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nabídka programů a akcí
ŘÍJEN 2009
Sobota dne 3. října 2009 od 21 hodin
NO NAME – koncert slovenské skupiny
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Pondělí dne 12. října 2009 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY PLASTIK A OBRAZŮ VLADIMÍRA A IVANA
MATOUŠKOVÝCH
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý 13. října – pátek 23. října 2009 od 8 do 15.30 hodin
polední přestávka 11.30 – 12.00 hodin
VÝSTAVA PLASTIK A OBRAZŮ VLADIMÍRA A IVANA MATOUŠKOVÝCH
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Pondělí dne 12. října 2009 od 18 hodin
NÁVRAT KE ZDRAVÍ – tradiční čínská a tibetská medicína
Restaurace u Raušů, vstupné: 20 Kč
Organizuje Vojtěch Vařejka
Pondělí dne 12. října 2009 v 19 hodin
KLÁRA A BÁRA – brilantní komedie o dvou manželských krizích a jednom úmyslně
založeném požáru
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 13. října 2009 od 15 hodin
DRAKIÁDA
na poli za sídlištěm U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu
Středa dne 14. října 2009 od 15 do 17 hodin
BABY KLUB
Organizuje MŠ U Stadionu
Čtvrtek dne 22. října 2009 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
(příště již tradičně každé čtvrté úterý v měsíci)
Organizuje MŠ U Stadionu
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Sobota dne 24. října 2009 v 10 hodin
ZACVIČTE SI S NÁMI – Lektorka Blanka
Sportovní hala TJ, Organizuje TJ Spartak
Neděle dne 25. října 2009 v 15 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU – hraje Bystřická kapela
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 27. října 2009 od 10 do 20 hodin
BEAUTY DEN KOSMETICKÉHO SALONU SALOME
Výstavní sál Klubu kultury Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury a SALOME – Mgr. Anna Kopáčková
Středa dne 21. října 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dům,Vlkovská 482
Sobota dne 31. října 2009 v 13 hodin
VÝLET NA KOLECH – pro seniorky a seniory na Svatou Horu
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub

Klára a Bára – 12. října 2009 v 19.00 hodin – Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek: Informační centrum, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš tel.: 566 532 025
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informace radnice
SOUHRN USNESENÍ ze zasedání rady města č. 13/09
konaného dne 17. sprna 2009
4/13/09/RM - jako valná hromada firmy Lesy města Velká Bíteš s.r.o. schvaluje jednateli firmy Liboru Kolářovi použití služebního vozu Mitsubishi Pajero
5/13/09/RM - schvaluje poskytnutí příspěvku ČSCH ZO Velká Bíteš na vytištění katalogů výstavy drobného zvířectva, která se bude konat ve dnech 12. - 13. září 2009
6/13/09/RM - bere na vědomí sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru kultury a památkové péče, o schválení podpory projektu „Výměna vrat na domě Masarykovo
náměstí 84, Velká Bíteš“ ve výši 42.840,- Kč
7/13/09/RM - rozhoduje zamítnout žádost Diecézní charity Brno, Oblastní charity Žďár
nad Sázavou o poskytnutí částky ve výši 180.000,- Kč na financování služby osobní asistence s tím, že současná finanční situace města nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit
8/13/09/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 17.000,- Kč včetně DPH
firmy PBS Velká Bíteš, a.s., Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, na zajištění činnosti TDI
na části veřejné zakázky Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve
Velké Bíteši - dodávka frézy a soustruhu včetně příslušenství jako součástí vybavení speciální učebny pro výuku programování CNC strojů a současně uzavřít mandátní smlouvu na odpovídající rozsah činnosti
9/13/09/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 34.985,- Kč včetně DPH
Bc. Tomáše Zedníka, Dolní Loučky 301, 594 55 Dolní Loučky, na zajištění činnosti TDI
na části veřejné zakázky Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve
Velké Bíteši - počítačové vybavení učebny jazyků, učebny výpočetní techniky a speciální učebny PC pro výuku na NC stojích, kompletní provedení internetu a ostatní elektronické vybavení SOU. Současně rozhoduje uzavřít mandátní smlouvu na odpovídající rozsah činnosti
10/13/09/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 51.170,- Kč včetně DPH
firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká
Bíteš, na zajištění činnosti TDI na části veřejné zakázky Modernizace SOU Jana Tiraye
za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši - stavební řešení projektu, elektroinstalace,
zdravotně technická instalace, ústřední vytápění a zateplení. Současně rozhoduje uzavřít
mandátní smlouvu na odpovídající rozsah činnosti
11/13/09/RM - rozhoduje uzavřít mandátní smlouvu s firmou Progrant, s.r.o., se sídlem Vršovická 796/37, 101 00 Praha 10, na vypracování žádosti o poskytnutí dotace na
posílení míst tříděného odpadu za cenu ve výši 35.700 Kč včetně DPH

Říjen 2009

5

12/13/09/RM - bere na vědomí sdělení správce ENCOM, spol. s r.o., Brno, o výpovědi z nájmu bytu č. 10 v domě Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
13/13/09/RM - rozhoduje stanovit prodejní cenu nástěnných kalendářů města Velké Bíteše formátu A3 pro rok 2010 ve výši 90,- Kč/ks
15/13/09/RM - bere na vědomí sdělení správce ENCOM, spol. s r.o., Brno, o výpovědi z nájmu nebytového prostoru v domě Lánice 42, Velká Bíteš
16/13/09/RM - rozhoduje na základě žádosti udělit souhlas s umístěním a zřízením řízeného odvedení dešťové vody z pozemku p.č. 1313 a z celé spádové oblasti pozemků
navazujících přes obecní pozemky p.č. 1312, 1001 a 1002 v k.ú. Březka u Velké Bíteše
přímo do toku Drchalka, a to za těchto podmínek:
• záměr bude realizován na náklady žadatele
• povrch obecní komunikace na p.č. 1001 bude obnoven na náklady žadatele a případné omezení provozu po této komunikaci bude minimalizováno a předem projednáno s vlastníkem komunikace
• dotčené obecní pozemky budou uvedeny do původního stavu a případně vzniklé škody budou nahrazeny
• podrobnější dokumentace předmětného záměru bude předložena městu Velká Bíteš
k vyjádření
17/13/09/RM - jmenuje vedoucího organizační složky města Městské muzeum ve Velké
Bíteši Bc. Ivo Kříže, s účinností od 1. 9. 2009 a stanoví celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v této organizační složce s účinností od 1. 9. 2009 takto: 1 zaměstnanec
18/13/09/RM - rozhoduje zamítnout žádost o udělení souhlasu s osazením nových vrat
do jeho stávající dílny na pozemku p.č. 1194/1 v k.ú. Velká Bíteš; současně RM souhlasí se zpevněním vjezdu do stejného objektu za podmínek, které budou stanoveny odborem výstavby a ŽP Městského úřadu Velká Bíteš
20/13/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout vydat Čestné prohlášení
pro účely Regionálního operačního programu Jihovýchod, a to takto:
Zastupitelstvo města usnesením č. 31/09 bere na vědomí a souhlasí s přípravou projektu „KOLUMBUS - brána ke svobodnému cestování“ v rámci Regionálního operačního
programu Jihovýchod, Prioritní osa 1 Dostupnost dopravy, Oblast podpory 1.2 - Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy, v celkové výši cca 35 mil. Kč a zavazuje se
zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace,
a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace
24/13/09/RM - rozhoduje zamítnout žádost Tenisového clubu města Velká Bíteš o finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč s tím, že současná finanční situace města nedovoluje k poskytnutí příspěvku přistoupit
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25/13/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, v předloženém znění s účinností od 1.10.2009
26/13/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace, v předloženém znění
s účinností od 1.10.2009
27/13/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, v předloženém
znění s účinností od 1.10.2009
29/13/09/RM - bere na vědomí žádost nájemců domu Masarykovo náměstí č.p. 84
o kontrolu a opravu zateplení podkrovních bytů v domě z důvodů zatékání, plísní, popraskaných zdí a likvidace kun z půdy domu. Současně ukládá Městskému úřadu, odboru výstavby a ŽP, posoudit předmětný stav, projednat ho se zhotovitelem stavby a navrhnout způsob jeho řešení
31/12/09/RM - rozhoduje prodloužit nájemní smlouvy sociálních bytů domu č.p. 239
ulice Tyršova, Velká Bíteš, o jeden rok pro nájemníky

SOUHRN USNESENÍ ze zasedání rady města č. 14/09
konaného dne 7. září 2009
2/14/09/RM - jmenuje na základě výsledku konkurzního řízení ředitelem Základní umělecké školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, pana Františka Kratochvíla, a to s účinností od 1.2.2010
4/14/09/RM - bere na vědomí zprávu zástupců sdružení Bítešský hudební půlkruh pana
Tomáše Maška a Ing. Kundery o programu třinácté koncertní sezóny včetně stavu jejího finančního zajištění
5/14/09/RM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy s firmou Vysplan s.r.o.,
8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava, na výkon koordinátora BOZP na stavbě „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ v předloženém znění
6/14/09/RM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy s PBS Velká Bíteš,
a.s., Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, na zajištění činnosti TDI na části veřejné zakázky Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši - dodávka frézy a soustruhu včetně příslušenství jako součástí vybavení speciální učebny pro výuku programování CNC strojů v předloženém znění

Říjen 2009

7

7/14/09/RM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy s Bc. Tomášem Zedníkem, Dolní Loučky 301, 594 55 Dolní Loučky, na zajištění činnosti TDI na části veřejné zakázky Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši - počítačové vybavení učebny jazyků, učebny výpočetní techniky a speciální učebny
PC pro výuku na NC stojích, kompletní provedení internetu a ostatní elektronické vybavení SOU v předloženém znění
8/14/09/RM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Mandátní smlouvy s firmou Technické
služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, na zajištění
činnosti TDI na části veřejné zakázky Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši - stavební řešení projektu, elektroinstalace, zdravotně technická instalace, ústřední vytápění a zateplení v předloženém znění
9/14/09/RM - bere na vědomí sdělení zástupců Policie ČR ohledně dopravně bezpečnostní situace v ulici Peroutkova s tím, že v období 2009-2010 proběhne rekonstrukce
druhé části této ulice vč. ul. Hrnčířská; po jejím dokončení bude provedeno nové dopravní značení předmětných ulic
10/14/09/RM - bere na vědomí odstoupení města Velká Bíteš od Smlouvy o dílo
01/07/2009/Velká Bíteš, dodavatel díla CSKA Karviná, spol. s r.o., předmět díla „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ ze dne 28.8.2009
12/14/09/RM - bere na vědomí žádost HC Spartak Velká Bíteš o proplacení podílu Velké Bíteše na výdajích za pronájem ledové plochy pro přípravu mladších a starších žáků
v období srpen, září 2009 ve výši 52.654,- Kč s tím, že zařazuje tuto položku do návrhu rozpočtového opatření č. 5/09 a doporučuje ZM její schválení
13/14/09/RM - schvaluje vyřazovací protokol drobného hmotného investičního majetku organizace IC a KK Města Velká Bíteše za 1. pololetí 2009 v předloženém znění
14/14/09/RM - schvaluje vyřazovací protokol drobného hmotného investičního majetku
IC a KK - středisko Kulturní dům za 1. pololetí 2009 v předloženém znění
15/14/09/RM - bere na vědomí sdělení Krajského úřadu kraje Vysočina o vyúčtování
finanční podpory na realizaci projektu „Obnova povrchu vjezdu u kostela sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš“ a poukázání částky ve výši 70.000,- Kč na účet města
16/14/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření města Velká Bíteš č. 5/2009
17/14/09/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši Kč 89 250,- firmy Truhlářství Václav Kopáček na akci „Výměna vrat na domu Masarykovo náměstí 84, Velká
Bíteš“ a současně rozhoduje uzavřít na předmětnou zakázku smlouvu o dílo
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18/14/09/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny ve
výši Kč 42 840,- na realizaci projektu „Výměna vrat na domu Masarykovo náměstí 84,
Velká Bíteš“, což představuje 48% z celkových nákladů (Kč 89 250,-)
19/14/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města uzavřít Dohodu mezi městem Velká Bíteš a manželi Vlčkovými, předmětem které je závazek manželů Vlčkových prodat pozemek p.č. 3009/52, ostatní plocha, silnice (58 m2) v k.ú. Velká Bíteš, městu
Velká Bíteš, a to při splnění požadavku Vlčkových na dílčí změnu územního plánu
města, spočívající ve vypuštění ploch pozemků v jejich společném jmění p.č.2539/7,
orná půda (723 m2) a p.č.1326/2, ostatní plocha, ostatní komunikace (26 m 2), oba
v k.ú. Velká Bíteš, z ploch místních komunikací s tím, že budou zařazeny na plochu stávajícího bydlení
20/14/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace, v předloženém znění s účinností od 1.10.2009
21/14/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, v předloženém znění s účinností od 1. 10. 2009
22/14/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace, v předloženém znění
s účinností od 1. 10. 2009
23/14/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města schválit zřizovací listinu Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, v předloženém znění s účinností od 1. 10. 2009
24/14/09/RM v působnosti valné hromady Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o.
- schvaluje prodej dvou nefunkčních popelářských vozidel KUKA BOBR ROT 12, a to
za cenu šrotu
25/14/09/RM - revokuje své usnesení č. 1/ 09 v bodu č. 1 ze dne 12.1.2009 takto:
- RM v působnosti valné hromady Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o., schvaluje:
postup v oblasti odpadového hospodářství takto:
• garantovaný příjem pro město ve výši 450.000,- Kč od společnosti EKO - KOM
• zachování pracoviště dotřiďování a zpracování dotříděních odpadů včetně pracovních míst při splnění předchozího bodu
• v případě mimořádně nepříznivého vývoje v nakládání s odpady - po dalším projednání ve valné hromadě - zrušení pracoviště dotřiďování a minimalizaci negativních dopadů do rozpočtu města
26/14/09/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši Kč 213 022,- včetně DPH
firmy V-LUXO s.r.o., Velké Meziříčí na zajištění úklidu budov městského úřadu s účinností od 1. 10. 2009
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27/14/09/RM - stanoví celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 1. 10. 2009 takto:
23 zaměstnanci včetně dočasně nepřítomných
28/14/09/RM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 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 31. 10. 2009 a rozsah předmětu díla
29/14/09/RM - schvaluje přijetí účelově určených finančních darů Mateřskou školou
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace, dle předloženého seznamu v celkové výši Kč 8 000,31/14/09/RM - rozhoduje uzavřít kupní smlouvu, prodávající p. Konečný předmět
koupě - kuchyňská linka bytu č. 10 v domě Návrší č.p. 250, kupní cena Kč 18 000,32/14/09/RM - schvaluje Pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, a to s účinností od 8. 9. 2009
33/14/09/RM - doporučuje Zastupitelstvu města stanovit tyto názvy nových ulic:
Pro ulici 1. - stávající ulice od ulice K Mlýnům směrem k ČOV - název: Pod Babincem
Pro ulici 3. - ulice před novými byt. domy v sousedství ulic U Stadionu a Družstevní název: Za Uličkami
Pro ulici 4. - nově realizovaná ulice pro 18 RD na Jihlavské - název: Na Výsluní
Pro ulici 5. - nově realizovaná ulice v blízkosti ulice Strmá a Návrší - název: U Kapličky
Pro ulici 6. - odbočka z ulice Kpt. Jaroše nad posledním domem vlevo směrem od centra - název: Strojní
Pro ulici 7. - průmyslový areál Velká Bíteš (průmyslová zóna V) - název: Průmyslová
34/14/09/RM - bere na vědomí sdělení manželů Březinových ve věci „Řešení situace
na křižovatce Růžová - Na Valech ve Velké Bíteš“; plánovaný bezpečnostní práh v ulici
Na Valech je dalším systémovým opatřením s cílem řešit zpomalení dopravy v celé délce této ulice
35/14/09/RM - bere na vědomí orientační návrhové ceny pozemků používané při prodejích městských pozemků popř. při nabytí některých pozemků do vlastnictví města a doporučuje používat předložené návrhové ceny s tím, že konečnou cenu při konkrétním
prodeji schvaluje zastupitelstvo města
36/14/09/RM - bere na vědomí upozornění firmy ENCOM, spol. s r.o., na závadové
chování, kterého se opakovaně dopouštěl nájemce bytu v domě č.p. 283 a přináležejících sklepních prostor s tím, že opakované excesy dotyčného mohou být následně řešeny výpovědí z nájmu předmětného bytu
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37/14/09/RM - rozhoduje nevyhovět žádosti firmy SANTI s.r.o., Velká Bíteš, o snížení
výše nájmu v Restauraci Máj v Kulturním domě
41/14/09/RM - přikazuje provedení inventarizace majetku a závazků účetní jednotky
ke dni 31. 12. 2009 a schvaluje hlavní inventarizační komisi ve složení: předseda - Marie Žáková, členové - Marie Valentová, Eva Doležalová a Věra Pokorná
42/14/09/RM - rozhoduje provést opravu havarijního stavu střechy ve dvorním traktu domu (prodejna, dílna p. Davida) Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš, a současně
za tímto účelem přijmout cenovou nabídku p. Jiřího Vrábela, Klempířství-pokrývačství,
Růžová 146, Velká Bíteš, ve výši Kč 220 364,- vč. DPH
44/14/09/RM - schvaluje vyřazovací protokol DHIM a DHM organizace Poliklinika
Velká Bíteš dle předloženého seznamu
45/14/09/RM - schvaluje prodej služebního osobního automobilu Škoda Octavia a rozhoduje uzavřít leasingovou smlouvu se společností UniCredit Leasing CZ, a.s., předmětem které je nájem (za účelem budoucího nákupu) osobního automobilu HONDA
CR-V. Současně s tím schvaluje provedení příslušné změny v Dohodě o používání referentsky řízeného vozidla starostou města
46/14/09/RM - bere na vědomí sdělení Mgr. Dalibora Koláře, ředitele ZŠ Velká Bíteš,
Sadová, o zavedení druhého cizího jazyka jako povinného předmětu. Tento záměr školy zřizovatel plně podporuje
47/14/09/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene vedení plynovodu, když zatíženými jsou pozemky města p.č. 4303 a p.č. 2885 v k.ú. Velká Bíteš
a pozemek p.č. 374/1 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše, za úplatu ve výši Kč 30 800,bez DPH

SOUHRN USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města
Velká Bíteš č. 31/09 konaného dne 24. srpna 2009
4/31/09/ZM:
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2009 dle
předloženého návrhu s následující změnou ve výdajích: položka Kolumbus - brána ke
svobodnému cestování (autob. nádraží) - navýšení rozpočtu 212 tis. Kč se ruší a o tuto
částku se navyšuje položka rezervy, tj. z 36,5 tis. Kč na 248,5 tis. Kč, výdaje po
úpravě rozpočtu k 24.8.2009 se tímto nemění, zůstává výše 115.202,2 tis. Kč, a bere
na vědomí příjmy a financování rozpočtu města a výdaje z rozpočtu města ke dni
31.7.2009

Říjen 2009
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5/31/09/ZM:
rozhoduje převést úplatně pozemky p.č. 2975/20 - orná půda o výměře 750 m2,
p.č. 2975/21 - orná půda o výměře 750 m2, p.č. 2975/22 - orná půda o výměře 750 m2,
vše v k.ú. Velká Bíteš, žadateli za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkladem do KN
6/31/09/ZM:
rozhoduje zamítnout úplatně převést pozemek p.č. 2975/20 - orná půda o výměře 750 m2
v k.ú. Velká Bíteš, žadatelům za nabízenou cenu
7/31/09/ZM:
rozhoduje zamítnout úplatně převést pozemky p.č. 2975/20 - orná půda o výměře
750 m2 za nabízenou cenu, p.č. 2975/21 - orná půda o výměře 750 m2 za nabízenou
cenu, p.č. 2975/22 - orná půda o výměře 750 m2 za nabízenou cenu vše v k.ú. Velká
Bíteš, žadateli

zprávy z města
Velká Bíteš byla úspěšná i v letošním roce z programu DVEA
Samospráva města připravuje druhým rokem rekonstrukci ulic Hrnčířská a Peroutkova. Během prázdnin jsme získali poslední stavební povolení na komunikace, chodníky
i parkoviště a hned poté jsme prostřednictvím Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko podali žádost o dotaci na rekonstrukci kanalizace z programu „Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce“. Termín uzávěrky pro podávání žádostí byl 31. 7. 2009. Hodnotící výbor zasedal dne 13. 8. 2009 a doporučil Zastupitelstvu kraje poskytnutí dotací
10 žadatelům v celkové výši 40 608 939 Kč. Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na
svém zasedání 15. září 2009 dotaci SVaK Žďársko pro Velkou Bíteš ve výši 3 410 088 Kč.
Znamená to finanční příspěvek ve výši 77,42 % z celkových nákladů 4 404 685 Kč dle
již uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o náklady bez 19% DPH, protože SVaK Žďársko
je plátcem této daně. Pro město z toho vyplývá, že předmětnou daň nemusí platit, čili
jde o další finanční podporu. Podíl Velké Bíteše tak činí 298 379 Kč (což je 30 % ze zbylých vlastních nákladů ve výši 994 597 Kč).
Během druhé poloviny září probíhalo vyřízení dopravní uzavírky ulic, aby se na začátku října mohlo začít budovat. Vítěznou firmou, jež podala nejlepší nabídku na rekonstrukci kanalizace a vodovodu, je JCZ z Maršovic u Nového Města na Moravě. Do konce
roku by měla být položená nová kanalizace. Jakmile to umožní počasí, začne se v příštím
roce s budováním vodovodu. Pak se přidají další firmy, které si vybrali distributoři firmy E.ON a O2. Budou pokládat zemní kabely elektrické energie a telefonní kabely. Po
inženýrských sítích budou následovat komunikace, podélné parkování a chodníky s veřejným osvětlením. Pro představu půjde rozsahem o stejnou akci jako byla Tyršova ulice. Za trpělivost a shovívavost všem majitelům a návštěvníkům nemovitostí dotčených
kompletní rekonstrukcí ulic Hrnčířská a Peroutkova předem děkujeme.
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Závěrem shrnutí jedné z nejlepších dotací, která je uchopitelná pro Velkou Bíteš,
i když má pouze pět tisíc obyvatel. Celkové náklady na rekonstrukci kanalizace včetně
19 % DPH jsou 5 241 575 Kč. Podíl našeho města je již zmíněných 298 379 Kč, což
znamená 5,7 %!

Modernizace školy pokračuje
Na konci měsíce září bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele projektu
„Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“. Předcházejícím výběrovým řízením byl vybrán dodavatel, u kterého se dodatečně v nabídkové dokumentaci zjistily nepřesnosti v doložené dokumentaci. Nově vybraný dodavatel by měl
být znám na konci listopadu 2009. Tento postup města, který byl konzultován s Úřadem regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod II, zachovává nárok na plnou výši
smluvně zajištěné finanční dotace v částce 16,255 mil. Kč. Projekt, který je spolufinancován Evropskou unií, by měl být dokončen v červenci 2010.

Projekt Velká Bíteš - zajištění zásobování pitnou
vodou se přiblížil ke své realizaci
Samospráva města má připravený projekt na zajištění zásobování pitnou vodou, konkrétně se jedná o výstavbu nového vodovodu z vodojemu Divišovka podél silnice I. třídy do Chobůtek. Cílem je zajistit vyšší tlakové poměry ve vodovodní síti, a to jak pro
stávající zástavbu, tak i pro rozvoj nové bytové a rodinné výstavby.
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, který je investorem akce, očekával vyhlášení
výzvy Čistá voda z Operačního programu životního prostředí během minulého roku
a v první polovině tohoto roku. Tato nakonec pro samostatné akce do 10 miliónů korun vyhlášena nebyla. Proto jsme museli hledat podporu z národních zdrojů. Konkrétně
jde o program 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ z ministerstva zemědělství. Žádost byla podána v termínu do konce ledna 2009. Ministerstvo ale v letošním roce změnilo postup při rozhodování o dotacích. Každá žádost, která má být podpořena z jejich programu, musí mít nejdříve podporu ze strany příslušného kraje, a to ve výši 10 % z celkových nákladů dle smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 15. září 2009, že podpoří celkem 14 akcí 15% dotací dle uzavřených smluv o dílo. Kraj Vysočina pro ně vyčlenil celkem částku 9 715 717 korun. Pro Velkou Bíteš to znamená podporu kraje Vysočina ve výši 919 983 korun. Ve čtvrtek 17. září 2009 byla smlouva o poskytnutí dotace
podepsána a už zbývá jen vybojovat dotaci na Mze. Ta se může pohybovat od 40 do 60
% z celkových nákladů dle smlouvy o dílo bez 19 % DPH. Během října by na ministerstvu mělo padnout rozhodnutí a následně by mohla být podepsána smlouva o dotaci.
Současně se pak zahájí výstavba vodovodu, jehož náklady jsou 6 133 218 korun. Dodavatelem stavby je firma JCZ z Maršovic u Nového Města na Moravě.
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Do Velké Bíteše směřují další evropské peníze
V letošním roce bylo vyhlášeno II. kolo výzvy Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost (OP VK). Finanční prostředky z Evropské unie zajišťuje Evropský sociální fond (ESF). V globálním grandu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina byl schválen projekt „Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce“
Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš. Požadovaná výše finanční podpory
5 451 800 korun byla Zastupitelstvem kraje Vysočina 15. září 2009 schválena. Jedná se
o tzv. měkký projekt, který je hrazen ze 100 %.
V globálním grandu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina byl schválen projekt „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků SOU Jana
Tiraye Velká Bíteš“. Požadovaná výše finanční podpory 1 737 481 korun byla Zastupitelstvem kraje Vysočina 15. září 2009 schválena. Opět se jedná o tzv. měkký projekt,
který je hrazen ve 100 % výši.

Čekárny v místních částech jsou dokončeny
V letošním roce měly Lesy města Velká Bíteš za úkol dokončit čekárny na zastávkách
v dalších místních částech. Jednalo se o Košíkov, Jindřichov, Jestřabí a Pánov. V polovině září byly čekárny postaveny. Celkem již bylo zrealizováno touto městskou firmou
11 čekáren.

Čekárna v místní části Pánov.

Foto: Mgr. Miroslav Báňa
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Samospráva se musí připravit na krizi veřejných
rozpočtů
Během prázdnin byla dokončena nová kotelna, která byla podle zpracovaného projektu umístěna do budovy školy na Sadové ulici (hned vedle vchodu). Kotelna je ale od
školy stavebně oddělena a má svůj samostatný přístup. Nachází se v ní do kaskády zapojené tři kondenzační kotle firmy Rendamax, moderní elektronicky řízená čerpadla rozvádí vodu do jednotlivých částí školy (jižní a severní strana učebnového pavilonu a pavilon TV). Vzhledem k tomu, o jaký typ budovy se jedná, musela být vybavena několika
stupni bezpečnostních prvků, které zajišťují zastavení provozu kotelny při poruše včetně mobilního hlášení příslušné obsluze. Před započetím projektu byl povinně zpracován
energetický audit, jehož výstupem bylo právě doporučení přemístění kotelny – účelem je
snížení spotřeby zemního plynu respektive vyrobeného tepla až o 20 % za rok. Dalším
efektem je uvolnění nebytových prostor v bývalé kotelně s tím, že nový pronájem přinese městu za rok částku cca 100 tisíc korun. S energetickým opatřením na prvním stupni
ZŠ, které spočívalo ve výměně oken ve všech třídách, se tak podařilo stabilizovat energetickou náročnost provozu největší školy v našem městě. Vzhledem k výraznému poklesu
daňových příjmů v tomto a hlavně v příštím roce je to jediná možná cesta jak stabilizovat tzv. mandatorní výdaje. Ke stejnému záměru je určen i projekt energetických úspor
Mateřské školy U Stadionu, který v současné době soutěží o dotaci z Operačního programu životního prostředí Evropské unie.

Interiér kotelny.
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Odpočinková zahrada u domova důchodců
V průběhu září práce na zahradě postoupily do své závěrečné fáze – došlo k položení velkoplošné dlažby pod pergolu a výsadbě okrasných rostlin a keřů. Poslední týden
v září se pak rozmístily lavičky (byly speciálně vyrobené pro náš projekt) a podél budovy
polikliniky se začala pokládat nová čtvercová dlažba tak, aby přístup z domova důchodců do zahrady byl plně bezbariérový.

Pohled na pergolu a část zahrady.

Foto: Mgr. Miroslav Báňa

V ulici K Mlýnům se dokončuje výstavba veřejného
osvětlení
V květnu jsme Vás informovali o schválení projektu veřejného osvětlení na ulici
K Mlýnům a přiznání dotace ve výši 350 tisíc korun z Programu prevence kriminality kraje Vysočina. Na začátku září zahájily Technické služby zemní práce a následně pokládku elektrických kabelů. V druhé polovině měsíce pak začala instalace sloupů veřejného osvětlení.
Jeho zprovoznění se plánuje dle vyjádření provozovatele v první polovině října.

Výstavba výjezdového stanoviště ZZS kraje Vysočina ve Velké Bíteši zahájena
Na začátku září byla zahájena výstavba střediska Zdravotní záchranné služby kraje
Vysočina. Stavba by měla být dokončena v příštím roce a současně by ve stejném roce
měl být spuštěn provoz výjezdového stanoviště ZZS KV Velká Bíteš. Rada kraje rozhod-
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la o zadání veřejné zakázky letos v polovině července. Jako ekonomicky nejvýhodnější
byla vyhodnocena nabídka uchazeče Ing. Bronislava Valy z Hrotovic, s nabídkovou cenou
8 338 199 Kč bez DPH. S daní se jedná o investici za téměř 10 miliónů korun. Město
se na této investici nebude podílet a rovněž tak ani na následném provozu střediska (náklady provozu jsou odhadovány na 5 miliónů korun ročně). Jak jsme již dříve informovali, Velká Bíteš darovala kraji Vysočina pro předmětnou stavbu pozemek v průmyslové
zóně o výměře 1200 m2 a zavázala se uhradit náklady na vypracování projektové dokumentace ve výši necelých 500 tisíc korun.

Příjmy z prodeje pozemků v zónách rostou
S firmou Outulný,a.s. byly úspěšně ukončeny obchodní aktivity ve věci prodeje
pozemků v průmyslové zóně Velká Bíteš. Na začátku září byla složena finanční částka
5 237 500 korun na zvláštní účet a proběhl vklad do katastru nemovitostí. Po zaknihování předmětné kupní smlouvy a jejím navrácení účastníkům byly výše uvedené finanční prostředky převedeny na základní příjmový účet města. Když budeme rekapitulovat naše náklady, jedná se o nákup 12 500 m2 pozemku od Pozemkového fondu ČR za cca 100 tisíc korun a o zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení v rozsahu cca 200 tisíc korun. Přestože veškerá jednání byla poměrně složitá,
měli nakonec tzv, obchodníci s restitučními nároky smůlu. Výsledkem je téměř pětimilionový zisk pro naše město. Získané peníze jsou zapojeny do rozpočtu na investiční rozvoj města.
Součástí převodu pozemků je Smlouva o spolupráci s firmou Outulný, jejímž předmětem je vybudování 2 600 m2 parkovišť, zpevněných ploch nebo chodníků v zámkové dlažbě. V minulém roce provedla firma výstavbu chodníků a podélných parkovacích
ploch na Tyršově ulici. V letošním roce pokračovala výstavbou chodníků v Odpočinkové zahradě u domova důchodců, dokončila odstavné plochy na Tyršově ulici. K prvnímu září vybudovala nový chodník na ulici Za Školou. Od poloviny září probíhá výstavba nového chodníku v Lánicích směrem na Chobůtky. A tímto novým chodníkem bude
Smlouva o spolupráci ze strany firmy Outulný naplněna.
Před zahájením výstavby chodníku v Lánicích jsme museli zajistit projektovou dokumentaci pro dopravní uzavírku, protože se jedná o silnici I. třídy číslo 37. Krajský úřad,
odbor dopravy a silničního hospodářství, vydal rozhodnutí o uzavírce a stanovil dopravní značení pro dobu jejího trvání. Ředitelství silnic a dálnic s městem uzavřelo nájemní smlouvu za zabraný silniční pozemek. Celou akci jsme rozdělili na tři části, tím jsme
dosáhli snížení nákladů za pronájem silnice na polovinu. Přesto půjde o částku několika
desítek tisíc korun. Nevýhodou u modernizací chodníků je náklad na demolici chodníku stávajícího a na likvidaci sutě včetně osazení nového silničního obrubníku. Tyto částky musí uhradit město. Příjmem je pak prodej staré dlažby (5 korun/za kus). Provedení
pokládky zámkové dlažby včetně podkladových vrstev se zhutněním je součástí Smlouvy o spolupráci.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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školství
Drakiáda
Veselá školka U Stadionu zve všechny malé, větší i ty velké! Vezměte draky všech tvarů, barev i velikostí, papírové i ty igelitové a přijďte za námi v úterý dne 13. října 2009
od 15.00 hodin na pole za sídlištěm U Stadionu. Teplý čaj, malá „mlska“ či diplomy
a dárky za nejhezčí nebo nejvíce létající draky nebude samozřejmě chybět. A když bude
zima? Nevadí, u ohníčku se všichni zahřejeme. PS: Špekáčky s sebou!

Barevné návštěvní odpoledne
Výjimečně ve čtvrtek 22. října 2009 od 15 do 17 hodin (příště již tradičně každé
čtvrté úterý v měsíci)
Pozvánka pro rodiče s dětmi, kteří si chtějí pohrát v naší školce. Tentokrát v Zelené třídě.
Přijďte se podívat a popovídat si, o čem vlastně pobyt ve školce je.

Přišly dny podzimní, zchladila se rána…
Ať se nám to líbí nebo ne, podzimní dny jsou neodvratně tady a rána jsou opravdu chladná.
Tohoto období se obává nejedna maminka. Děti začínají kašlat, mít rýmu… I my
v mateřské škole toto období dobře známe a nemáme je také rády. Proto jsme letos poprvé
zajistily pro děti pobyt v solné jeskyni, která podle referencí má sloužit k posílení horních
a dolních cest dýchacích a předcházet hlavně respiračním chorobám a posilovat celkovou
imunitu dětí. Přihlášené děti absolvují deset lekcí (po 45 minutách) pobytu v solné jeskyni, kde si mohou hrát v písku (z Mrtvého moře). Jedna procedura v jeskyni ze soli, pocházející z Mrtvého moře v Izraeli a ze solných dolů v Pákistánu, se podle odborníků vyrovná 2-3 dnům pobytu u moře.
Příznivé účinky haloterapie, neboli pobytu v solné jeskyni:
Při pobytu v solné jeskyni dochází ke vdechování mikroelementů, obsahujících minerály a stopové prvky, které jsou nezbytné pro správnou činnost lidského organismu. Solná jeskyně díky svému mikroklimatu příznivě působí na řadu onemocnění:
• onemocnění dýchacích cest (astma,
chronická bronchitis, rozedma plic)
• nedostatečná činnost štítné žlázy
• onemocnění srdce a oběhového systému
• vysoký krevní tlak
• dermatologická onemocnění (lupenka, chronické záněty kůže, alergie)
• poruchy nervového systému (deprese,
Solná jeskyně.
Foto: Archiv MŠ
stres, stavy úzkosti, únava)
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„Pobyty v solné jeskyni pomáhají u opakovaných zánětů horních cest dýchacích a průdušek, stavech po zápalech plic a dalších chorob dýchacího ústrojí jako např. průduškové
astma. Dále je jejich příznivý účinek prokázán u alergických kožních chorob (atopický
ekzém) nebo u lupénky. Pobyt v solné jeskyni pomáhá také při zánětech nosních dutin,
při vysokém krevním tlaku, u některých chorob srdce a cév např. u poinfarktových stavů.“
Prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
přednosta plicní kliniky 1. LF UK a VFN
Kolektiv Mateřské školy Masarykovo nám.,Velká Bíteš

kultura
Vernisáž obrazů a nový kalendář
Když se blíží termín Bítešských hodů, hledá Klub kultury někoho z výtvarníků Bíteše nebo Bítešska, aby vystavil během hodů své práce. Vernisáž bývá pravidelně v pondělí před středečním stavěním máje.
Možná máte v paměti loňskou výstavu
obrazů s námětem Bíteše, připravenou k jejímu šestistému výročí, před ní vystavovali
např. Miroslav Pospíšil, Petr Dačev, František Rauš…
Letos chtěl konečně připravit Klub kultury výstavu plastik sochaře pana Lubomíra
Laciny. Jeho zdravotní stav mu v tom však
zabránil (přejeme brzké uzdravení a na výTišnovský komorní orchestr.
stavu v budoucnu se těšíme!), proto jsme
oslovili Jaroslava Skulu a Zoru Krupičkovou. Jejich obrazy doplnil speciální videoprojekcí výtvarník Petr Jabůrek.
Vernisáž proběhla v pondělí 7. září. V kulturním programu vystoupil Tišnovský komorní orchestr se skladbou Bohuslava Martinů a paní Libuše Dražanová přednesla verše Jana Skácela.

Ivo Kříž a Miloš Zduba.
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Jaroslav Skula.

Petr Jabůrek a Zora Krupičková.
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V pokračování slavnostního odpoledne přítomným představil ředitel bítešského muzea,
Bc. Ivo Kříž, nový kalendář „Velkobítešské muzejní poklady“. (O jeho vydání jsme Vás již
infomovali v minulých číslech Zpravodaje.) Námět k vydání pochází od Ing. Miroslava
Šabackého. Ten s ředitelem muzea Bc. Křížem, který nápad uvítal jako dobrou propagaci muzejních sbírek, spolu s autorem fotografií Matějem Horkým vybírali z depozitáře historické exponáty, mající vztah k Velké Bíteši nebo zde vznikly, nebývají bežně vždy
vystavené a které jsou navíc „fotogenické“. Vydání by nebylo samozřejmě možné bez finanční podpory Klubu kultury.
Návštěvníci vernisáže měli možnost si kalendář koupit jako první. K dostání je v Městském muzeu, v Informačním centru a v prodejně tisku a tabáku, vše na Masarykově náměstí, jeho cena je 90,- Kč.
Zora Krupičková

Festival a hody ve Velké Bíteši
Ve Velké Bíteši se konaly v neděli 12. září 2009 tradiční Bítešské hody.
Ve středu vpodvečer zavlály na právě vztyčené máji barevné pentle, ze sklípků se ozývala hudba, ve vzduchu voněl kouř z udíren – co si budeme povídat, hody začaly.
V neděli bylo Masarykovo náměstí plné Bítešáků i jejich hostí, kteří si zvykli přijíždět právě na Bítešské hody. Kolem dokola lemovaly náměstí a části přilehlých ulic stánky s opravdu širokým sortimentem – od dřevěných vyřezávaných vařeček, perníkových
srdcí a půvabných drátěných šperků až po hračky či povlečení za výhodné ceny. Cukrová
vata, langoše, cukrovinky nejrůznějších barev a tvarů, turecký med, lunaparkové atrakce
– to všechno již neodmyslitelně k hodům patří tak, jako jinde k pouti.
Středem pozornosti však bylo pódium. K němu dovezl kočár rychtáře s rychtářkou
a s panstvem – písařem, konšely s partnerkami. Ostatní – kat, cikáni i policajti přišli pěšky, ale dobře se jim vykračovalo za zvuků Bítešské kapely a kapely Hanačka.
Pozdravit chasu i přítomné Bítešáky přišla spolu se starostou Mgr. Báňou a místostarostkou města JUDr. Malou také paní Miroslava Němcová, první místopředsedkyně PS ČR.
Po loňské vtipné scénce s Lackem z Kravař očekávalo publikum, co si letošní aktéři hodů
připraví. A dočkali se. Místo tradičního čtení „paragrafů“ – co se o hodech smí a nesmí vytvořili na pódiu konšelé zasedání rady města, kde se veřejně probralo všechno, co se v poslední době ve městě stalo či nestalo, mělo se či nemělo udělat...
Scénka měla velký ohlas.
Chasa předala rychtáři hodový věnec, zatančila Českou i Moravskou besedu, losovala se tombola a na nádvoří muzea se rozezněla cimbálová muzika.
Počasí bylo tentokrát jako
malované, Bítešské hody se povedly. Tak ať žijó ty příští!
Zahájení festivalu.
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Čtyřicítka – nejlepší věk!
Kvarteto města Brna se slovenskou klavíristkou Karin Remencovo zahajuje 13. sezónu BHP 6. října 2009.
Čtyřicetiny jsou významné narozeniny. Bývají oslavou vyzrálosti, nalezení své cesty
a stability, vědomí zodpovědnosti i vlastní hodnoty. Pro smyčcové kvarteto to jistě platí v nemenší míře.
Kvarteto města Brna vzniklo v roce 1969 na brněnské Janáčkově akademii múzických umění, kde se dostával do blízkého kontaktu s pedagogy, kteří byli zkušenými komorními interprety: např. primárius Lubomír Čermák byl žákem Jiřího Trávníčka, primária Janáčkova kvarteta. Od roku 1972, kdy Kvarteto města Brna podniklo první koncertní cesty v Rakousku a ve Spolkové republice Německo, hrálo v četných zemích Evropy - včetně skandinávských států, do nichž se pravidelně vrací, USA a Španělska - a na
velkých mezinárodních festivalech ve Vídni, Varně, Berlíně, na Pražském jaru, v Trondheimu. Kromě koncertní činnosti pravidelně nahrává pro Český rozhlas a TV, v českých i zahraničních prestižních nahrávacích společnostech. Repertoár souboru obsahuje
v prvé řadě kompletní kvartetní dílo Smetanovo, Dvořákovo, Janáčkovo a Martinů, většinu velkých klasických a romantických kvartetů a také mnoho významných děl moderních i současných. Celkem má kvarteto v repertoáru více než sto skladeb.
Hra Kvarteta města Brna se vyznačuje nástrojovou suverenitou a senzibilní muzikálností. Kritika oceňuje zejména dokonalou souhru, hluboký vnitřní prožitek, schopnost
dokonalého výrazového vystižení stylové bohatosti všech interpretovaných děl. Hra Kvarteta města Brna je zcela ve znamení české hudební tradice, která má své přátele a obdivovatele v celém světě.
Pokud patříte mezi stálé návštěvníky koncertů Bítešského hudebního půlkruhu, pamatujete si jistě jeho koncerty v první sezóně („Dvanáct perel“) i skvělý beethovenovský večer pod lampou v prosinci 2003. Kvarteto uslyšíme ve stejném složení: Lubomír
Čermák – prim, Karel Hejl – sekund, Bohuslav Fišer - viola, Martin Švajda - violoncello. Dramaturg BHP Tomáš Mašek vám však připravil překvapení - začíná už být pravidlem, že kvarteto v Bíteši má víc než čtyři členy. Kvarteto města Brna tentokrát doplní
vynikající slovenská klavíristka Karin Remencová. Je absolventkou košické konzervatoře
a VŠMU v Bratislavě ve třídě prof. Idy Černecké a Františka Perglera. Má na svém kontu celou řadu úspěchů v mezinárodních klavírních soutěžích, absolvovala několik interpretačních kurzů doma i v zahraničí. V současnosti působí na Štátnom konzervatóriu
i VŠMU v Bratislave a věnuje se sólové a koncertní činnosti.
Program zahajovacího koncertu 13. sezóny BHP vám ještě neprozradíme. Jsme si ale
téměř jisti, že na koncertu v úterý 6. října 2009 v 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši nebude nespokojených posluchačů.
Otto Hasoň

Setkání na Podhorácku 12. 9. 2009
„Stejné jako loni - nuda, nic nového se tady nedá vymyslet“, zaslechla jsem nedávno od - ale to je jedno... Hm. Co takhle použít třeba slovo TRADIČNÍ? Co je tradiční, holt se tak moc nemění, změny dokonce nejsou žádoucí. Napadá mě, že totéž by-
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chom mohli říci o Vánocích, Velikonocích...všichni dodržujeme stejné zvyky, zpíváme
stejné koledy. Každoročně opakujeme staré rituály, a rádi! Voníme k těm starým časům a vracíme se do dětství a možná ještě dál, do vzpomínek našich dědečků a prababiček. Otvíráme skřínku s rodinným stříbrem, jímž krajové tance, zvyky, písně i slovesnost bezesporu jsou.
Ne každý ocení šperky po babičce, staré obrazy, fotografie - i když o jejich ceně nemusíme diskutovat. Nemůžeme proto každému nutit zaposlouchat se do písní, ze kterých se ozývá jazyk našich předků, ten, který mizí spolu s lidmi... Kdopak dnes ví, jak
„bévávalo v Beteši „? Kdo však alespoň chvilku svého vzácného času věnoval během hodové soboty dění na pódiu, musel si všimnout, kolik dětí se rozezpívalo, hrálo na nástroje, tančilo. A především - s jakou radostí! Těm ani dospělým tanečníkům nikdo nemusí vysvětlovat, proč zpívají stejné písně, jako kdysi jejich prapra... babičky. Prostě zpívají, tančí. A moc jim to všem sluší!

Sobotní odpoledne.

Za oba dva školní taneční kroužky
Táňa Horká

PODHORÁCKO POSEDMÉ
Již posedmé bylo odpoledne hodové soboty ve Velké Bíteši věnováno folklornímu festivalu nazvanému „Setkání na Podhorácku“. V tříhodinovém pořadu, který byl slavnostně zahájen ve 14 hodin, se představilo zpěvem a tancem asi 220 účinkujících domácích
a z širšího okolí. Program průvodním slovem uváděl Josef Hájek.
Úvodní pásmo „Vyletěl sokol“ je králenská píseň, během níž se v krátkosti představil letošní král s královnou při zdejším obnoveném starobylém letnicovém obyčeji –
obchůzce královniček. Průvod dívek doprovodil dětský pěvecký sbor pod vedením učitelky Kamily Coufalové.
První polovina programu festivalu patřila dětem. Vystoupily obě skupiny Bítešanu
při Základní škole ve Velké Bíteši. Pásmo „Šejne, ficum, farum cucum“ připravila učitelka Táňa Horká a „Pojďte, holky, do oborky“ Eliška Hradilová. Folklorní soubor Křemínek při Domu dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou pod vedením Ludmily Jelínkové předvedl pásmo „Na pastvě“. Skupina mladších dětí z nedalekých Ostrovačic, který vedou Jitka Křížová a Anna Smutná, vystoupila s pásmem „A já su synek z Polanky“.
Skupina starších dětí Bítešanu, kterou vedou Hana Sedláková a Silva Smutná, předvedla
„Šavličku broušenou“ složenou z několika vojenských písní a tanců a v dalším „Kde sme
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byli, tam sme byli“ se mládež mezi tancem svěřila se svými dojmy z posledních folklorních akcí a zájezdů.
Na letošním festivalu vystoupili rovněž všichni místní účastníci oblastního kola soutěžní přehlídky Zpěváčci 2009, která se konala na jaře v Jihlavě. Jednak v programovém
vstupu Mateřské školy U Stadionu za hudebního doprovodu učitelky Dády Neklapilové a dále ve dvou blocích nazvaných „Zpěváčci z Velkobítešska“, ve kterých se představili spolu s řadou dalších žáků ZUŠ Velká Bíteš za houslového doprovodu své učitelky
Kamily Coufalové.
Ze ZUŠ Hrotovice k nám přijel dudák Lukáš Slatinský, v pásmu „Gajdoval gajdoš“
ho na akordeon doprovodil učitel František Malý. Sousedky z Jinošova s vedoucí Evou
Chytkovou letos předvedly pásmo „Na tom našem dvoře“. Skupina mládeže, která si
říká Stárci z Ostrovačic, předvedla spolu se svým vedoucím Mirkem Pelikánem taneční
kola a tušování z Jihlavska. „Pojď, má panenko, do kola“ byl název vystoupení folklorní
skupiny Moravskobudějovický Škrpál, kterou vede Anna Kračmarová. Z Martínkova na
Moravskobudějovicku k nám zavítal horácký folklorní soubor Džbánek, pásmo „U piva
se dobře daří“ připravil Zdeněk Karásek.
Závěr festivalu, jako v předchozích letech, patřil domácí dospělé mládeži. Taneční skupinu vede Jana Vlčková, vystoupila v doprovodu houslové muziky pod vedením Milana
Vlčka a pěveckého sboru. „Juž nastaly nám hody“ – hodové písně, tance a obyčeje pod bítešskou májou, do města se sjíždějí hosté. „Vítéte naši sósedé, zatančíme si, zazpíváme, obhlídneme jarmark, utratíme nějaké ten groš a potom zajdem do sklípka okoštovat trochu hodového...“, vítá hosty na pódiu mládenec, aby si společně s Bítešany zatančili závěrečný tanec.
Silva Smutná

„Juž nastaly nám hody“, folklorní soubor Bítešan pod hodovou májou.
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„Stárci, stárci...“, hodová píseň z Podhorácké obce Vémyslice v podání Kláry Jelínkové
z Javůrku.
Foto: Silva Smutná

PODĚKOVÁNÍ
Na tomto místě by mohly být fotografie účinkujících na letošním folklorním festivalu Setkání na Podhorácku dne 12. září 2009. Letos děláme výjimku a představujeme
ty, kteří většinou během vystoupení zůstávají v pozadí, ale bez jejichž obětavé práce bychom nemohli tleskat folklorním vystoupením ani na Bítešském jarmarku, ani na Mladém Bítešsku či na Setkání na Podhorácku.
Vážení vedoucí jednotlivých folklorních skupin, jménem nadšeného publika Vám
vyslovujeme díky za Vaši obětavou práci a posíláme Vám – i když jen pomyslnou –
velkou kytici těch nejkrásnějších růží. Mějte nadále pevné nervy, vytrvalost a trpělivost,
náš obdiv už máte.

Silva Smutná.
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Jana a Milan Vlčkovi. Táňa Horká.

Eliška Hradilová.

Hana Sedláková.

Za bítešské příznivce folkloru
redakční rada Zpravodaje
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poděkování
Tradiční Bítešské hody jsou opět za námi a tak bychom rády jménem naší organizace, Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše, poděkovaly všem, jež se na
jejich zdárném průběhu podíleli. Náš dík patří paní ředitelce SOU Jana Tiraye Ing. Marii Šabacké, jejím žákům a především mistrům Aleši Janíčkovi, Vladimíru Markovi a Josefu Jackovi za pomoc při technickém zabezpečení této akce. Dále bychom rády poděkovaly všem sponzorům, kteří svou věcnou i finanční podporou také velmi přispěli a to
především firmám První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., Opel Dobrovolný a firmě
Prolog z Velkého Meziříčí.
Náš dík patří ale i všem ostatním, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli. Mnohokrát děkujeme a věříme, že naše spolupráce bude probíhat také o příštích Bítešských
hodech a jiných akcích.
Bc. Zdeňka Špičková
Informační centrum a Klub kultury

zadáno pro seniorklub
Pro Bítešáky nastalo období „po hodech“.
Hody vyšly. Počasí ideální. Zadařilo se.
Co teď budeme, mladí i starší, dělat? Na co se budeme těšit?
Čas se nám posune do normálu, budou dlouhé večery, počasí nic moc. Je to kupodivu, ale opět se nám většině nebude dostávat času. Těžko budeme stíhat. Zajímavé, platí to i pro mnohé nás starší. Nemáme stále čas. Jak je to všechno pomíjivé. Kdybychom
najednou nemohli, zase by to šlo, a možná ještě lépe. Problém času, to je problém rozumných priorit.
A řešení je v hlavách každého z nás.
Co jsme připravili na měsíc říjen:
Ve středu 21. 10. 2009, v 15 hodin v Kulturním domě, máme náš pravidelný Seniorklub. Už bychom to ani nemuseli oznamovat. Už desátý rok, každou třetí středu
v měsíci se takto scházíme. Ani jednou jsme nevynechali. Říjnové Seniorkluby tradičně
věnujeme krásné hudbě. Průvodcem nám bývá pan Mašek ze Základní umělecké školy.
A bude tomu tak letos zase. Na procházku krásnou hudbou, pod jeho vedením, se vždy
těšíme. Pokaždé nás dostane.
Poslední sobotu v říjnu, 31. 10. 2009, máme poslední letošní výlet na kolech. Sraz
ve 13 hodin u fotbalového stadionu. Každým rokem končíme odpoledním výletem na
Svatou Horu. Za ta léta, co tam jezdíme, je tam stále něco nového. Kamenný oltář s krásnou soškou sv. Zdislavy, naučná stezka se 17 zastaveními s informačními tabulemi, ale
i příroda sama se rok od roku mění. Závěr našich letošních výletů uděláme opět v Herně U Staříka. Vyhodnotíme letošní sezónu a povykládáme o tom, jak dále.
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Každým rokem bylo zvykem v půli října zahájit pravidelné nedělní zájezdy na koupání v krytém bazénu. V poslední době jsme si oblíbili hezký krytý bazén v Nové Vsi
u Oslavan.
Všechno je letos trochu jinak. I na tuto naši oblíbenou aktivitu dolehla zřejmě krize.
Doprava hodně podražila, podpora města už také není taková jako dříve, sponzorství ze
strany dopravce Student Agency, z důvodu organizačních změn, skončilo. Co dál? Znamená to, že pokud chceme na koupání opět jezdit, musíme si dopravu v celé výši sami
uhradit. Zkusíme to. Po předběžné rozvaze se nabízí toto řešení:
– realizovat v tomto roce pouze 5 nedělních plavání, 8., 15., 22., 29. 11. a 6. 12. 2009
– odjezd v 8 hodin od České Spořitelny, návrat v 11 hodin
– úhrada dopravného představuje při min. účasti 40 osob a 50 Kč na osobu za 1 zájezd, celkem 250 Kč celkem. Částku bude nutno předem předat nejpozději do konce října a to buď na Seniorklubu do 19. 10. 2009, v Informačním centru, nebo přímo u pí. Štefkové, Lípová 174, tel.: 605741769
– po získaných zkušenostech by se podobným způsobem pokračovalo i v příštím
roce
– připomínáme, že vstup do bazénu si každý uhrazuje sám, dospělí 50 Kč, děti polovinu
Pokud nebude o plavání dostatečný zájem, budeme muset tuto oblíbenou aktivitu ukončit.
Co připravujeme na měsíc listopad:
– středa 18. 11. 2009, Seniorklub s hejtmanem Jiřím Běhounkem
– čtvrtek 19. 11. 2009, zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě
– třetí akce - sledujte další informace na Seniorklubu a ve skřínce
Aktiv Seniorklubu

V dešti na hrad Lísek
Na kolech, v sobotu 29. srpna 2009. Pršelo, když jsme ráno vyjížděli a pršelo nám
až do Bukova, skoro dopoledne. Ne moc, ale pršelo. Přece znovu neporušíme naši proklamovanou zásadu, že jezdíme za každého počasí. Letos jsme to po mnoha letech udělali poprvé už jednou. Po druhé? Tak to teda ne. Zdravě jsme se naštvali, natáhli pláštěnky a vyjeli. Večer jsme ale přijeli za sluníčka.
Stručně naše trasa: Vidonín, Vratislávka, hrad Mitrov, Bukov, hrad Lísek, Drahonín,
Trenckova rokle, přebrodili jsme Loučku, Víckov, Žďárec, Borovník, tady jsme se zastavili u starostky Vlaďky, která s námi také často jezdí, bylo i něco na zahřátí, poslední kopec Rozsečák a potom už z kopce domů. Šlapalo se pěkně.
Ale to hlavní, co chci sdělit. Bylo nás jen sedm, sedm statečných. Až na jednu cyklistku, samé seniorky a senioři. Abych byl docela přesný, čtyři seniorky a dva senioři. Seniorkám tímto všechna čest – Haně, Marii, Jiřině a Haně.
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Před hradem Mitrov, tady pršelo hodně.

Foto: Karel Smolík

historie velkobítešských domů
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše, zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní Masarykovo náměstí, dům čp. 66
(dnes s Café Jana):
Roku 1414 byl majetníkem třetiny domu Hanus Jegerdorf a brzy po něm zřejmě
Hanus Šmíd. Zbývající dvě třetiny domu vlastnil André Kirschner. Mnohem později,
k letům 1594 i 1620, je jako vlastník celého domu doložen Jiřík Postřihač, který se stal
městským písařem patrně v roce 1593. Poté roku 1654 byl prodán dům již po Vavřinci
Jelínkovi za 150 moravských zlatých Janu Ondrovému (jinak psaný Jan Vondry Staňkového). Nejpozději od roku 1664 vlastnil dům Jan Jeřábek (možná tatáž osoba), který se
stal otčímem Matěje Jelínka. Následně roku 1684 koupil dům po Jeřábkovi sedlář Daniel Kebl. K roku 1729 je jako vlastník domu doložena již vdova Keblová.
Další zápis je až z roku 1764, kdy byl dům po Danielu Keblovi prodán ve veřejné
dražbě. Koupil jej i „s tou při tom domě soucí zahrádkou“ za 150 rýnských zlatých „purgrabí na knížecím Lichtenštejnským panství Lednici“ Karel Růžička, kterého tu při koupi zastupoval Augustýn Odvářka. Růžička již o tři roky později prodal dům dále, a to
„v sumě 200 florénů říšských“ Karlu Gallovi. Poté roku 1779 Galle jakožto „měščan zdejší
před počestný ouřad v ouplnej sehsi se svým otčímem synem Martinem Odvářků předstoupil
a v poslušnej poníženosti přednášel, že on pro svou starost a taky jeho manželky sešlost věku
již více hospodařiti nemůže, tak pro svoje vlastní i manželky jeho ulehčení a lehčejší splácení
jak císařsko-královských, tak městských jinších povinností, svému otčímem synovi Martinovi
Odvářkovi pro jeho chvalitebné chování a pro všechny časy náležitě ctění jeho otčíma a matky vlastní“ postoupil svůj právovárečný dům.
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Odvářka pak roku 1783 směnil tento dům s Jakubem
Šabackým za domek čp. 101, nacházející se v dnešní Peroutkově ulici. Přitom Šabacký doplatil 100 zlatých a zavázal se splatit obecní vejrunky 32 zlatých 40 krejcarů z dřívější
chalupy. Ale již roku 1787 směnil dům dále, a to s Leopoldem Odvářkou za též právovárečný dům čp. 81. Ponechal
si jen zahrádku Za Kostelem a doplatil 136 zlatých 6 krejcarů. Roku 1793 Odvářka dále směnil s Jakubem Paulem (či
Pohl) tento dům za chalupu čp. 25 v dnešní ulici Pod Hradbami, přičemž mu Paul později doplatil jistou částku. Následně roku 1811 Jakub Paul postoupil „várečný dům i s řeMěšťanský dům čp. 66 meslem řemenářským za štyry sta zlatých v vídeňské valutě“ svév sousedství pivovaru mu synovi Bernardu Paulovi. Poté roku 1849 získal dům po
v roce 1728 (AMB, fond Paulovi v hodnotě 1.600 zlatých Josef Ramach, který jej dále
U 21 – Sbírka rukopisů prodal roku 1856 za 2.600 zlatých Karlu a Marii Kozovým.
knihovny A. B. Mitrovské- A roku 1880 byl dům připsán Augustýnu Kozovi. Jeho poho, sig. A 260, veduta Vel- tomci - rodina Blažkova - vlastní dům dosud.
ké Bíteše).
Prameny: SOkA ZR, AMVB, sig. Ea 1, fol. 7, kn. č. 11788,
fol. 217, kn. č. 11789, fol. 139, 196, kn. č. 11793, fol. 25, 26, kn. č. 11795, fol. 129, 130.
Jan Zduba

POZVÁNKA NA PROCHÁZKU S KOMENTÁŘEM
Milí přátelé, vážení zájemci o bítešskou historii,
v sobotu 17. října 2009 od 14 hodin se uskuteční komentovaná prohlídka Velké Bíteše
se zaměřením na její urbanistický vývoj mezi 15. a 19. stoletím. Podnětem pro tuto prohlídku je příspěvek, který vyjde letos ve XIII. ročníku sborníku Západní Morava (vydává Muzejní a vlastivědná společnost v Brně pro Moravský zemský archiv v Brně, Státní
okresní archivy v Třebíči a Žďáru nad Sázavou), s názvem „Urbanistický vývoj vrchnostenského města Velké Bíteše v letech 1414-1848“. Procházka s komentářem o proměně velkobítešské městské krajiny započne ve výše zmíněný den a odpolední čas u symbolického středu města – tzv. západní kašny na Masarykově náměstí.
Za Muzejní spolek Velkobítešska srdečně zve
autor a průvodce Jan Zduba

ochrana obyvatel
POLICIE INFORMUJE
V poslední době roste počet oznámení, kdy z volně odložených tašek a batohů jsou
odcizeny peněženky, finanční hotovost, doklady a také platební karty, které mohou být
dále použity k neoprávněným výběrům z bankomatů. Chceme upozornit občany, aby se
těmto nepříjemnostem vyvarovali.
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Nejčastějším problémem jsou odložené kabelky v restauračních zařízeních, pověšené na
opěradlech židlí nebo na stole zatímco jejich majitelky odcházejí na toaletu nebo k baru.
Další velmi častou chybou jsou tašky a kabelky pověšené na nákupních košících. Zloději
velmi rádi využívají chvilky, kdy je nakupující otočen směrem k regálu se zbožím a nemá
přehled, co se děje za jeho zády.
Dále bychom chtěli upozornit především starší občany na vesnicích a v malých obcích na podomní prodejce. Pokud si nezamykají vchodové dveře nebo vstupní branky
na pozemek, nemají jak zabránit příchodu takovýchto osob do obytných místností, kde
jim začnou nabízet zboží. Jedná se často o oblečení nebo deky. Jeden z prodejců ukazuje zboží, tak aby na sebe upoutal veškerou pozornost a omezil prostorové vidění uživatele
obydlí. Druhý z dvojice zatím prohledá byt a odcizí nalezenou finanční hotovost. Občas
chodí do příbytků i s jinou legendou jako je vypůjčení peněz na porouchané auto, záloha na pojištění nebo vrácení přeplatku z inkasa. Prosíme, aby při takových nebo obdobných případech žádné peníze nevydávali ani nerozměňovali a ihned volali na bezplatnou
linku 158 a věc oznámili Policii ČR. Vyzýváme občany k bdělosti, aby si všímali pohybu cizích osob a vozidel, které přijedou do jejich obce a poznamenali si jejich registrační
značku. Každá drobná informace může pomoci při dopadení pachatele trestné činnosti.
Jedním z problémů, které policie v současné době řeší je i občany opomíjené preventivní opatření, které zní „Auto není trezor“. Několika tisícovým škodám na poškozených
vozidlech by se dalo zabránit, pokud by jeho uživatel nenechal v přihrádce vystavený mobilní telefon, batoh nebo peněženku. Způsobená škoda na odcizení bývá zpravidla jen pár
set korun, ale výměna vypáčených zámků nebo rozbité skleněné výplně okna je o poznání
dražší. Nelze opomíjet ani zbytečně strávený čas na úřadech při vyřizování nových dokladů za odcizené. V horším případě se jedná opět o již zmiňované platební karty. V případě platebních karet chceme požádat občany, aby si na ně nevypisovali PIN a ani jej nenechávali v její blízkosti. Většina bankovních úřadů umožňuje změnit si PIN na dobře zapamatovatelné číslo podle přání klienta.
nprap. Petra Šmídová
Obvodní oddělení policie ČR Velká Bíteš

Čtyři vězni se pokusili propašovat lup do věznice

Sehnat zaměstnání pro odsouzené v českých věznicích je stále těžší a když se to přece jen podaří, nese taková práce určitá rizika. Dne 9. 7. 2009 po 15. hodině vynáší jeden zaměstnanec ve výkonu trestu ze skladu firmy v obci Košíkov modrý igelitový pytel,
který odhazuje do kontejneru na parkovišti. O několik minut poději přijíždí dodávka,
ze které vystupují dva zaměstnanci, taktéž ve výkonu trestu a pytel spěšně vytahují a nakládají do auta. Po příjezdu do věznice Rapotice se tito tři muži společně se čtvrtým odsouzeným snaží do věznice propašovat obsah pytle. Je nutno říci, že neúspěšně. Vězeňská
služba nachází balíčky kávy a rýžové suchary a věc oznamuje policii. Policisté po prošetření věci a zjištění, jak ke krádeži vlastně došlo, zahajují úkony v trestním řízení. Firma,
které bylo odcizeno zboží za více než 3000 korun, rozvazuje se zloději pracovní poměr.
Všichni čtyři vězni odsouzení za krádeže jsou tedy nezaměstnaní, bez příjmu a možná se
dočkají i prodloužení pobytu v nápravném zařízení.
nprap. Petra Šmídová
Obvodní oddělení policie ČR Velká Bíteš
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Policisté zadrželi sprejerku při činu
Pocit vzteku často zavdává k nutkání do něčeho praštit, něčím hodit, někde se vybít. V neděli po půlnoci vyšla do ulic Velké Bíteše na celý svět rozzlobená dvaatřicetiletá
žena, která svou zlost rozhodla řešit sprejem. Své černé vidění chtěla rozjasnit bílou barvou. Okolí zkrášlovala ornamenty a písmeny, které sprejovala na vozovku a sloupy veřejného osvětlení. Majitel jednoho ze zaparkovaných vozidel byl jistě nadšen, když na zadním skle svého miláčka uviděl srdíčko se čtyřlístkem. Po dvaceti minutách jí další tvorbu
překazili policisté, kteří umělkyni zadrželi a převezli na Obvodní oddělení.
nprap. Petra Šmídová
Obvodní oddělení policie ČR Velká Bíteš

SESTRY HASIČKY
Definice hasiče: Člověk mužského rodu, s pevnými
nervy, žaludkem a svaly, který nemá zrovna nic lepšího
na práci. Toto je jednoduchá, úsměvná, ale výstižná definice hasiče, i když máme mezi sebou i ženy „sestry“ hasičky. Ženy byly u sboru od nepaměti. Většinou to byly
manželky a dcery aktivních hasičů a funkcionářů. Neobešla se bez nich žádná schůze, hasičský ples, ostatková zábava či župní sjezd. První 3 ženy se staly aktivními
členy v roce 1921, kdy byla u sboru zřízena samaritánská stráž. Roku 1924 bylo ustanoveno družstvo žen, jichž
bylo zprvu 6, v následujících letech počet činných sester
kolísal okolo deseti. Zabývaly se vesměs činností samaritánskou. V roce 1925 měla stráž 2 samaritánky - Marii
Vrbovou a Andělu Pohankovou.
Paní Anna Svobodová.
Počet činných sester:
Rok
1921
sester
3

1924
6

1927
12

1928
12

1929
12

1930
10

1932
10
1939
27

Rok
sester

1933
8

1934
7

1935
6

1936
3

1937
36

1938
30

Rok
sester

1953
9

1981
0

1984
1

1990
0

2002
10

2008
5

V roce 1936 byl založen ženský odbor při sboru ve Velké Bíteši. Náčelnicí byla sestra
Marie Jílková. Počínaje rokem 1938 hasičstvo obětavě spolupracovalo v provádění nařízení Civilní protiletecké obrany. Pro případy leteckých útoků měly být v zacházení s ha-
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sičskými stroji zacvičeny i ženy. Dne 21. září 1938 byly začleněny do místní protiletecké
ochrany následující samaritánky: Batelková Hedvika, Velebová Marie, Brychtová Anna,
Dobrovolná Marie, Dobrovolná Vlasta, Roušová Franči, Fikrová Marie, Fuchsová Kateřina,
Holánková Marie, Chmelová Růžena, Kratochvílová Anežka, Nováková Helena, Pařízková
Marie, Sedláková Věra, Tučková Božena, Vetišková Božena, Žáková Marie, Jílková Marie,
Brabcová Růžena, Musilová Marie, Juzková Hedvika, Burianová Milada, Cahová Marie,
Horková Ludmila, Kozová Hedvika, Odvářková Jindra, Srbecká Františka, Ventrubová
Marie, Pelánová Anna, Bartoňková Zdenka, Horáková Marie, Slámová Aloisie, Daňhelová
Marie, Bláhová Marie, Jeřábková Anna, Petráková Marie, Jelínková Františka, Jelínková
Anežka, Nekudová Anna, Rosendorfová Anežka. Dále byly pro automobilovou stříkačku mj. vyčleněny šoférky Cahová Marie a Svobodová Anna. Sestra Marie Jílková byla
náčelnice ženského odboru až do roku 1945. Po válce byla členskou výboru ve funkci
referentka žen 1951 - 1952 sestra Marie Baláková, manželka dlouholetého funkcionáře sboru Ladislava Baláka. Po ní nastoupila do výboru sboru sestra Ludmila Fik(e)rová
ve stejné funkci 1953 - 1960. Sestra Vlasta Křepelová byla v letech 1951 - 1952 ve výboru sboru jako kulturní a osvětový referent. Sestra Marie Konečná byla členkou výboru 1961 - 1962. Sestra Marie Musilová byla v letech 1951 - 1953 II. místopředsedkyní
sboru a v letech 1953 - 1960 revizorkou účtů. Sestra Kristýna Ondráková byla v letech
1953 - 1960 revizorkou účtů SDH. Sestra Jarmila Stávková pracovala ve výboru sboru
jako revizorka účtů 1951 - 1954 a referentka žen 1954 - 1960. Sestra Anna Svobodová
byla výcvikový referent 1953 - 1960. Sestra Svobodová Anna absolvovala 14tý běh školení I. stupně a strojníků na KUPO Šebetov v červnu 1952. Měsíční školení na funkci
strojníka, instruktora až k velitelskému postu. Na základě zkoušky ze dne 2. září 1953
byla nositelkou odznaku „Vzorný hasič III. stupně“.
Dne 7. dubna 1953 byl sestaven požární sbor, který měl 1 ženské družstvo. V Brně
dostala sestra Svobodová nápad postavit „devítku“ žen. Ženské družstvo fungovalo asi v letech 1953 – 1955 ve složení Svobodová Anna st. – velitel, Svobodová Anna
ml. (nyní Dundáčková), Jochová Marie, Baláková Marie, Raušová Zdenka, Stávková,
Křepelová Vlasta, Čechovská Eliška, Pohanková Marie. Ženy jezdily cvičit hasičským
vozidlem Walter a CHJ 16 PRAGA RN. MJ ČSH Velká Bíteš měla v této době tři řidičky. Na hasičské plesy pekly cukroví a dorty do tomboly, nacvičovaly předtančení na
úvod. Oblečeny tehdy měly tmavě modré kostýmky – sukni a sako, světle modrou košili a tmavě modrý baret. Cvičební nebo pracovní oděv tvořily kalhoty, halena, opasek.
Na cvičení se používala na hlavu lodička. Na ples byla saka sundána a na levé straně na
kapse halenky byl vyšit znak Československého svazu hasičstva.
Udržet družstvo bylo nad lidské síly. Od roku 1960 přestaly mít ženy o práci v místní požární ochraně zájem. Některé ženy přestaly chodit na cvičení, mladší odešly do
škol mimo město Velká Bíteš. V 70tých letech působilo pouze družstvo žákyň v kroužku mladých požárníků, které velmi úspěšně reprezentovalo náš sbor při soutěžních kláních. Dne 4. června 1971 se umístilo družstvo žákyň 9-14 let v okrskovém kole soutěže požárních družstev v Křoví na 1. místě. Dne 19. května 1973 se umístilo na 1. místě
v okrskové soutěži družstvo žákyň kat. 8-12 let v Sněžném. Až první ženou, která do naší
ZO SPO byla v roce 1984 přijata, byla Jiřina Škarpíšková, která v letech 1988 - 1990
zastávala ve výboru funkci referentky žen. V roce 2000 přišlo do sboru několik žen, kte-
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ré vedly kroniku a mládež. Bez jejich pomoci bychom si chod našeho hasičského sboru
neuměli představit. Sestra Dvořáčková Eva byla vedoucí žákovského družstva a kroužku mladých hasičů v letech 2002 - 2005.
V současném výboru sboru aktivně pracují sestry Hladíková Lucie jako jednatelka
od roku 2004 a Svobodová Martina, členka výboru od roku 2006. Družstvo žen získalo i mnohé sportovní úspěchy, např. v roce 2001 obsadilo v soutěži v požárním sportu
v Kunraticích 3. místo a 13. května 2001 ve Velkém Meziříčí 2. místo v požárním útoku Žďárské ligy. Celkově za rok 2001 obsadily ženy SDH Velká Bíteš 3. místo v hodnocení Žďárské ligy v požárním útoku. Při oslavách 130. výročí založení SDH 18. srpna
2002 obsadilo družstvo žen 1. místo. Zatím posledním úspěchem byla soutěž v požárním sportu 8. srpna 2004 při oslavě výročí 105 let založení SDH Nové Sady a 100 let
od vyhoření obce, kde družstvo žen obsadilo opět 1. místo v soutěži v požárním sportu.
Ve vyšších funkcích hasičsko-samaritských pracovaly: Terezie Novotná, v době nemoci manžela Antonína Novotného - župního pokladníka vedla účty župy č. 41.
Antonie Machátová - náměstek župního samaritánského dozorce 1930 - 1932,
župní samaritánský dozorce 1931 - 1932. Jílková Marie - náčelnice ženského odboru
1936 - 1937, velitelka žen II. obvodu OHJ č. 19 1939 – 1941, činovnice II. obvodu OHJ Velké Meziříčí 1941 - 1945. Svobodová Anna - referentka žen OV SPO Velká Bíteš 1953 - 1960.
Zpracováno podle archivu SDH a vzpomínek paní Anny Dundáčkové z Velké Bíteše, za což jí velice děkujeme.
David Dvořáček, DiS.
zájmová skupina historie PO při SDH Velká Bíteš

Oslava 60. výročí založení SDH Březka
V sobotu 5. 9. 2009 v rámci oslav založení SDH Březka (OSH Žďár nad Sázavou) proběhla soutěž v požárním sportu, která se skládala ze soutěžních disciplín štafeta
4x50 metrů a útok požárního sportu. Velkým překvapením byl požární útok dětí do 6-ti
let SDH Březka. Na konci soutěže předvedla jednotka SDH obce Velká Bíteš (JPO III)
zásahové vozidlo CAS 20 MAN TGM 18.330 4x4 BB, hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas, vzduchový dýchací přístroj Dräger PA 90, oblek proti sálavému teplu - žárový
oblek SBG 2, protichemický ochranný oděv - Tychem TK, osvětlovací stožár s elektrocentrálou aj. Dále bylo předvedeno vozidlo CAS 32 T 148 (CAS 32/6000/600 – S 3 R)
a DA 12 – AVIA A 31 (AVIA 31-DA 12-L1Z).
Výsledková listina:
Muži:
1. SDH Nové Sady
2. SDH Jindřichov
3. SDH Březka
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Mladí hasiči
1. Březka
2. Nové Sady
3. Nové Sady
4. Velká Bíteš

Ženy:
1. Březka

Zpravodaj Velká Bíteš

SDH Březka byl založen v roce 1949 a měl 29 zakládajících členů. Prvním starostou sboru byl zvolen Jan Šilhan čp. 8, velitelem Jan Janšta čp. 9 a strojníkem Jaroslav
Šilhan čp. 11. Po založení byla koupena za finanční podpory obce a za příspěvky občanů motorová stříkačka PPS 8, později byla přidělena stříkačka PPS 12. Od založení se
sbor účastnil likvidace 2 požárů v obci a požáru lesa. Činnost sboru v posledních létech
stagnovala. Oslavy výročí jsou známkou obnovy aktivity sboru.
David Dvořáček, DiS.

sport
začínáme…?
Výbor TJ Spartak Velká Bíteš každoročně zahajoval novou sportovní sezónu zveřejněním rozpisu cvičebních hodin jednotlivých oddílů. V letošním roce však nelze v této
tradici pokračovat, neboť nad zahájením sezóny dosud visí otazník.
Příčinou je probíhající hospodářská krize – ta obzvlášť negativně ovlivňuje fungování neziskových organizací, mezi které TJ Spartak patří. Zavedli jsme úsporná opatření,
zastavili práce na údržbě sportovního areálu, ale přesto se nám nepodařilo zajistit dostatek financí na úhradu nezbytných nákladů, jimiž jsou platby za elektrickou energii, vodu
a plyn. Naše žádost o finanční podporu adresovaná městu Velká Bíteš byla opakovaně
zamítnuta a pro tento rok jsme neobdrželi žádný příspěvek i dotace od státu byly oproti loňskému roku značně omezeny.
Ve snaze umožnit oddílům činnost, přistoupil výbor k nepopulárnímu rozhodnutí
a navrhnul zástupcům jednotlivých oddílů zvýšení členských příspěvků tak, aby mohl být
provoz udržen minimálně do konce kalendářního roku 2009. Tento návrh má být projednán nejpozději do 20. září 2009, kdy by měla sportovní sezóna začít.
Ani toto opatření (bude-li schváleno) však neřeší provoz TJ v roce 2010, příjmy
z příspěvků pokryjí pouze malou část vysokých nákladů. Výbor TJ však bude i nadále pokračovat ve svém úsilí o získání příspěvků ze státního či soukromého sektoru, aby nemuselo dojít k přerušení činnosti oddílů, včetně těch, které jsou úspěšně
zapojeny do soutěží. Naši trenéři a cvičitelé, kteří se práci s mládeží dlouhodobě věnují ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, věří, že se pomoc najde a že budou fungovat dál.
Pokud se provoz podaří zajistit, upozorníme na tuto skutečnost veřejnost prostřednictvím městského rozhlasu a rozpis cvičebních hodin oddílů zveřejníme pro zájemce na
našich webových stránkách (www.tjsp.cz), ve vývěsce před sokolovnou a snad i v listopadovém Zpravodaji.
výbor TJ Spartak Velká Bíteš
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BASEBALLOVÝ DEN VE VELKÉ BÍTEŠI
Dne 8. září 2009 na Masarykově náměstí proběhl
„baseballový den“. Vyrostl zde pálkovací tunel podobný
tomu na skutečném basebalovém a softbalovém hřišti.
Hlavním pořadatelem celé akce byla Třebíč Nuclears, která spolupracuje s místním klubem Orli Velká Bíteš a také s českou baseballovou asociací. Cílem
projektu byl vznik nových oddílů a kroužků, zaměřených na baseball a softball a pozdější zapojení do celorepublikových soutěží. Každý účastník si zde mohl
vyzkoušet své baseballové a softbalové dovednosti.
V rámci akce probíhaly i soutěže pro mládež:
Foto: Lenka Marková
– „Raketová ruka“ – rychlost hodu a porovnání s reprezentanty ČR
– „Nejlepší pálkař“ – odpal míčku na nadhazovací stroj
– „Přesný odpal“ – odpal ze stativu na přesnost do terče
Byl zde připraven i bohatý program pro maminky s dětmi v podobě skákacího hradu.
Po vyhodnocení výsledků, kdy vítězové obdrželi trička a míče z mistrovství světa, byli
pozváni na MS 2009, pořádané v ČR. Pozvání se týkalo i turnajů, které budou moci
vítězové shlédnout naživo a při této příležitosti jim budou při slavnostním ceremoniálu předány ceny. V případě zájmu o baseball nebo softbal navštivte internetové stránky:
www.nuclears.cz. Účastnit se mohou děti od 4 do 19 let.
Jste srdečně zváni.
Lenka Marková

XV. ročník střelecké soutěže
Dne 30. srpna 2009 úspěšně proběhl za krásného počasí na střelnici Mysliveckého
sdružení Velká Bíteš XV. ročník střelecké soutěže jednotlivců na baterii o putovní pohár
města Velké Bíteše za účasti 31 střelců.

XV. ročník střelecké soutěže.
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Foto: MS Velká Bíteš
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Zvítězil KREJČÍ František, Velké Meziříčí
2. místo BĚLÍK Michal, Bystřice n/P.
3. místo KROUPA Vladimír, Velké Hostěrádky
Oceněno bylo všech 31 střelců.

Vítězové.

nástřelem 77 terčů z 80
75
71

Foto: MS Velká Bíteš

OSTATNÍ
část vzpomínek na válečná léta 1943 – 1944
V. díl - nálet na berlín
tomáš smutný
Postele byly opět tři nad sebou, jinak bychom se tam nevešli. Každodenně ráno jsme
však pochodovali dolů k hlavnímu útvaru, kde jsme byli rozdělováni do práce a odpoledne byl opět pěší návrat domů. Občas jsme zašli do hospody na „halb und halb“, anebo „šprůdl“, to byla nějaká ovocná směs. Peněz jsme mnoho neměli, neboť jsme pobírali jen žold, což tehdy byla jedna válečná marka denně. Také jsme dostávali cigarety, ty
jsem však posílal domů Jožkovi.
Přes ulici asi ve vzdálenosti 40 m stála velká kruhová vodárenská věž z červených ci-
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hel, sahající do výše několika poschodí.
Ještě vzpomínám, že ulice, na které stál
hostinec, pokračovala ještě asi 50 m a byl
konec, tam totiž končila zástavba. Nutno
ještě dodat, že po konci války a rozdělení Berlína mezi vítězné mocnosti, spadala čtvrť Wilmersdorf a Charlottenburg do
západního sektoru.
Po nějaké době jsme opustili ubytování u Maxe Horna a přestěhovali se dolů do
města k základnímu útvaru. Přímo u školy byl velký asfaltový dvůr a při jeho okraji stála přízemní budova tělocvičny. Sklepní
okna všech budov, kde byly kryty, byla zvenku obezděna či zabetonována. Sklepy vyztuženy postavenými pilíři. Když jsme později navštívili první místo, kde jsme byli ubyPo náletu.
továni, našli jsme z ní jen trosky. Totéž se
opakovalo i na druhém místě u Maxe Horna. V bezprostředné blízkosti vodárenské věže dopadla též bomba a udělala v silném zdivu velký otvor, ale věž stála. Mohu tedy říci, že jsme
měli vždy dostatek štěstí.
Poplachů, ječení sirén, jsme si užili dost. Zvykli jsme si, patřilo to k životu. Ne vždycky bylo bombardováno město. Letecké svazy přelétávaly i jinam a pokud se přiblížily na
určitou vzdálenost, vždy se vyhlašoval poplach. Lépe se již poslouchal nepřerušovaný tón,
který znamenal konec poplachu. Nejtěžší nálety jsme zažili právě na Kaiserin Augusta
Allee v Charlotenburku. V parku při hlavní tepně „ Ost – West“ se rozprostíraly budovy kdysi pěkného zámku, za nás již zničeného a vyhořelého. O kousek dále jsme přejížděli přes most řeku Spreevu a byli jsme ve škole.
Týden, počínaje 22. listopadem 1943, byl opravdu nejhorší za celou dobu našeho pobytu. Bylo pondělí, přesně půl osmé večer, mlhavé počasí, všude tma, jen nároží domů a některá místa jako například sloupy a zábradlí byla natřena světélkujícím fosforovým nátěrem,
to kvůli orientaci. Několik nás sedí o pár domů dále v malé restauraci, kde byly též hrací
přístroje. Vtom zaznívají sirény, střídající nepřerušovaný vysoký a nízký tón, to znamená
poplach nejvyššího stupně. Opouštíme místnost a vracíme se do školy do sklepního krytu.
Z velké dálky slyšíme dunění flaků – protiletadlových děl německé vzdušné obrany a neustále sílící hřmot motorů blížících se leteckých svazů. Tentokrát to bude asi hodně zlé…
Byla ve mně malá dušička. V duchu jsem se modlil a hlavou se řítily různé myšlenky.
Brzo se rozpoutalo doslova peklo. Slyšíme hvízdající zvuk padajících pum, jejich výbuchy, je
to hrozné burácení (když tyto řádky píši, opět pláči), kdy není na několik metrů slyšet slova.
Budova se chvěje, doslova se s námi nadzvedává. Choulíme se k sobě, drkotáme zuby, oči
pozorují strop, jen čekáme, kdy dostaneme přímý zásah, a pak bude s námi všemi konec…
S námi je ve sklepě i několik německých policistů. Jak se ti chovají – jsou doslova
v šoku. Není zde hrdinů, jsme v tuto chvíli všichni bezbranní lidé čekající na svůj osud.
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Jedinou výjimkou bylo, že v koutě na hromadě brambor seděl drobný student,
chemik, jménem Soška – odněkud z Blanska, který to peklo doslova prospal. Jak jsme
mu v tu chvíli záviděli! Toto hromobití trvalo nepřetržitě jeden a půl až dvě hodiny. Kolem 22. hodiny sirény odhoukaly konec poplachu, nastalo všeobecné ulehčení. Měli jsme pocit, že jsme se znovu narodili. Vycházíme ze sklepa, cítím se roztřesen, ovšem to, co jsme postupně viděli, nás doslova šokovalo. Venku bylo zářivě červené světlo, že by se daly klidně číst noviny, plno kouře a dýmu. Zorganizovat jednotku nepřipadalo v úvahu. Všichni se doslova rozprchli, bez jakékoli zralé úvahy, tak
jak to každému momentálně vyhovovalo. Několik z nás společně vzalo na sebe celtu, masku a přilbu a vydali jsme se bezhlavě do ulic Berlína. Byli jsme zděšeni, jakou
spoušť jsme kolem sebe viděli.
Naše rohová budova jako zázrakem stála, jen tělocvična na nádvoří byla vyhořelá. Sousední budova rozbitá a vedle ní další, domy přes ulici rozbité a hořely. Vidím jako dnes
asi padesát metrů od nás, blíže k řece Spreevě, blok domů zničených, jen část obvodového zdiva dosud stála. Stojíme naproti na chodníku a pozorujeme to hrůzné divadlo.
Z podzemí je slyšet lidi, volající o pomoc. Najednou vidíme, jak se dosud stojící zdivo
mnohaposchoďového domu hroutí, vyvaluje se prach a ustalo i volání…
Vydáváme se dál na naší noční bludné pouti ulicemi města. To, čemu se ještě včera dalo říci, že jsou to ulice a třídy s honosnými budovami, dnes byly k nepoznání.
Trosky, samé trosky. V místech, kde budovy hořely, se nedalo projít pro sálající žár.
Tam jsem také viděl, jak Němci vedou zajatce ze sestřeleného letadla. Byl to vysoký
usmívající se černoch.
Také tu noc jsme se vydali podívat k Maxu Hornovi, kde jsme před tím bydleli. Mám
dojem, že jsme tam nedošli.
(pokračování)

Návštěva v Itálii
První polovina září je pro většinu Bítešanů a obyvatele okolních vesnic spojená s hodovými oslavami. V letošním roce však skupina z nich změnila zažitou tradici a odcestovala do Itálie, obce Torrevecchia Pia v Lombardii, asi 25 km jižně od Milána.
Partnerství s tímto nevelkým městečkem započalo v roce 2005, kdy bylo slavnostně
potvrzeno partnerství s Velkou Bíteší za přítomnosti generálního konzula České republiky v Miláně, pana Berana. Poté v krátkém sledu následovaly dvě návštěvy Italů ve Velké
Bíteši, jedna proběhla v době hodů v roce 2005, druhá začátkem července v roce 2006.
Od té doby jsme měli informace o naší spřátelené italské obci jen sporadické. A proto nás docela překvapilo, když na jaře letošního roku přišlo nové pozvání od našich italských známých.
V pátek 11. září 2009 jsme v časných ranních hodinách vyrazili na cestu. Čekalo nás
mnoho kilometrů a hodin strávených v autobuse, ale luxusní autobus z BDS a ochotní
řidiči, pan Jašek a pan Veleba, nám cestu dokázali zpříjemnit. Krásné a neopakovatelné
byly i scenerie, jichž bylo za okny požehnaně - majestátné Alpy, průzračná jezera, upravená městečka a vesnice.
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S přibývajícími kilometry přibývalo i tepla a slunečního svitu a krásné a slunečné počasí nám vydrželo během celého našeho pobytu. V páteční podvečer jsme plni očekávání dorazili do cíle. Přivítání našimi italskými známými bylo milé a srdečné a myslíme, že všichni
jsme se brzy cítili jako doma. Po drobném občerstvení jsme se ubytovali, většina z nás v příjemných hotelích, někteří v rodinách, ať už u „starých“ známých či na nových adresách.
Druhý den, v sobotu, nás čekal program, který pro nás Italové připravili. Odjeli jsme
do Janova, historického města s jedním z nejvýznamnějších přístavů ve Středozemním
moři. Zde jsme navštívili zdejší obrovské mořské akvárium a mohli se seznámit s mořskou flórou a faunou. Asi největší úspěch u nás právem sklidili dva hraví delfíni, kteří
s chutí a neúnavně předváděli své vodní hry.
Po obědě v italském stylu jsme odjeli do nedaleké přímořské vesnice Camogli. Nachází se stejně jako Janov v oblasti Ligurie a je úchvatná spojením vysokých hor spadajících až k mořskému pobřeží a také typickou architekturou, malými, úzkými, barevnými domky. Moře bylo teplé a čisté a myslím, že většina z nás se s ním jen nerada loučila.
Po návratu do našeho dočasného domova následovala opět typická italská večeře,
kdy jsme mohli ochutnat dary, jež jsou Itálii vlastní - různě upravovaná zelenina, skvělý
olivový olej, pravá italská šunka, sýry a samozřejmě těstoviny mnoha chutí a barev. Asi
všichni víme, že Italové jsou lidé plní temperamentu. A zde jsme si to ověřili i v praxi.
Po dlouhém a náročném dni se s vervou pustili do tance jak mladší, tak i starší ročníky,
ovšem ani my jsme dlouho nezůstali pozadu a s chutí jsme se učili nové kroky a tance.
V neděli se konala slavnost, která byla vyvrcholením našeho programu. Prakticky celý
den byl zasvěcen závodu oslíků, kteří reprezentují vesnice spadající pod obec Torrevecchia
Pia. Z přátel a sousedů byli najednou protivníci, což jsme ovšem poznali jen z barvy čepic a šátků, jimiž jsme byli ozdobeni. Po mši svaté následoval báječný oběd v příjemné

Společně s italskými přáteli ve staré části janovského přístavu. Foto: Archív ZŠ Velká Bíteš
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restauraci, kde jsme také italským přátelům předali náš společný dar, pocházející z dílny Mezinárodního centra Axmanovy techniky modelování pro nevidomé v Tasově, vyjadřující partnerství a spojenectví.
Odpoledne nás čekal zábavný program na náměstí, průvod obcí, přehlídka tradičních kostýmů a poté zmiňovaný závod oslíků. Večerní program byl opět ve znamení tance a dobré zábavy, ale také smutku z toho, že se blíží náš odjez a rozloučení.
Složení účastníků zájezdu bylo velmi pestré, sešli se zde žákyně základní školy i lidé
v penzi, studenti, lidé nejrůznějších profesí. Ne všichni jsme byli jazykově vybaveni, ale
asi nikdo z nás jazykovou bariéru příliš nevnímal. Potvrdilo se zde ono známé „když se
chce, všechno jde“. Viděli jsme, že když si chceme rozumět, porozumíme si.
Naše návštěva v Itálii je již minulostí. Ale již nyní se snažíme hledět do budoucnosti.
Přátelé z Itálie se těší do Velké Bíteše a jejího okolí. Podaří se nám zorganizovat a uskutečnit podobnou akci? Věřím, že se nenecháme zahanbit a v brzké budoucnosti ukážeme, že i my ve Velké Bíteši a jejím okolí si vážíme přátelství dobrých lidí.
Účastníci zájezdu
Vedení společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš,
PBS ENERGO, a.s. a PBS Turbo s.r.o. si Vás dovolují pozvat na tradiční

DEN OTEVŘENýCH DVEŘÍ

pořádaný v sobotu 3. října 2009 v době od 8.00 do 12.00 hodin
v areálu společností na ulici Vlkovská 279
Zveme k návštěvě všechny zaměstnance, jejich rodinné příslušníky, přátele a bývalé zaměstnance!
V uvedený den můžete své blízké seznámit
nejen se svým pracovištěm, ale i s jinými
pracovišti a zajímavými místy našich společností. Bude zpřístupněna většina pracovišť. Zájemcům o učební obory představíme kvalitní zázemí střediska přípravy učňů.
PBS Turbo s.r.o. se poprvé při této příležitosti představí po rozsáhlé modernizaci výroby.
Pro děti bude připraven dáreček a pro všechny návštěvníky malé občerstvení.
V areálu závodu bude ke zhlédnutí historická vojenská technika.
Vedení společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš,
PBS ENERGO, a.s. a PBS Turbo s.r.o. se těší na Vaši účast!
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Informační centrum a Klub kultury
města Velké Bíteše pořádá
ve výstavní síni Klubu kultury,
Masarykovo nám. 5

Výstavu plastik a obrazů
Vladimíra a Ivana
Matouškových
s názvem

Komunikace generací
Výstava bude zahájena vernisáží dne 12. 10. 2009 v 17.00 hodin
a potrvá od 13. října do 23. října 2009
otevírací doba: po–pá	  8.00 – 15.30 hodin
sobota	  9.00 – 12.00 hodin
neděle 13.00 – 17.00 hodin

Malé pozvání na listopadové akce
Zveme všechny těhotné maminky a jejich partnery na „Kurz předporodní přípravy“, který se uskuteční ve středu 4.11.2009 od 16:00 do 19:00 hodin v učebně Informačního centra
a Klubu kultury města Velká Bíteš (1. patro). Následující středu 11.11.2009 ve stejném čase
bude následovat „Seminář o kojení“
Kurzy povede porodní asistentka Bc. Radka Mňačková. Povídat se bude o tom, co by nastávající maminky měly určitě vědět:
• co s sebou do porodnice, výbavička pro miminko, pupečníková krev, masáž hráze, porodní plán
• příznaky počínajícího porodu, kdy jet do porodnice
• I. doba porodní, jak pracovat s bolestí, nácvik dýchání
• II. doba porodní, porodní polohy
• III., IV. doba porodní, šestinedělí
• základy péče o dítě
• fyziologie laktace
• výhody kojení, začátek kojení v porodnici
• správná technika kojení – prevence vzniku problémů s kojením
• nejčastější problémy s kojením a jejich řešení
• pomůcky pro kojení a jejich užívání
Další informace a případné přihlášky, které jsou nutné, prosím na 737 365 989, RadkaMnackova@seznam.cz nebo www.mamkysbrisky.webnode.cz
Další akcí pro širokou veřejnost bude IV. Martinský průvod světýlek, a to v sobotu 14.11.2009
v 17 hod., opět od sokolovny na náměstí, zakončený ohňostrojem.
Těšíme se na Vás.
Maminky z Mateřského centra Človíček

40

Zpravodaj Velká Bíteš

program kina flip velká bíteš
říjen 2009
Neděle 4. října v 19.30 hodin
KRVAVÝ VALENTÝN (My Bloody Valentine)
Jízda do pekel právě začíná. Volné pokračování kultovního hororu. Premiéra – 101 minut, vhodné od 12 let
Neděle 11. října v 19.30 hodin
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Italská komedie podle románu Michaela Viewegha. V hlavních rolích L. Chiatti,
I. Glen, M. Šimůnek, P. Němcová, A. Geislerová a další. Premiéra – 95 minut, vhodné
od 12 let. Vstupné 69 Kč
Neděle 18. října v 17.00 a v 19.30 hodin
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
(Ice Age: Dan of the Dinosaurs)
Nejnovější pokračování oblíbených animovaných komedií pro celou rodinu. V českém
znění J. Lábus, O. Jirák, Z. Nandal, K. Brožová a další. Premiéra – 94 minut, mládeži
přístupno. Vstupné 69 Kč

Neděle 25. října v 19.30 hodin
PROROCTVÍ (Knowing)
Staré proroctví hrozí naplněním.. a Nicolas
Cage začíná zběsilý závod s časem s překvapivým rozuzlením. Americký mysteriózní thriller pro silné povahy.
Premiéra – 121 minut, vhodné od 12 let.
Vstupné 69 Kč
Neděle 1. listopadu v 17.00 a v 19.30 hodin
VINI, VIDI, VICI
Golfem na existenční potíže! V hlavních rolích romantické komedie F. Tomsa, J. Kocurová, S. Nováková, B. Klepl, V. Postránecký, M. Vašut, E. Ujfaluši … a Karel Gott.
Premiéra 95 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

(u Devíti křížů)

nabízí prostory pro uspořádání
svatebních hostin
rodinných a přátelských oslav

! Apartmá pro oslavence a novomanžele GRATIS !
www.annahof.cz info@annahof.cz
mobil: +420 606 142 629
kontaktní osoba: PhDr. Iva Kašíková
Říjen 2009
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VÍME, KAM

S VYSLOUŽILÝMI
SPOTŘEBIČI!
LZE JE ODEVZDAT...
... PRODEJCI PŘI KOUPI

NOVÉHO SPOTŘEBIČE

... DO SBĚRNÉHO DVORA

www.elektrowin.cz

CHRAŇME SPOLEČNĚ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ!
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