrat ji k plnění veřejné zakáz‑
ky „Výměna oken a dveří na ZŠ budova Za Školou  ‑ chodby a kabinet“

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 30/09 KONANÉHO DNE 3. SRPNA 2009 
4/30/09/ZM: 
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2009 v před‑
loženém znění a bere na vědomí příjmy a financování rozpočtu města a výdaje z rozpoč‑
tu města ke dni 30.6.2009

5/30/09/ZM: 
rozhoduje zřídit organizační složku města s názvem Městské muzeum ve Velké Bíteši 
s účinností dnem 1.9.2009 a schvaluje její zřizovací listinu v předloženém znění

6/30/09/ZM: 
rozhoduje zřídit organizační složku města s názvem Městská knihovna Velká Bíteš s účin‑
ností dnem 1.9.2009 a schvaluje její zřizovací listinu v předloženém znění

7/30/09/ZM: 
rozhoduje úplatně nabýt do majetku města Velká Bíteš stavbu postavenou na části pozem‑
ku p.č. 2729/1 v k.ú. Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství od jejího vlastníka

8/30/09/ZM:
rozhoduje zamítnout úplatně převést část pozemku p.č. 421/1  ‑ ostatní plocha, ost. kom. 
v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše (dle GP č. 68 ‑74/2007 označené jako nová p.č. 421/13 
 ‑ ostatní plocha, zeleň o výměře 119 m2)

9/30/09/ZM: 
revokuje bod č. 13 usnesení č. 25/09 ze dne 9.2.2009 tak, že rozhoduje úplatně pře‑
vést část pozemku p.č. 421/5  ‑ ostatní plocha, ost. kom. v  k.ú. Bezděkov u Velké Bíte‑
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še, dle geometrického plánu č. 69 ‑102/2008 nová p.č. 421/14  ‑ ostatní plocha, jiná plo‑
cha o výměře 103 m2 s tím, že kupující rovněž uhradí náklady spojené s oddělením po‑
zemku a vkladem KS do KN

10/30/09/ZM: 
revokuje bod č. 15.2 usnesení č. 27/09 ze dne 20.4.2009 tak, že rozhoduje úplatně pře‑
vést bytovou jednotku č. 209/2 (1+1) v 1. NP o celkové podlahové ploše 65,00 m2 včetně 
spoluvlastnického podílu o velikosti id. 65/555 na společných částech domu a spoluvlast‑
nického podílu o velikosti id. 65/555 na zastavěném pozemku  ‑ části parc.č. 562, zasta‑
věná plocha a nádvoří o výměře 736 m2 a souvisejících pozemcích parc.č. 563  ‑  ostatní 
plocha, zeleň o výměře 461 m2 a parc.č. 561  ‑ ostatní plocha, zeleň o výměře 143 m2 
v k.ú. Velká Bíteš. Uzavření smlouvy je podmíněno současným zřízením bezúplatného 
věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš na pozemku parc.č. 563 v k.ú. Velká 
Bíteš, spočívající v závazku vlastníků strpět a neomezovat umístění, výstavbu a provoz 
kanalizace, přístup a příjezd za účelem údržby, oprav a rekonstrukce kanalizace v soula‑
du s projektovou dokumentací na akci „Rekonstrukce ulice Tyršova  ‑ 2. etapa“, tak jak 
je zakresleno v příslušném geometrickém plánu. Kupující rovněž uhradí náklady spoje‑
né s vkladem smlouvy do KN

11/30/09/ZM: 
rozhoduje bezúplatně nabýt do majetku města Velká Bíteš pozemky parc.č. 308/2  ‑  ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře 1120 m2, parc.č. 308/5  ‑ ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 855 m2 a parc.č. 412/3  ‑ ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1285 m2 vše 
v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše včetně stávajících nefunkčních staveb z majetku  Svazu vo‑
dovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

12/30/09/ZM: 
rozhoduje převést směnou id. podíl ve výši 3/22 na části pozemku p.č. 38/1  ‑ ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 (dle GP č. 1722 ‑51/2009 id. podíl ve výši 
3/22 na nové p.č. 38/26  ‑ ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2) v k.ú. Velká Bí‑
teš ve vlastnictví města a současně ZM rozhoduje nabýt směnou část pozemku p.č. 93 
 ‑ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 (dle GP č. 1722 ‑51/2009 nová p.č. 93/3
‑ ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2) v k.ú. Velká Bíteš ve SJM a dále ZM 
rozhoduje úplatně převést id. podíl ve výši 19/22 na části pozemku p.č. 38/1  ‑ ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 44 m2 (dle GP č. 1722 ‑51/2009 id. podíl ve výši 
19/22 na nové p.č. 38/26  ‑ ostatní plocha, jiná plocha o výměře 44 m2) s tím, že náklady 
spojené s geom. oddělením pozemků a vkladem do KN uhradí obě strany rovným dílem

13/30/09/ZM: 
rozhoduje převést směnou pozemky a jejich části v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnic‑
tví města, a to: 
 ‑ p.č. 611/3  ‑ zahrada o výměře 37 m2

 ‑ část p.č. 611/2 ‑ zahrada o výměře cca 113 m2

 ‑ část p.č. 631 ‑ ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 5 m2

 ‑ část p.č. 627  ‑ ostatní plocha, zeleň o výměře cca 147 m2



Září 2009 17

a nabýt směnou pozemky p.č. 3009/29  ‑ ostatní plocha, silnice o výměře 91 m2 a p.č. 852/6 
 ‑ orná půda o výměře 270 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že bude uzavřena doho‑
da o užívání příjezdové komunikace mezi p. a spoluvlastníky pozemku p.č. 626/1 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s geom. oddělením pozemků a vkladem do KN 
uhradí obě strany rovným dílem

14/30/09/ZM: 
rozhoduje převést úplatně p.č. 1180/39  ‑ zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 
v k.ú. Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem do KN

15/30/09/ZM: 
rozhoduje převést bezúplatně kopírku RICOH AFICIO 180 vedenou pod i. č. 1852 
v hodnotě 23.681,00 Kč do vlastnictví Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, pří‑
spěvkové organizace

16/30/09/ZM: 
schvaluje ukončení členství k 31.12.2009 ve Sdružení obcí Vysočiny, z.s.p.o. Křížová 2, 
Jihlava

17/30/09/ZM: 
schvaluje ukončení členství k 31.12.2009 v Energetickém sdružení obcí Jižní Moravy 
Kounicova 67, Brno

ZPRÁVY Z MĚSTA

JAK POKRAČUJE PŘÍPRAVA REKONSTRUKCE DALŠÍ ČÁSTI 
VLKOVSKÉ ULICE

Majetkový odbor kraje Vysočina vybral ve zjednodušeném zadávacím řízení projekční 
firmu Pragoprojekt, jež bude zpracovávat projekt „Rekonstrukce ulice Vlkovská“. Kon‑
krétně se jedná o úsek navazující na nyní dokončenou křižovatku u kostela až po hra‑
nici opravené komunikace u První brněnské strojírny. Kraj Vysočina musí zajistit odpo‑
vídající stavební povolení a vybrat dodavatele stavby tak, aby práce mohly být zahájeny 
na jaře příštího roku. Město v současné době řeší výkupy pozemků nacházejících se pod 
stávající komunikací i chodníky. Jedná se o pozemky, jejichž celková výměra dosahuje 
10 tisíc m2. Po několika desítkách let tak dochází k narovnání majetkoprávních vztahů. 
Všem vlastníkům pozemků děkujeme za jejich vstřícný přístup.

I DRUHÝ KRÁTKODOBÝ ÚVĚR BYL V TERMÍNU SPLACEN
V červnu loňského roku byla zahájena stavba „Rekonstrukce křižovatky ulic  Kostelní, 

Na Valech, Tišnovská a Vlkovská“, ukončena pak byla v dubnu 2009. Město bylo in‑
vestorem veřejného prostranství, kam spadají chodníky, veřejné osvětlení, parky, místní 
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komunikace v Hrnčířské ulici a tři parkovací plochy pro osobní automobily. Akce byla 
financována prostřednictvím krátkodobého úvěru Komerční banky ve výši 10 miliónů, 
jeho splatnost byla sjednána do 6. srpna 2009. V měsících květnu, červnu a červenci 
bylo nutné předložit veškeré podklady (stavební, účetní, příslušná usnesení orgánů měs‑
ta), probíhaly kontroly na křižovatce, porovnávaly se předložené dokumenty s originály, 
které jsou vedeny městským úřadem jako orgánem státní správy.

V úterý 4. srpna jsme obdrželi avízo Úřadu regionální rady ROP Jihovýchod o plat‑
bě dotace ve výši 10.146.066,15 korun. Ve středu byla částka převedena na účet města 
a ve čtvrtek 6. srpna jsme splatili Komerční bance úvěr ve výši 10 miliónů korun. Před‑
mětnou bankovní operací tak byl ukončen projekt oceněný čestným uznáním jako Stav‑
ba Vysočiny 2008.

DALŠÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY
Řídící výbor grantového programu „Obnova památkově chráněných území 2009“ 

nám dopisem ze dne 10. srpna oznámil, že projekt města s názvem „Výměna vrat na 
domě Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš“ uspěl. Podporu získaly projekty ohodnoce‑
né 35 – 39 body, náš projekt dostal 36 bodů. Na jeho realizaci byla přiznána finanční 
podpora ve výši 42 840 korun. V letošním roce tak získáváme na již druhou akci v úze‑
mí městské památkové zóny peníze z Fondu Vysočiny (na jaře probíhala oprava povrchu 
vjezdu u kostela sv. Jana Křtitele s dotací ve výši 70 tisíc korun).

Z Ministerstva kultury ČR jsme získali dotaci ve výši poloviny celkových nákladů 
opravy havarijního stavu střechy na radnici. Ta byla realizována rovněž na jaře. V polo‑
vině srpna byla zahájena oprava další střechy, tentokrát ve dvorním traktu Masarykova 
 náměstí 85. I zde se jedná o akci podpořenou ministerstvem kultury ve výši poloviny 
celkových nákladů. Celkem jsme tak získali 645 tisíc korun.

Současně probíhají opravy nátěrů oken a vrat na průčelí základní umělecké ško‑
ly v Hrnčířské ulici a na radnici. I tyto práce jsou spolufinancovány pomocí dotace 
z  Ministerstva kultury a kraje Vysočina.

ÚVĚR NA VÝKUP POZEMKŮ V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ BYL 
SPLACEN

Krátkodobý úvěr, který si město vzalo v roce 2008 na zpětný odkup pozemku od 
firmy ITW Pronovia, byl splacen v termínu podle sjednané úvěrové smlouvy. Konkrét‑
ně se jednalo o částku ve výši 8.893.500 korun. Téměř tříhektarový pozemek jsme roz‑
prodali po částech. Smlouvy jsou uzavřeny se dvěma investory, s posledním probíhají 
upřesňující jednání s předpokladem jejich ukončení během měsíce září. Poté přistoupí‑
me k podpisu poslední smlouvy.
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VÝJEZDOVÉ STANOVIŠTĚ ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÉ 
 SLUŽBY VELKÁ BÍTEŠ

Rada kraje Vysočina rozhodla o zadání veřejné zakázky na svém zasedání dne 14.7.2009. 
Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Ing. Valy z  Hrotovic 
s nabídkovou cenou 8.338.199 Kč bez DPH. S daní se tedy jedná o investici za nece‑
lých 10 miliónů korun. Město darovalo kraji Vysočina pozemek v průmyslové zóně o vý‑
měře 1200 m2 a zavázalo se uhradit náklady na vypracování projektové dokumentace ve 
výši necelých 500 tisíc korun. Dále se na této investici již podílet nebude, stejně tak ani 
na následném provozování záchranné služby, což bude stát asi 5 miliónů korun ročně.

Aby se mohlo začít co nejdříve stavět, podařilo se našemu MěÚ, odboru výstavby 
a životního prostředí, současně vydat odpovídající územní rozhodnutí o umístění stav‑
by i stavební povolení. Po patnáctidenní lhůtě od jeho doručení všem účastníkům říze‑
ní, může stavební firma stavbu zahájit, předběžně to bude zřejmě poslední týden v srp‑
nu 2009. Celá investice by měla být dokončena v příštím roce a následně bude zahájen 
provoz výjezdového stanovitě ZZS kraje Vysočina.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACE JE ČASOVĚ I FINANČNĚ 
NÁROČNÁ

Jakákoliv akce, kterou chce samospráva města zrealizovat, musí být nejprve podrobe‑
na finanční analýze. Z ní vyplyne reálnost samotné investice jak z pohledu možnosti zís‑
kat dotaci a v jaké výši, tak rovněž posouzení efektivity jejího následného provozu. Jak‑
mile město získá informace o připravovaných výzvách jednotlivých operačních programů 
 Evropské unie, musí zajistit předprojekční přípravu (audity, znalecké posudky), vybrat 
projekční kancelář pro vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro územní roz‑
hodnutí i pro stavební povolení. Současně musí zajistit poradenskou firmu, která zpra‑
cuje předmětnou žádost. Náklady na komplexní vypracování žádosti o dotaci se pak po‑
hybují v částkách od 500 tisíc korun (Modernizace SOU) až do výše 1,5 miliónu korun 
(Rekonstrukce Masarykova náměstí). A to se ještě nezačalo stavět a není ani garantováno, 
že uspějeme. Pokaždé platí pouze jedno. Pokud se nepřipraví projekty na konkrétní výzvy 
o dotace, pak nemáme o co žádat. V každé výzvě se totiž sejdou požadavky několikaná‑
sobně převyšující její finanční alokaci. Pokaždé se tak jedná o soutěž nejlepších projektů.

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

Z ČINNOSTI VÝBORU PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A REGIO‑
NÁLNÍ ROZVOJ MĚSTA

Po komunálních volbách v roce 2006 Zastupitelstvo města Velké Bíteše zřídilo jako svůj 
poradní orgán Výbor pro územní plánování a regionální rozvoj. Tento výbor navázal na čin‑
nost Výboru regionálního rozvoje kraje Vysočina, jehož členy byli za ČSSD Mgr. Miroslav 
Báňa a za ODS Zdeněk Blažek, a v rámci kterého bylo možné získat užitečné i praktické 
informace a usnadnit si tak orientaci v problematice čerpání financí z evropských fondů.
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Prvním programovým obdobím byly roky 2004 – 2006, ale Velká Bíteš v té době nebyla 
dostatečně připravena projektově ani personálně. Nové programové období 2007 – 2013 
však přináší i pro naše město velkou šanci na čerpání z vydatné pomoci strukturálních 
fondů EU, kdy z celkové částky projektu může příspěvek činit až 92,5%.

Velká Bíteš může čerpat z Regionálního operačního programu Regionu soudržnos‑
ti Jihovýchod, který je tvořen územními jednotkami – Jihomoravským krajem a krajem 
Vysočina, a jenž disponuje přibližně částkou 20 miliard Kč. Schválení dotačních finanč‑
ních prostředků probíhá na základě soutěže projektů, kde se hodnotí, jakým způsobem 
naplňují potřeby regionů, měst a obcí i jaký přináší pokrok a rozvoj, a to ve třech zá‑
kladních prioritách – doprava, cestovní ruch, rozvoj měst a venkova. Hodnotitelem je 
společná Regionální rada obou krajů. Velká Bíteš se do této soutěže zapojuje zatím čtyř‑
mi projekty – 1. rekonstrukce křižovatky u kostela, 2. modernizace SOU Jana Tiraye,   
3. rekonstrukce Masarykova náměstí a 4. výstavba autobusového nádraží – ve fázi přípravy.

Uspěli jsme s projektem rekonstrukce křižovatky u kostela, kde byla schválena a již vy‑
placena dotace 10.146.066,15 Kč, a projektem modernizace SOU s dotací 16.255.507 Kč. 
Podpořen nebyl projekt rekonstrukce Masarykova náměstí, a to pravděpodobně pro jeho 
velkou finanční náročnost (cca 50 mil. Kč). Výsledek chystané soutěže o projekt výstavby 
nového autobusového nádraží (cca 35 mil. Kč) bude znám zřejmě koncem roku 2009, 
předpověď úspěchu je vždy 50% na 50%. Domníváme se ale, že naší povinností jak čle‑
nů tohoto výboru, tak zastupitelů města je maximálně využít možností na čerpání pro‑
středků z fondů EU. Jedná se totiž o šanci mimořádnou, ale také poslední. S plánova‑
ným přistoupením dalších zemí do EU se stane Česká republika po roce 2013 pouze 
čistým plátcem do fondů EU. Tím i pro naše město skončí možnost realizace význam‑
ných akcí. Pevně věřím, že v případě dalších projektů budeme nastoupenou cestou po‑
kračovat i v dalším volebním období a že budeme úspěšní.

Za Výbor pro územní plánování a regionální rozvoj
Zdeněk Blažek

předseda

NABÍDKA POSLEDNÍCH 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 současné době probíhá výstavba inženýrských sítí a nej‑
později 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 uli‑
ci bude asfaltová komunikace s přilehlým jednostranným chodníkem ze zámkové dlažby, 
veřejné osvětlení a dopravní opatření na snížení rychlosti. Cena za 1 m2 pozemku je sta‑
novena na minimálně 1.200 Kč. V případě více zájemců rozhoduje vyšší nabízená cena.

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

Ing. Pavel Bednář
odbor výstavby a ŽP
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ŠKOLSTVÍ

ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH
Období školního vyučování školního roku 2008/2009 bylo na základní škole Velká Bíteš 

ukončeno předáním vysvědčení žákům již v pátek 26. června 2009. Dva dny volna 29. a 30. 
června, které žákům udělil ředitel školy, již byly plně využity místními stavebními firmami k pří‑
pravným stavebním pracím prakticky na všech budovách. Čilý stavební ruch pak mohli kolem‑
jdoucí sledovat celé prázdniny. Jednalo se o dvě rozsáhlejší a dvě menší na sobě nezávislé akce.

Zcela zásadní bylo přesunutí plynové kotelny ze samostatné budovy dnes již bývalé kotel‑
ny na ulici Sadová přímo do hlavní budovy nového areálu školy, kde sídlí II. stupeň. Stavební 
úpravy, plynová přípojka a vlastní technologie představovaly investici ve výši takřka 2  miliónů 
korun. Efektivita této přestavby je značná, předpokládáme návratnost menší než 6 roků.

Každý projíždějící, který zpomalil během dvou prázdninových měsíců před některým 
z vyvýšených přechodů na ulicích Na Valech nebo Tišnovská, mohl sledovat rychlý po‑
stup jedné z místních firem při výměně oken. Během jednoho měsíce bylo vše hotovo. 
Došlo k výměně všech oken na vnějším obvodu všech tří částí tohoto komplexu budov, 
zčásti byla vyměněna také okna směřující do dvorního traktu. Více než 100 nových oken 
přinese i zde nejenom úspory v tepelném hospodářství školy, ale také výrazné zkvalitnění 
interiéru školních budov. Věřím, že veřejnost posoudí výše uvedené jako kroky vpřed a ne 
zpět, jak jsem se nedávno kdesi náhodně dočetl.

Opravy střechy těchto budov s výměnou okapů a svodů proběhly ve dvorním traktu, 
na vnějším obvodu budou dokončeny až po skončení prázdnin.

Úpravu vstupu do budovy školy z ulice Na Valech (vedle školní kuchyně) plánoval 
 ředitel školy již v minulém roce při rekonstrukci vlastní kuchyně. Kapacitní a finanční 
 důvody posunuly zrealizování této změny až na letošní rok.

Z pozice ředitele školy je na místě poděkování prakticky všem členům Rady a Zastu‑
pitelstva města Velké Bíteše za podporu rozvoje nejenom této školy.

Obdobnou podporu má také uskutečnění modernizace naší městské střední školy na 
podzim tohoto roku ve výši přibližně 17 miliónů korun, z čehož 92,5 procent pochá‑
zí dotace, a předpokládané úpravy a opravy sídlištní mateřské školy v roce následujícím.

Mgr. Dalibor Kolář
ředitel Základní školy Velká Bíteš

NOVÝ NÁZEV ŠKOLY
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 14 675/2009 ‑21 

ze dne 1.7.2009 se s účinností od 1.9.2009 mění název organizace ze:
Střední odborné učiliště Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239

na
Střední odborná škola Jana Tiraye, Velká Bíteš, příspěvková organizace

Součastně s názvem školy se mění adresa webových stránek na: www.sosbites.cz a nový 
e ‑mail: info@sosbites.cz. Ostatní kontakty zůstávají nezměněny.

Ing. Josef Chytka
zástupce ředitelky
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KULTURA

POZVÁNÍ NA CHOVATELSKOU VÝSTAVU
Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš pořádá ve dnech 12. – 13. září 09 

tradiční hodovou výstavu drobného zvířectva. V chovatelském areálu v ulici Lánice č. 55 
budou vystaveni především králíci, holubi a drůbež. Jako ukázkové expozice exoti a  morčata. 
Výstava bude pro veřejnost přístupna v sobotu od 8 do 18 hodin a v neděli pak od 8 do 
17 hodin. Na výstavě bude možno zakoupit chovná zvířata pro doplnění svých chovů.

Na setkání se všemi návštěvníky se těší členové ZO Velká Bíteš
Za ZO Josef Klíma

BONSAJE VÁS ZVOU
Vážení spoluobčané, příznivci bonsají,

výstava bonsají u příležitosti Bítešských hodů se již stala tra‑
dicí. Hnáni nutkavostí vylepšovat a zkvalitňovat jak vystavené 
exempláře bonsají, tak i celou výstavu, snažíme se vymýšlet stále 
nové a nové zajímavé prvky, které by hodový víkend v září patřič‑
ně ozvláštnily. Jako závazek pro letošní akci jsme si dali vybudo‑
vání malé bonsajové zahrádky. Nebudou chybět i ukázky tvarová‑
ní a tematicky zaměřené přednášky.

Na výstavě se podílejí Bonsai club mládeže při ZŠ Velká  Bíteš, 
několik místních bonsajových příznivců a realizaci umožňuje zá‑
kladní umělecká škola na Hrnčířské ulici, která nám laskavě za‑
půjčuje nádvoří školy.

Jménem Bonsai clubu mládeže si Vás proto dovolujeme srdeč‑
ně pozvat na odpočinkovou procházku mezi vystavenými bonsajemi. 

Program doprovodných akcí bude včas upřesněn. Těšíme se na Vaši návštěvu a  doufáme, 
že s výstavou budete spokojeni.

Za Bonsai club mládeže při ZŠ Velká Bíteš
Dalibor Pavlar

PODĚKOVÁNÍ ČLOVÍČKOVI
V posledních třech letech si čtenáři Zpravodaje již zvykli na oznámení pestrých akcí 

a programů Mateřského centra Človíček. Bohužel, činorodým maminkám skončila ma‑
teřská dovolená a tedy i doba, kdy se mohly Človíčkovi i se svými dětmi plně věnovat. 
Je to velká škoda, že se nenašly pokračovatelky v této záslužné práci. Snad se ještě objeví, 
bývalé aktivistky by jim určitě poradily a pomohly v počátcích. Nám nezbývá než podě‑
kovat zakladatelkám Človíčka za práci, kterou pro maminky s dětmi vykonaly a proje‑
vit přání, aby se našly ochotné pokračovatelky a sponzoři, aby se mohla činnost Mateř‑
ského centra obnovit.

Děkujeme Vám
za všechny maminky, kterým se v Človíčku líbilo.

Redakce Zpravodaje

Foto: Archiv BC
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PROFIL KAPELY PRO ‑ROCK:
Vznik: duben 2009 ve Velké Bíteši
Styl: pop  ‑ rock
Počet členů: 7

Členové kapely:
Pavel Ševčík (sólová kytara, zpěv)
Pavel Tesař „Judas“ (basová kytara)
Jan Brym „Honza“ 
(doprovodná kytara, zpěv)
Dana Neklapilová „Dáda“ 
(klávesy, zpěv)
Iva Kopáčková „Ivča“ (zpěv)
Michal Neklapil „Maťa“ (bicí)
Martin Beneš (zvuk)

V Bíteši už hráli: – v červnu před Sportbarem Klíma (pouťová zábava)
 – na dvou soukromých narozeninových akcích

V Bíteši budou hrát: – v pátek 11.9. a sobotu 12.9. před Sportbarem Klíma (hodové 
posezení)

 – ve středu 16.9. Hodové dozvuky ve sklípku na „Pětce“ (zakon‑
čení hodů)

Repertoár: převzaté písně známých kapel a interpretů českých i zahraničních,
 písně starší i moderní, rychlé i pomalé
 např.: Kabát, Olympic, Katapult, Lucie, Kiss, Judas Priest, Twister 

sister, Pink Floyd, Premiér, Hudba Praha, Marsyas, Aleš Brichta, 
U2 atd….

Cíl: hrát kvalitní hudbu
 výběrem skladeb uspokojit širší okruh diváků

Kontakt: Michal Neklapil tel. 604 905 703
Těšíme se na vás……
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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 čp. 65 (dnes je dům rozdělen na domy dva – jeden 
si zachoval popisné číslo, ve druhém sídlí Policie ČR a má čp. 253):

V roce 1414 vlastnil dům u brány s právem šenku jistý Petr. Gruntovní knihy poz‑
ději v roce 1589 líčí, že byl připsán „grunt pozůstalej po nebožtíkovi Vavřincovi Zlatníko-
vi s louků a zahradů (ve) Furtě“ v ceně 210 zlatých jeho zeti Janu Zlatníkovi. Následně roku 
1599 prodal „grunt svůj ležící podle brány s nábytky níže poznamenanejmi, totiž almarami 
dvěma v síni a v světnici, jednou s truhlou pro mouku, s kohoutem a slepicemi pětmi i s tím, 
co hřebíkem přibito jest“, za 240 moravských zlatých pekaři Kryštofu Bernerovi. Pekař však 
o dva roky později prodal dům dále za stejnou částku, za jakou jej koupil, s připrodáním 
„žita na kousku, tři stoly“, Havlu Krejčímu a z Bíteše se patrně odstěhoval. Roku 1617 byl 
dům po Havlu Krejčím připsán v hodnotě 260 moravských zlatých Tomáši Šebkovi, je‑
hož manželka měla na domě podíl.

Později roku 1654 byl připsán dům již po Janu Růžičkovi krejčímu Tomáši Šandero‑
vi, který se sem přiženil. Dále roku 1694 koupil grunt po Šanderovi za 260 moravských 
zlatých Jiřík Kočent, „však bez závdavku. Nicméně však jsouce 60 zlatých rejnských za obec-
ní pivo k obci města zdejšího po nebožtíkovi povinovaného, tehdy s pomocí Boží v tomž roce 
takový dluh pánům platiti povinen bude a připověděl“. I on po roce 1702 přikoupil něko‑
lik polností. Následně roku 1729 byl dům připsán dalšímu Jiříku Kočentovi, „však jsouce 
60 zlatých rejnských za obecní pivo k obci zdejší po nebožtíkovi Tomášovi Šanderovi povinova-
ného a takový dluh na sebe pan Jiřík Skála jest vzal a zdali jej zaplatil, až posavad se prouká-
zati nemohlo, takový dluh pokud se neproukáže, pozůstalá jeho manželka Alžběta, nyní Hýžo-
vá anebo její syn Václav Skála jakožto dědici, platiti povinen bude“.

Roku 1763 nechala již vdova Barbora Kočentová připsat dům svému zeti Jiříku  Holíkovi. 
„Však poněvadž jistý dluh Franz Kočent syn její nejstarší udělal a od mezřickej mydlářky paní De-

tincový 100 zlatých vypůjčil, na zaplacení toho erbové po ne-
božtíkovi Jiříkovi Kočentovi, dědu těchto dětí, 3 díly dobrovolně 
cedirují a popouštějí, který 100 zlatých nynější nový hospodář 
Jiřík Holík co nejspíš zaplatiti jse obligiroval“.  Později roku 
1792 nechal Jiřík Holík připsat dům v hodnotě 500 zlatých 
svému synovi Josefu Holíkovi. Roku 1831 nechala Nepo‑
mucena Holíková, nově provdaná za Antonína Smrže, při‑
psat dům za 2 814 zlatých Františku Martínkovi a přestě‑
hovala se na dům čp. 185 v dnešní ulici Zmola. Poté roku 
1843 získal dům František Klobouch. A od roku 1885 jej 
vlastnili Vilém a Antonie Klobouchovi.

Prameny: SOkA ZR, AMVB, sig. Ea 1, fol. 7, kn. č. 11787, 
fol. 4, 37, 45, 49, 71, 72, 166, 212, 236, kn. č. 11788, 
fol. 9, 10, 11, 197, 373, kn. č. 11789, fol. 1, 139, 
kn. č. 11793, fol. 24, 71, kn. č. 11795, fol. 123, 124.

Jan Zduba

Měšťanský dům čp. 65 u Hor‑
ní brány v roce 1728 (AMB, 
fond U 21 – Sbírka rukopi‑
sů knihovny A.B.Mitrovské‑
ho, sig. A 260, veduta Vel‑
ké Bíteše).
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
A je po prázdninách.
Určitě jsme si jich všichni užili. I my, seniorky a senioři. Našim vnoučatům jsme splni-

li sliby za pěkná vysvědčení a připravili jsme jim hezké prázdninové zážitky. Ale i my sami 
jsme si jistě něco užili. Někdo na chalupě, někdo v lázních, u moře, na zájezdě apod. Náš 
zářijový Seniorklub máme vždy sami pro sebe. Sdělujeme si, jak bylo o dovolených, co no-
vého v městě, a toho v malém městě je vždy hodně. A máme taky pravidelně kviz znalostí.

Co jsme připravili na měsíc září:
V úterý 8. září 2009 si uděláme zajímavý odpolední zájezd do Polné. Proč tam? Měs‑

to Polná je tak velké jako Velká Bíteš. A tak se budeme dívat, jak jim se daří a budeme 
srovnávat. V letošním roce byl jejich děkanský chrám vyhlášen Národní kulturní památ‑
kou. Je mohutný, s bohatou vnitřní výzdobou, s deseti oltáři a nejstaršími barokními var‑
hanami u nás. A to v Polné mají ještě další tři kostely, židovské ghetto se synagogou, ži‑
dovský hřbitov, zámek, upravené přírodní koupaliště atd.

Vyjedeme ve 13 hodin od České spořitelny. Připravujeme program: prohlídku dě‑
kanského chrámu s průvodcem, prohlídka Staré polenské školy, prohlídka synagogy 
s  muzeem. Na závěr se posadíme na náměstí do restaurace U Slovana, která se nachází 
ve starém měšťanském domě, kde dříve bývala rychta.

Přihlášky u pí. Drahoslavy Tikovské, tel.: 732 208 318. Úč. poplatek 50 Kč.
Ve středu 16. září 2009 máme náš pravidelný Seniorklub, v 15 hodin v Kulturním 

domě. Host tentokrát nebude, vystačíme si sami. Budeme si povídat o dovolených a tradič‑
ně máme kviz. Každý si bude moci ověřit svoje znalosti. Součástí kvizu bude pro každého 
i zajímavý domácí úkol do příštího Seniorklubu, s odměnami pro ty nejlepší. Povíme si 
o našich dalších připravovaných akcích a vůbec o další budoucnosti našeho Seniorklubu.

Třetí akcí v září bude celodenní výlet na kolech na Slavkovské bojiště. Pozor! Sraz již 
v 7 hodin u fotbalového stadionu. Pojedeme na nádraží do Vlkova, kde se kola naloží 
na Avii a my sedneme v 8.19 hod. do vlaku a pojedeme do Rajhradu. Zde nasedneme 
na kola a vyjedeme po stopách velké bitvy tří císařů u Slavkova, která byla 2. prosince 
1805. Napoleon zde porazil rakousko ‑ruská vojska. Bojiště bylo rozlehlé, nacházelo se 
na katastrech několika obcí a je zajímavě označeno naučnou stezkou. Začneme prohlíd‑
kou rajhradského kláštera, přejedeme řeku Svratku a pojedeme přes Rajhradice,  Otmarov, 
Telnice na kopec u Prace, kde stojí Mohyla míru s muzeem Slavkovské bitvy. Dál poje‑
deme přes Křenovice do Slavkova, stavíme se na zámku a budeme pokračovat na Tva‑
rožnou, kde se stavíme na nedalekém kopci Santon s kostelíkem, kde se také odehráva‑
ly urputné boje. Nedaleko je kopec Žuráň, odkud Napoleon řídil bitvu. Odtud je to již 
kousek do Šlapanic, kde sedneme na vlak.

Co připravujeme na měsíc říjen:
– středa 21. 10. 2009, Seniorklub s krásnou hudbou s průvodcem
– sobota 31. 10. 2009, výlet na kolech na Svatou Horu
– třetí akce – sledujte naši skřínku, připravujeme plavání a divadlo

Aktiv Seniorklubu
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ČÁST VZPOMÍNEK NA VÁLEČNÁ LÉTA 1943 – 1944

IV.
TOMÁŠ SMUTNÝ

Nyní na vysvětlenou 
krátce k našemu organi‑
začnímu propojení. Jak 
nám bylo sděleno (krát‑
ce jsem se již zmínil), 
spadali jsme přímo pod 
SS. Byli jsme polovojen‑
ská jednotka, která měla 
svého velitele – němec‑
kého důstojníka. Niž‑
ším složkám veleli pod‑
důstojníci, většinou již 
starší, kteří byli vyčleně‑
ni z armády. Ti s námi 
chodili vždy na nasaze‑
ní. Výjimkou bylo, po‑

kud jsme byli dislokováni po dvou až třech na více pracovišť. To za nás zodpovídal ně‑
mecký civilní zaměstnanec, většinou odborník, ke kterému jsme byli přiděleni. Již z dří‑
ve uvedeného názvu „Technische Nothilfe“ vyplývá, že jsme byli nasazováni tam, kde to 
bylo bezprostředně žádoucí. Tedy nic trvalého, prakticky každý den někde jinde.

Pracovní uniformy jsme vyfasovali již v Praze. V Berlíně jsme byli dovybaveni 
„ vycházkovými uniformami“, pocházejícími snad z první světové války. Byly to zelené 
kalhoty, ale ne ke kotníkům. Tyhle se od kolen až po boty ovíjely černými omotávkami. 
Následovala zelená blůza s nárameníky a množstvím lesklých knoflíků. Na krk se též dá‑
val černý nákrčník a na hlavu zelená lodička. Byli jsme zkrátka frajeři k popukání. Do‑
kumentuje to i zveřejněná fotografie.

Pro potřeby pracovního nasazení jsme dostali díl stanové celty (ze čtyř dílů se posta‑
vil stan), která se nasazovala otvorem na krk a v pase byla připevněna opaskem; dále přil‑
bu, kouřovou masku a další drobnosti.

Po návratu z práce bylo občas pořadové cvičení, nácvik pozdravu nataženou pravou 
rukou do výše očí. Při vycházkách jsme museli zdravit vojáky od poddůstojníka výše. 
Některým frekventovaným ulicím se bylo lépe vyhnout, nebo mít ruku raději stále zdvi‑
ženou, abychom někoho nepřehlédli. Proto jsme se dívali dost dopředu. Jednou se nám 
přesto stalo, že jsme přehlédli a opomněli pozdravit skupinku několika důstojníků, jdou‑
cí proti nám. O to bylo horší, že jsem v jednom poznal velitele od našeho útvaru, ale 
jiné kompanie. Vtom se za námi ozval řev – hned jsme věděli, kolik uhodilo. Vím, že 
nám vyčinil, že jsme nepozdravili a se mnou zacloumal, že jsem neupraven, že nemám 
zapnuté všechny knoflíky. Nebyl to žádný div, neboť knoflíků byla celá řada. Křičel, že 
si to s námi vyřídí u útvaru. Nic se ale nestalo – dobře to dopadlo.
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Ze začátku jsem zdravil i průvodčí v tramvaji, různé státní zaměstnance, kteří měli 
též uniformy a výložky a pro nás bylo obtížné je rázem rozpoznat. Později se to částeč‑
ně zlepšilo, byli jsme víc otrkaní.

Ve všední dny, když jsme chtěli jít mimo ubytovnu, museli jsme do kanceláře za ve‑
litelem a dle předpisu žádat o propustku, na které též byla uvedena hodina, do kdy je 
platná. V praxi to znamenalo zaklepat, počkat na vyzvání „herein“ (dále), potom vstou‑
pit, postavit se do pozoru, pozdravit a vyslovit žádost. Pochopitelně, že německy. V ne‑
děli před polednem a po obědě byl vždy pořadový výcvik na „ Apelplatzu“ a pak teprve 
hromadné volno, to již bez žádosti.

V prvním místě ubytování jsme nepobyli příliš dlouho a stěhovali se do čtvrti Charlot‑
tenburg. Větší část naší jednotky se přestěhovala opět do školy na třídě Kaiserin  Augusta 
Alee 31, kde bylo i naše vedení. Malá část v počtu asi třiceti mužů byla ubytována v téže 
čtvrti, avšak západněji asi o 3 km. V této skupině jsem byl i já.

Vzpomínám, že ulice tam stále mírně stoupala, bylo to výše nad městem. Místo uby‑
tování bylo v menším hostinci, na který navazoval menší sál. Majitelem hostince byl Max 
Horn a ulice se jmenovala Akazienallee 34. Bylo to v poklidné čtvrti, byly tam jen vil‑
ky, asfaltové ulice a mnoho zeleně. Bylo tam jednoduše krásně.

(Pokračování)

OCHRANA OBYVATEL
VELKÁ VODA POSTIHLA VELKOU BÍTEŠ A OKOLÍ

Znovu jsme měli možnost naplnit smysl hasičského po‑
volání a naplnit heslo „Pomoc v nouzi, naše poslání“. Tako‑
vé přívalové deště a bouřky, si v takové intenzitě nepamatuje 
nikdo ze starousedlíků ve Velké Bíteši za celou historii. Dle 
našich hasičských záznamů podobná pohroma zasáhla oko‑
lí Velké Bíteše 24. května 1935, kdy byla postižena průtrží 
mračen s krupobitím a povodní. Jednotka SDH Velká Bíteš 
zasahovala při 17 událostech v souvislosti s vodou. Především 
se jednalo o čerpání vody ze sklepů, hospodářských stavení, 
odklízení nánosů bahna, očištění komunikací, proplachování 
kanalizace. Ve spolupráci se starosty obcí hasiči monitorovali 

stav rybníků a toků. Naše jednotka vyjížděla na výpomoc do Košíkova, Křižanova, Horní Li‑
bochové, Dolní Libochové, Nové Vsi. Ve středu 22. 7. 2009, kdy bylo město postižené kru‑
pobitím a přívalem vody a bahna, jednotka SDH Velká Bíteš zasahovala se 3 vozidly a na vý‑
pomoc přijeli SDH Osová Bítýška se 2 vozidly, SDH Tasov, (i když měli ve své obci zatopené 
sklepy). Za což jim děkuji. Není v našich silách ani možnostech okamžitě pomoci všem posti‑
ženým spoluobčanům, kteří vyrozuměli tísňovou linku 150. Následkem těchto událostí jsme 
obdrželi od Městského úřadu kalové čerpadlo HCP PUMP typ AS ‑35. Výkon 30 m3/hod.,
2860 otáček/min., sací výška 10 metrů, váha 46 kg, aby naše pomoc byla ještě účinnější.

David Dvořáček, DiS.
Velitel zásahu V.B. 22. 7. 09

Kroupová „nadílka“.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PANÍ CAHOVÁ OSLAVILA 103. NAROZENINY

V pátek 7. srpna 2009 se v obřadní síni městského úřadu opět po roce sešla rodina 
bítešské občanky paní Marie Cahové, aby společně oslavila její narozeniny. Oslavenky‑
ně se 10. srpna 2009 dožila krásných sto tří let. Mezi gratulanty byli představitelé města 
– pan starosta Mgr. Miroslav Báňa, paní místostarostka JUDr. Alena Malá, a také rad‑
ní kraje Vysočina Mgr. Petr Krčál a ředitel OSSZ ve Žďáře nad Sázavou Mgr. Miroslav 
Lučka. Nechyběly ani sestřičky z domova důchodců, které se o paní Cahovou a ostatní 
obyvatele domova pečlivě starají, ani členky Sboru pro občanské záležitosti, které přichys‑
taly občerstvení. Přítomen byl také pan František Kratochvíl st., který celou oslavu zpří‑
jemňoval hraním na elektronické varhany a poté na harmoniku. Právě při zvuku harmo‑
niky si paní Cahová spolu s se svým synem Milošem zatančila. Mezi mnoha gratulace‑
mi, ke kterým patřila přání dlouhého a spokojeného života ve Velké Bíteši, zazněly také 
dva sliby. Jeden od pana starosty, týkající se odpočinkové zahrady, která se staví u domo‑
va důchodců na Tyršově ulici. Při loňských narozeninách předal Mgr. Báňa paní Cahové 
symbolický klíč od oné zahrady a slíbil, že její další narozeniny oslaví zde. Bohužel stav‑
bě nepřálo počasí, a tak zahrada ještě není dokončena. Paní Cahová však dostala příslib, 
že již za dva měsíce se stavba dokončí a setkání se uskuteční. Doufejme tedy, že sluníč‑
ko bude i nadále svítit a stavba bude bez komplikací pokračovat. Jak jsem již naznači‑
la, sliby během dopoledne padly dva. Ten druhý byl od paní Mileny Koukolové, členky 
SPOZ. Slíbila, že se nazpaměť naučí celou sokolskou píseň „6. července na strahovských 
hradbách“ a poté ji za doprovodu pana Kratochvíla zazpívá.

Doufejme, že oba sliby dojdou naplnění, a paní Cahová se sejde s panem starostou 
na nové odpočinkové zahradě a paní Koukolová jí zazpívá.

Ke všem gratulacím, které na radnici zazněly, se připojuje také redakce Zpravodaje 
a přeje jubilantce pevné zdraví, spokojenost a další dlouhá léta v našem městě.

Mirka Ondroušková

Paní Cahová, syn Oldřich a Mgr. Krčál.
Foto: BcA. Michaela Hasíková 

Sestřičky z domova důchodců.
Foto: M. Ondroušková
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OSTATNÍ
O ŘÍJNOVÉ SLAVNOSTI K VÝROČÍ BIBLE KRALICKÉ

Nepochybuji o tom, že řada Bítešanů a čtenářů bítešského Zpravodaje má ještě v dob‑
ré paměti Jarní koncert Jana Dudy, rodáka z blízkého Újezda a bývalého člena olomouc‑
ké filharmonie v roce 2004 a loňského roku 2008 v lesním zákoutí u Kalinovy studán‑
ky při květnovém putování kolem Jinošovských studánek.

K oběma Jarním koncertům hudby a slova si pan Duda přizval i bítešské hudebníky, 
zpěváky a účinkující, aby společně vzdali hold přírodě našeho kraje, jeho duchovní tra‑
dici a nevtíravé kráse. Pan Jan Duda sám na své útraty zajišťoval oba koncerty vlastními 
silami a tím vzdával díky našemu kraji za dar života a za všechno, čím v dětství a v mlá‑
dí sytil svou duši, protože všichni jsme něčím dlužni tomuto kraji a ne všichni splácíme 
dluhy k přispívání jeho podmanivé kráse a duchovní tradici. Nejen hudbou a slovem, ale 
i nebývalým kulturním skutkem spolu s jinošovskými zahrádkáři připomněli tuto udá‑
lost Pamětním kamenem a verši Miloslava Bureše z Otvírání studánek.

Buďme si vědomi bohaté kulturní tradice vytvářené generacemi předků neústupnos‑
tí práce a duchovním složením. Především mám na mysli přínos Jednoty bratrské pře‑
kladem a tiskem Kralické bible a jejímu významu pro národ v uchování spisovné češti‑
ny jako nejvyššího daru, dědictví a odkazu. Nemohu také nevzpomenout loňskou bíteš‑
skou slavnost k 400. výročí bratrské modlitebny a odhalení busty mecenáše Jednoty Kar‑
la staršího z Žerotína, které jsem se zúčastnil.

Všichni společně žijeme v přítomném čase, který chce být pokračováním duchovní‑
ho odkazu minulosti. Pan Jan Duda se svou skupinou hudebníků, zpěváků a ctitelů slo‑
va programují za podpory obecního úřadu SLAVNOSTNÍ KONCERT v Kralickém Pa‑
mátníku BIBLE u kostela sv. Martina v sobotu 26. září 2009 v 17 hodin. Upozorňuje‑
me a zveme všechny zájemce z Bíteše a okolí o dějinný kulturní odkaz, kterým chceme 
obohatit náš duchovní život. Všichni budete srdečně vítaní v prostředí zcela výjimečném, 
nad které nemůže být vhodnějšího.

Josef Pěnčík

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
Bc. Zdeňka Špičková

tel.: 566 532 342
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PRVOSJEZD POTOKA BÍTÝŠKY

Na území města. Foto: Dalibor Kolář ml.

Srážkově bohatý měsíc červenec s častými bouřkami a přívalovými dešti přinesl pře‑
devším v horních částech našich vodních toků nebývale a poměrně dlouze trvající zvý‑
šený vodní stav.

To se týkalo také potoka Bítýšky, protékajícího Velkou Bíteší.
Pramení ve výšce 595 m nad mořem mezi obcemi Březejc a Sviny. Protéká soustavou 

rybníků u Ořechova a směřuje k jihovýchodu skrze Osovou Bítýšku a Velkou Bíteš. Ve Velké 
Bíteši se stáčí zhruba k severovýchodu a poblíž Křoví ústí v nadmořské výšce 445 m zpra‑
va do Bílého potoka. Po soutoku s Bílým potokem se používaly oba názvy  (Bítýška i Bílý 
potok), od sedmdesátých let 20. století však převládá pojmenování Bílý potok.

Plocha povodí Bítýšky je 39,4 km², délka toku 17,3 km.
Bílý potok pramení 2 km severně od Skřinářova v nadmořské výšce 605 m, proté‑

ká v horní části několika rybníky (jedním z nich je Vlkovský). Je 33,9 km dlouhý. Po‑
vodí má rozlohu 113,7 km².

Od soutoku teče Bílý potok v hlubokém údolí, které je od Spáleného mlýna mezi 
Přibyslavicemi a Svatoslaví přes osadu Šmelcovna až do Veverské Bítýšky vyhlášeno pří‑
rodním parkem (vyhlášen jako oblast klidu 1. ledna 1979 bývalým ONV Brno ‑venkov, 
od roku 1992 přírodní park). Ve Veverské Bítýšce ústí zprava do Svratky jen několik sto‑
vek metrů od přehrady v nadmořské výšce 235 m.
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Letošní velice příhodné podmínky byly pobídkou pro realizaci několik roků plánova‑
ného sjezdu těchto potoků od pramene až k ústí. Z hlediska stupnice obtížnosti vodních 
toků je možné oba potoky zařadit do kategori WWI a WWII, tedy lehká až mírně těžká.

Ve středu 22. července 2009 dopoledne (velkobítešsko zažilo ten večer nevídané kru‑
pobití) jsme z prostoru prameniště Bítýšky přes několik rybníků v kombinaci plavba a ta‑
žení kanoe dospěli k ořechovskému lomu, kde jsme mohli pod silniční propustí asi v 11 
hodin začít opravdové splavnění. Vzhledem ke vzdálenosti asi 14 km k soutoku jsme 
očekávali ukončení sjezdu kolem 16 hodiny.

Jaká byla skutečnost?
V 18 hodin jsme po docela vysilující kombinaci sjezdu, brodění a přenášení gumo‑

vé kanoe ukončili pro blížící se bouřku tuto část výpravy na nově vybudovaném rybní‑
ku pod Novými Sady.

S odstupem 5 dnů jsme zbytek tentokrát už opravdu takřka čisté plavby uskutečni‑
li během necelých 4 hodin. Propluli jsme soutokem obou potoků, z lodi jsme vystoupi‑
li pod mostem u obce Křoví.

V součtu předchozích sjezdů Bílého potoka z tohoto místa k Pavlovcovu mlýnu, který 
se nachází mezi Svatoslaví a Radoškovem, a dále do Veverské Bítýšky, se jedná podle mých 
dostupných informací pravděpodobně o první sjezd této vodoteče v takovém rozsahu.

Věřím, že pro úplnost se nám podaří při vhodných podmínkách zdolat také horní 
tok Bílého potoka od Skřinářova k soutoku u křovského lomu a zdokumentovat tento 
sjezd kamerou a fotoaparátem tak, jak se nám to podařilo letos.

Mgr. Dalibor Kolář

SVĚT ŘECKÝCH BÁJÍ V PROSATÍNĚ
Letní tábor Prosatín se pro letoš‑

ní rok stal starověkým Řeckem. Tábor‑
níky přivítal před stany sbor olymp‑
ských bohů a bohyň a zcela je podřídil 
tehdejším mravům, dějům i povinnos‑
tem. K té první patřilo pořízení odpo‑
vídajícího oděvu. Padlo na něj prostě‑
radlo, které si každý nabatikoval – a už 
se k Tasovu na zmrzlinu vinul průvod 
postav v modrobílých řízách se zelený‑
mi věnci na hlavě.

Zážitků bylo mnoho: boj o oheň, 
pomoc Prométheovi, výroba trůnu pro 

boha Dia, útok harpyjí na zařízení stanů, Olympijské hry – a ty disciplíny kdybyste za‑
kusili! Také došlo na výrobu trojského koně, na zápas s Minotaurem i na posezení u tá‑
boráku s programem „ z vlastních zdrojů“. Nechte si vyprávět. Fotografie, pořízená Ma‑
tějem Horkým, je čtenářům pro informaci, táborníkům pro vzpomínku.

Zora Krupičková

…a jak nám chutnalo! Foto: M. Horký
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AMERICKÝ ASTRONAUT ANDREW FEUSTEL NAVŠTÍVIL 
 VELKOU BÍTEŠ

Abychom byli přesnější, jeho návštěva v ne‑
děli 9. srpna 2009 se týkala dětí v bítešské dět‑
ské psychiatrické léčebně. Zprostředkoval ji tým 
pana Forýtka Modré dny, který je v DPL dob‑
ře znám díky akcím, které pro děti již v minu‑
losti připravil. Činnost Modrých dnů zastřešuje 
nestátní nezisková organizace MODRÝ SVĚT. 
Zabývá se od roku 2002 programem preven‑
ce sociálně patologických jevů se zaměřením 
na děti předškolního, školního věku a mládež, 
a to konkrétně v regionu Vysočiny.) Děti v lé‑
čebně již v minulé době díky Modrým dnům 
měly např. možnost nejen poslouchat, ale také 
si zahrát se skupinou Čechomor.

Tentokrát se povedl opravdu „husarský“ kou‑
sek: Dosud astronaut, který si v Česku získal sym‑
patie tím, že vynesl na oběžnou dráhu českou 
vlajku a výtisk nerudových Písní kosmických, na‑
vštěvoval v naší republice větší města a jeho ná‑

vštěva v léčebně znamenala pro tým Modrých dnů velké úsilí. Díky němu se dějištěm as‑
tronautovy besedy stala dětská psychiatrická léčebna.

Besedě předcházelo promítnutí pracovního filmu, týkajícího se Feustelova letu, který ji‑
nak není určen pro veřejnost. Potom následovala takřka devadesátiminutová beseda. Andrew 
Feustel, který léčebnu navštívil i s manželkou Indirou a oběma syny, hovořil s dětmi jako 
rovný s rovným. Odpovídal na otázky, které dokládaly informovanost dětí o jeho letu. Mno‑
hé byly humorné (..Je měsíc ze sýra?), jiné svědčily již o hlubším zájmu o tématiku. Během 
celé doby byli posluchači soustředění a pozorní a bylo vidět, že jsou nadšeni návštěvou, kte‑

rá jen tak k někomu nezavítá.
Zora Krupičková

Modré dny děkují dlouho‑
letému partnerovi projektu, bez 
jehož podpory by bylo možné 
realizovat pomoc v kraji Vyso‑
čina pro sociálně znevýhodně‑
né děti jen stěží.

Významné společnosti 
Jiho moravská plynárenská, a.s., 
členu skupiny RWE velmi dě‑
kujeme za podporu!

Poděkování patří také Re‑
stauraci U Raušů, Velká Bíteš.

A. Feustel během besedy v DPL.
Foto: BcA. Michaela Hasíková

Foto: BcA. Michaela Hasíková
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ROZJEĎTE ŠKOLNÍ ROK S MIGHTY SHAKEM
Léto končí a vy máte opět příležitost přihlásit se do taneční akademie Mighty Shake, 

která působí v mnoha městech jižní Moravy.
Velká Bíteš je jedním z těch měst, kde se vyučuje moderní tanec pod vedením zkuše‑

ných instruktorů. Již 5 let zde probíhají tréninky 1x nebo 2x týdně. Na těchto hodinách 
se máte šanci seznámit s velkým počtem tanečních stylů (house dance, new style, dance 
hall, locking…) Důležité je, aby se nejmladší členové naší skupiny, tedy děti, na těchto 
hodinách bavily. Proto do náplně těchto hodin řadíme činnosti, které učí vnímat rytmus 
zábavnou formou a základní pohybová cvičení pro pohybový rozsah i celkovou koordi‑
naci těla. Vše samozřejmě v návaznosti na moderní a dětem blízkou hudební předlohu.

Junioři, tedy mladší tanečníci, jsou vedeni především k odpovědnosti, technické vý‑
bavě a hlavně k pochopení, že tanec může být také skutečná dřina. Snažíme se rozšířit je‑
jich pohybové schopnosti, učíme je technicky náročnějším prvkům, variacím, či choreo‑
grafiím, které pak mají možnost předvést na každoročních soutěžích formací Mistrovství 
republiky i vystoupení. Právě v juniorech se začíná nejvíce utvářet osobnost jednotlivých 
tanečníků, proto jsou vedeni k větší disciplíně a především týmové práci.

„Týmová práce“ je také hlavním mottem profesionální složky Mighty Shake, která 
působí v Zastávce u Brna a která právě díky spolupráci všech členů i jejich příznivců má 
možnost tvořit díla beroucí dech. A za snahu tvořit něco výjimečného patří všem taneč‑
níkům (i těm začínajícím), vedoucím i všem příznivcům velký dík.

Část tvorby taneční skupiny Mighty Shake můžete shlédnout na:
http://www.youtube.com/watch?v=fv82HT60mFo

Marcela Holasová
instruktorka kurzů ve Velké Bíteši

a členka profi složky Mighty Shake Zastávka

OZNÁMENÍ
TJ Spartak Velká Bíteš oznamuje, že v rámci šetření finančních prostředků přistou‑

pil ke zrušení pevné telefonní linky. Kontakt na TJ Spartak Velká Bíteš je pouze na mo‑
bilním telefonu 737 743 444.

Hana Holíková

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Dostupné půjčky bez poplatků. Tel.: 732 565 767

Nemáte prokazatelný příjem? Nikde Vám nepůjčí? Půjčíme Vám na zástavu nemovitos‑
ti. Tel.: 725 695 624

Prodám velmi pěkný byt ve Velké Bíteši. Koupím rodinný dům nebo pozemek ve Velké 
Bíteši nebo blízkém okolí. Tel.: 606 662 872
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ZÁŘÍ 2009
Neděle 6. září v 19.30 hodin
JMÉNEM KRÁLE
Píše se 13. století a vládne Přemysl Ota‑
kar II…. V hlavních rolích nové historic‑
ké detektivky K. Roden
Premiéra  ‑ 80 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 20. září v 17.00 a ve 20.00 hodin
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ 
KRVE (Harry Potter and the Half ‑Blood 
Princ) Další Harryho dobrodružství přiná‑
ší lásku i nenávist, humor a napětí a hlav‑
ně zábavu. Český dabing.
Premiéra  ‑ 140 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 27. září v 19.30 hodin
ANDĚLÉ A DÉMONI
(Angels and Demons)
Tým Šifry mistra Leonarda se vrací! Tom 
Hanks opět v roli harvardského odborníka 
v thrilleru podle bestselleru Dana Browna.
Premiéra  ‑ 140 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 4. října v 19.30 hodin
KRVAVÝ VALENTÝN 
(My Bloody  Valentine)
Jízda do pekel právě začíná. Volné pokra‑
čování kultovního hororu.
Premiéra  ‑ 101 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

!!! NOVĚ V PRODEJI !!!

Informační centrum,
Masarykovo náměstí 5

595 01 Velká Bíteš

nabízí nově 

ORIENTAČNÍ PLÁN MĚSTA
s popisnými čísly domů

Cena 25 Kč
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SVĚT BUSINESSU MLUVÍ ANGLICKY!

Překonejte jazykové bariéry

Kvalifikovaný rodilý mluvčí

NABÍZÍ LEKCE ANGLICKÉHO JAZYKA.

•  MÍRNĚ POKROČILÍ
•  STŘEDNĚ POKROČILÍ
•  POKROČILÍ
•  OBCHODNÍ AJ A KONVERZACE

KONTAKT: 732 923 825 nebo 731 340 256
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PEČUJETE DOMA

o starého či nemocného člověka?
Máte dojem, že už vám docházejí síly, ale přesto chcete pro svou 

babičku nebo dědečka tu nejlepší péči? 
Ulehčíte si práci, a přesto svým blízkým poskytnete více 

pohodlí!

Nabízíme Vám:

K ZAPŮJČENÍ:
	Elektricky polohovací postele (od 25 Kč/den)
	Antidekubitní matrace pro prevenci proleženin 
	Klozetová křesla 
	Invalidní vozíky 
	Elektrické zvedáky do vany
	Půjčovné od 5,- Kč/DEN

K PRODEJI:
	Repasované pomůcky za akční ceny

EasyCare
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek

Tel. 776 297 070
pecujete-doma@centrum.cz

Doprava až k Vám domů zdarma!

www.pecujete-doma.cz
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