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NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Velká Bíteš,  sobota 28. listopadu 2009 v 15 hodin, Kulturní dům

Na bítešském jarmarku 2008                                                                                                                          FOTO SILVA SMUTNÁ

   
VIII. ročník folklorního pořadu složeného z lidových písní, tanců, zvyků a her 
z Podhorácka i Horácka. Účinkuje národopisný soubor Bítešan včetně školáků

a předškoláků (Bítešánek a Sluníčko), Zpěváčci a hosté z Jinošova. 

Předprodej vstupenek zajišťuje od 10. listopadu 2009 Informační centrum města Velké Bíteše
na Masarykově náměstí č. p. 5, tel. 566 532 025, e-mail: lenka.markova@vbites.cz.

Vstupné: dospělí v předprodeji 50 Kč a na místě 70 Kč, 
mládež od 15 do 18 let 25 Kč, děti do 15 let zdarma.
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nabídka programů a akcí

listopad 2009

Úterý dne 3. listopadu 2009 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY K PROJEKTU PŘÍRODA KOLEM NÁS
Výstavní sál Klubu kultury
Organizuje ZŠ Velká Bíteš, Sadová

Úterý dne 3. listopadu – 10. listopadu 2009
Otevírací doba: po–pá 8–15.30 hodin, obědová přestávka 11.30–12 hodin, 
sobota 9–12 hodin, neděle 13–17 hodin
VÝSTAVA VÝSTUPŮ Z PROJEKTU „PŘÍRODA KOLEM NÁS“
Výstavní sál Klubu kultury
Organizuje ZŠ Velká Bíteš, Sadová

Úterý dne 3. listopadu 2009 v 19 hodin
KONCERT SERGUEI MILSTEIN – klavír (Francie)
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Středa dne 4. listopadu 2009 od 16 do 19 hodin
KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY s porodní asistentkou Bc. Radkou Mňačkovou
Přihlášky zasílejte na tel.: 737 365 989 nebo RadkaMnackova@seznam.cz
Učebna Klubu kultury
Organizuje Mateřské centrum Človíček

Sobota dne 7. listopadu 2009 v 8 hodin
VOLEJBAL – turnaj smíšených družstev
V případě zájmu kontaktujte pí. Koubkovou na tel. 608 618 980
Sportovní hala
Organizuje: TJ Spartak

Úterý dne 10. listopadu 2009 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
V MŠ na Masarykově náměstí
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Středa dne 11. listopadu 2009 od 16 do 19 hodin
SEMINÁŘ O KOJENÍ s porodní asistentkou Bc. Radkou Mňačkovou
Přihlášky zasílejte na tel.: 737 365 989 nebo RadkaMnackova@seznam.cz
Učebna Klubu kultury
Organizuje Mateřské centrum Človíček
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Čtvrtek dne 12. listopadu 2009 v 16 hodin
BESEDA S OBČANY
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Obvodní oddělení policie Velká Bíteš

Sobota dne 14. listopadu 2009 v 8.30 hodin
VII. ROČNÍK SÁLOVÉ KOPANÉ o Putovní pohár TJ Spartak
Přihlášky u p. Zdeňka Šilhana na tel.: 776 267 471
Organizuje TJ Spartak

Sobota dne 14. listopadu 2009 v 17 hodin
IV. MARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
Lampiony, lucerničky s sebou
Sraz v parku u sokolovny
Organizuje MC Človíček, Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 14. listopadu – pátek 20. listopadu 2009
Otevírací doba: po–ne 9–16 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA SPCCH A OBRAZŮ KVĚTIN ZORY KRUPIČKOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 18. listopadu 2009 v 15 hodin
SENIORKLUB – s hostem, hejtmanem kraje Vysočina panem Jiřím Běhounkem
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Čtvrtek dne 19. listopadu 2009
ZÁJEZD DO HORÁCKÉHO DIVADLA V JIHLAVĚ – na veselohru
Johna Patricka „Opama je poklad“
Odjezd v 15.30 hodin od České spořitelny
Přihlášky pí. Tikovská 732 208 318, poplatek 150 Kč
Organizuje Seniorklub

Úterý dne 24. listopadu 2009 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Modré třídě
Organizuje MŠ U Stadionu

Čtvrtek dne 26. listopadu – úterý 1. prosince 2009
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
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Pátek dne 27. listopadu 2009 v 10 hodin
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU – pro děti ZŠ
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum, Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska

Sobota dne 28. listopadu v 15 hodin
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU – pro dospělé
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum, Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska

Pondělí dne 30. listopadu 2009 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dům, Vlkovská 482

informace radnice

soUHRN UsNEsENÍ zE zasEdáNÍ Rady města č. 15/09 
koNaNéHo dNE 5. řÍjNa 2009

3/15/09/RM  ‑ v působnosti valné hromady Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o., 
schvaluje:
1. k rozvozu hotových pokrmů a zásobování pro provoz kuchyně s jídelnou nákup užit‑

kového automobilu FIAT DUCATO 2,2 MJET 100k
2. vyřazení osobního automobilu ŠKODA FELICIA z evidence TS

4/15/09/RM  ‑ bere na vědomí zprávu o vyúčtování HODŮ 2009

5/15/09/RM  ‑ schvaluje termín pro konání HODŮ 2010, a to od 8. ‑15.9.2010

6/15/09/RM  ‑ schvaluje Informační strategii IS Městského úřadu Velká Bíteš

7/15/09/RM  ‑ schvaluje Informační koncepci IS Městského úřadu Velká Bíteš

8/15/09/RM  ‑ schvaluje Bezpečnostní politiku IS Městského úřadu Velká Bíteš

9/15/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu, obdarovaný Občanské sdružení Ba‑
bybox pro odložené děti  ‑ STATIM, předmět smlouvy  ‑ peněžitý dar ve výši Kč 1.000, ‑ 
za účelem zřizování a provozu schránek pro odložené děti

10/15/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Re‑
gionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt „Modernizace SOŠ 
Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ s poskytovatelem dotace Regi‑
onální radou regionu soudržnosti Jihovýchod
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11/15/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, 
Preslova 87, 602 00 Brno ve výši Kč 117.501, ‑ včetně DPH na zpracování projektové 
dokumentace „Zateplení objektu Masarykovo náměstí č.p. 67, Velká Bíteš“, s podmín‑
kou, že město současně podá žádost o poskytnutí dotace na předmětnou projektovou 
dokumentaci od firmy E.ON a.s.

12/15/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 903 uzavřené dne 
16.6.2009 na výkon autorského dozoru při realizaci stavby veřejné zakázky „Moder‑
nizace Střední odborné školy Jane Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ 
v předloženém znění

13/15/09/RM  ‑ schvaluje hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Modernizace SOŠ 
Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ ve složení Mgr. Miroslav Báňa, 
Ing. Marie Šabacká, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. arch. Vlastimil Kunčík, Ing. Jaroslav 
Coufal, Ing. Pavel Bednář, Bc. Tomáš Zedník a jejich náhradníky JUDr. Alena Malá, 
Ing. Josef Chytka, Mgr. Dalibor Kolář, Ing. Pavel Rybníček, Ing. Ladislav Rada, paní 
Věra Pokorná, pan Jiří Grégr

14/15/09/RM  ‑ rozhoduje nepřistoupit z důvodu složitosti a neefektivnosti k prodlou‑
žení chodníku v ulici Lánice ve Velké Bíteši s tím, že současně pověřuje vedení města 
k jednání s žadateli (vlastníky dotčených pozemků) o jiném způsobu řešení

15/15/09/RM  ‑ schvaluje žadateli prodloužení podnájmu bytu č. 316 v ulici U Stadio‑
nu 548, Velká Bíteš, pro roky 2009 a 2010

16/15/09/RM  ‑ bere na vědomí usnesení zastupitelstva kraje Vysočina č. 0320/05/2009/ZK,
kterým zastupitelstvo rozhodlo neposkytnout dar na provoz polikliniky města

17/15/09/RM  ‑ bere na vědomí Dohodu o převodu členských práv a povinností ze dne 
30.9.2009 k bytu č. 4 Jihlavská 282, Velká Bíteš s tím, že současně souhlasí s uzavřením 
nájemní smlouvy k předmětnému bytu ve prospěch nabyvatele

18/15/09/RM jako valná hromada firmy Lesy města Velká Bíteš s.r.o. bere na vědomí 
zápis z 3. schůze dozorčí rady firmy ze dne 13.8.2009

19/15/09/RM  ‑ bere na vědomí Zprávu o provedení prověrky BOZP 2009 v MŠ Ma‑
sarykovo nám. 86, Velká Bíteš, příspěvková organizace, ze dne 29.9.2009

20/15/09/RM  ‑ schvaluje vyřazovací protokoly drobného dlouhodobého hmotného 
majetku příspěvkové organizace MŠ U Stadionu 538 Velká Bíteš v předloženém znění

21/15/09/RM  ‑ schvaluje nákup 3 ks knihy Historické radnice Čech, Moravy a Slezska 
(I. a II. díl) nakladatelství Libri s.r.o.
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22/15/09/RM  ‑ bere na vědomí žádost o zrušení výpovědí k bytu č. 10 Masarykovo 
náměstí 67, Velká Bíteš, s tím, že žádost není možné řešit, neboť výpověď z nájemního 
vztahu k předmětnému bytu byla učiněna nájemkyni (žadatelka není právně legitimová‑
na k žádosti o zpětvzetí výpovědi)

23/15/09/RM  ‑ bere na vědomí Sdělení zástupců Policie ČR, obvodní odd. Velká Bí‑
teš, ve věci šetření oznámení podávaných na páchání přestupků proti veřejnému pořádku 
a proti bezpečnosti a plynulosti provozu v ulici Peroutkova ze dne 25.9.2009

24/15/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Dohodu o používání referentsky řízeného vozidla sta‑
rostou města, předmět užívání osobní automobil kombi zn. HONDA CR ‑V typ RE5, 
registrační značka 3J96064

25/15/09/RM  ‑ bere na vědomí Návrh TC MATADOR Velká Bíteš ze dne 2.10.2009 
na přezkoumání Smlouvy o výpůjčce s TC města Velká Bíteš a současně rozhoduje žá‑
dat vypůjčitele Tenisový club města Velká Bíteš, IČ 26591472, se sídlem Chobůtky 444, 
595 01 Velká Bíteš, o vrácení předmětu výpůjčky, a to dle článku IV. Ostatní ujednání 
bod 2. Smlouvy o výpůjčce ze dne 17.6.2002 ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o výpůjč‑
ce ze dne 5.5.2004, termín vrácení výpůjčky do 31.10.2009

26/15/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o výpůjčce ze dne 28.2.2006, 
vypůjčitel Poliklinika Velká Bíteš, příspěvková organizace, v předloženém znění

27/15/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Smlouvu o výpůjčce vozidla pro soukromé účely, před‑
mět výpůjčky osobní automobil kombi zn. HONDA CR ‑V typ RE5, registrační znač‑
ka 3J96064, v předloženém znění

28/15/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Smlouvu o výpůjčce, vypůjčitel Základní škola Vel‑
ká Bíteš, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš, příspěvková organizace, v předloženém znění

29/15/09/RM  ‑ schvaluje na základě vyjádření ERU uzavření provozní smlouvy mezi 
Ing. Jaroslavem Vaňatkou, IČ 13666444, se sídlem 602 00 Brno, Vrchlického sad 4, 
a ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, za uvedených podmínek:
•	 celková	výše	investice	se	nemění
•	 do	ceny	 tepla	bude	 investice	promítána	postupnými	 rovnoměrnými	odpisy	ve	výši	

účetních odpisů po dobu 15 let
•	 úroky	 z	 úvěru	 budou	 do	 ceny	 tepla	 promítány	 ve	 skutečné	 výši	 po	 dobu	 8	 let	

( 96  měsíců)
•	 po	ukončení	splácení	úvěru	bude	dodavatel	tepla	tvořit	rezervu	na	opravu	kotelny	ve	

výši úroků, to je cca 47.000, ‑Kč/rok a tato rezerva bude použita na výměnu kotle
•	 smlouva	na	pronájem	prostor	bude	na	období	od	října	2009	do	konce	roku	2024.	

Následně bude tato technologie odkoupena ZŠ za zůstatkovou cenu 1.000, ‑ Kč

30/15/09/RM  ‑ schvaluje Odpisový plán pro rok 2009 Základní školy Velká Bíteš, Sa‑
dová 579, v předloženém znění
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31/15/09/RM  ‑ schvaluje vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího/vedoucí 
 organizační složky Městská knihovna Velká Bíteš

32/15/09/RM  ‑ bere na vědomí zprávu o návštěvnosti LSPP za období 1/2009  ‑ 9/2009

soUHRN UsNEsENÍ zE zasEdáNÍ zastUpitElstva 
 města vElká BÍtEš č. 32/09 koNaNéHo dNE 21. 9. 2009
4/32/09/ZM:
schvaluje rozpočtové opatření č. 5/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2009 dle před‑
loženého návrhu s tím, že se zařazuje částka 241,4 tis. Kč příspěvek SVK Žďársko na 
rekonstrukci kanalizace, ulice Hrnčířská, Peroutkova a Masarykovo náměstí a snižuje se 
položka rezervy o 241,4 tis. Kč, a bere na vědomí příjmy a financování rozpočtu města, 
výdaje z rozpočtu města ke dni 31.8.2009

5/32/09/ZM:
rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 433.990 Kč 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na rekonstrukci vodovodu v ul. Hrnčířská, Perout‑
kova a Masarykovo nám. v předloženém znění

6/32/09/ZM:
rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města ve výši 241.379 Kč 
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na rekonstrukci kanalizace v ul. Hrnčířská, Perout‑
kova a Masarykovo nám. v předloženém znění

7/1/32/09/ZM:
rozhoduje převést úplatně pozemek p.č. 2975/21  ‑ orná půda o výměře 750 m2 v k.ú.  Velká 
Bíteš žadateli za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkla‑
dem do KN

7/2/32/09/ZM:
rozhoduje převést úplatně pozemek p.č. 2975/22  ‑ orná půda o výměře 750 m2 v k.ú.  Velká 
Bíteš žadateli za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí rovněž náklady spojené s vkla‑
dem do KN

7/3/32/09/ZM:
rozhoduje zamítnout úplatně převést pozemek p.č. 2975/21  ‑ orná půda o výměře 750 m2 
v k.ú. Velká Bíteš žadatelce za nabízenou cenu

8/1/32/09/ZM:
rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1948  ‑ ostatní plocha a jiná plocha o výmě‑
ře 18 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 1947  ‑ ostatní plocha, neplodná půda 
v k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 17 m2 s tím, že kupující uhradí rovněž náklady spojené 
s rozdělením pozemku a vkladem KS do KN
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8/2/32/09/ZM:
rozhoduje zamítnout úplatný převod pozemku p.č. 1948  ‑ ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 18 m2 v k.ú. Velká Bíteš a části pozemku p.č. 1947  ‑ ostatní plocha, neplod‑
ná půda v k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 17 m2

8/3/32/09/ZM:
rozhoduje úplatně převést zbývající část pozemku p.č. 1947  ‑ ostatní plocha, neplodná 
půda v k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 32 m2 s  tím, že kupující rovněž uhradí náklady 
spojené s rozdělením pozemku a vkladem KS do KN

9/32/09/ZM:
rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 130  ‑ ostatní plocha, ost. komunikace o vý‑
měře cca 42 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše s tím, že kupující uhradí rovněž náklady 
spojené s geom. oddělením pozemku a vkladem KS do KN

10/32/09/ZM:
rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2009  ‑ ostatní plocha, ostatní komunika‑
ce v k.ú. Velká Bíteš o výměře cca 155 m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené 
s geom. oddělením pozemku a vkladem do KN a také uhradí vícenáklady, které budou 
spojené s realizací sběrného místa při jižní hranici pozemku p.č. 2009. Podmínkou pře‑
vodu je rovněž uzavření smlouvy o zřízení příslušného časově neomezeného bezúplatné‑
ho věcného břemene pro přístup a příjezd ze stávajícího vjezdu k plánovanému sběrné‑
mu místu ve prospěch prodávajícího

12/32/09/ZM:
schvaluje uzavření Dohody mezi městem Velká Bíteš a manž. Vlčkovými ve znění před‑
loženého návrhu, 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 manželů Vlčkových na dílčí změnu územního plánu města, spo‑
čívající 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 m2), oba v k.ú. Velká Bí‑
teš, z ploch místních komunikací s tím, že budou zařazeny jako plocha stávajícího bydlení

13 ‑19/32/09/ZM:
schvaluje:
•	 zřizovací	listinu	Polikliniky	Velká	Bíteš,	příspěvková	organizace,	v	předloženém	zně‑

ní s účinností od 1.10.2009
•	 zřizovací	listinu	Mateřské	školy	Velká	Bíteš,	Masarykovo	náměstí	86,	příspěvková	or‑

ganizace, v předloženém znění s účinností od 1.10.2009
•	 zřizovací	listinu	Mateřské	školy	Velká	Bíteš,	U	Stadionu	538,	příspěvková	organiza‑

ce, v předloženém znění s účinností od 1.10.2009
•	 zřizovací	 listinu	Základní	školy	Velká	Bíteš,	příspěvková	organizace,	v	předloženém	

znění s účinností od 1.10.2009
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•	 zřizovací	listinu	Základní	školy	Velká	Bíteš,	Tišnovská	116,	příspěvková	organizace,	
v předloženém znění s účinností od 1.10.2009

•	 zřizovací	 listinu	Základní	umělecké	 školy,	Velká	Bíteš,	Hrnčířská	117,	příspěvková	
organizace, v předloženém znění s účinností od 1.10.2009

•	 zřizovací	listinu	Informačního	centra	a	Klubu	kultury	Města	Velké	Bíteše,	příspěvko‑
vá organizace, v předloženém znění s účinností od 1.10.2009

20/32/09/ZM:
rozhoduje o stanovení těchto názvů nových ulic:
Pro ulici 1.  ‑ stávající ulice od ulice K Mlýnům směrem k ČOV  ‑ název: Pod Babincem
Pro ulici 3.  ‑ ulice před nově realizovanými 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 cen‑
tra  ‑ název: Strojní
Pro ulici 7.  ‑ průmyslový areál Velká Bíteš (průmyslová zóna V)  ‑ název: Průmyslová

21/32/09/ZM:
bere na vědomí zápis z jednání výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a vý‑
stavbu č. 19/2009

zprávy z města

výstavBa cHodNÍkU v láNicÍcH fiNišUjE

V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o zahájení výstavby chodníku v Lá‑
nicích, která navazuje na již dokončené chodníky v ulici Tyršova. Předpokládali jsme, že 
vybudujeme asi 600 metrů nové trasy, kterou jsme realizačně rozdělili na tři etapy. Ale 
hned v první části se objevili pověstní „kostlivci“, a to v podobě špatně uložených tele‑
fonních kabelů, kanalizačních šachet a silničních vpustí. Tím se navýšily celkové nákla‑
dy akce, které pak spolu s nezanedbatelnou částkou za pronájem dopravního značení na 
silnici I/37 a pokračujícím propadem daňových příjmů v měsících září a říjnu nás do‑
nutily zkrátit výstavbu o jednu její etapu. Celková délka nového chodníku v Lánicích 
tak bude činit cca 400 metrů.

Zbývající výměra zpevněných ploch (ze zámkové dlažby včetně podkladových vrstev 
se zhutněním) dle Smlouvy o vzájemné spolupráci s firmou Outulný, a.s., bude použita 
pro realizaci v roce 2010. O konkrétních místech rozhodne samospráva města.
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zajištěNÍ zásoBováNÍ pitNoU vodoU
V říjnu byla zahájena výstavba nového vodovodního přivaděče. Protože bylo součas‑

ně zapotřebí vyřešit osetí ploch na pozemcích, přes které je přivaděč veden, byly staveb‑
ní práce soustředěny do tří říjnových týdnů. Další související činnosti, konkrétně pro‑
pojení nového přivaděče ve vodojemu Divišovka, provedení tlakových zkoušek a dezin‑
fekce, již nebudou zemědělce zatěžovat. Uvedením vodovodního přivaděče do provozu 
bude vyloučeno riziko přerušení dodávky pitné vody do města pro případ havárie staré‑
ho přivaděče na Vlkovské ulici.

REkapitUlacE cElkovýcH Nákladů křižovatky 
U  základNÍ školy

Nejvýznamnější investiční akcí města, jež byla zahájena v minulém a dokončena na jaře 
tohoto roku, je rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská. 
Připomínáme, že projekt byl vyhodnocen jako třetí nejlepší v rámci druhé výzvy Regionál‑
ního operačního programu (Rozvoj a stabilizace venkovských sídel) NUTS 2 Jihovýchod. 
Jeho celkové náklady (včetně projekčních prací, autorského dozoru a dohledu nad bez‑
pečností práce) činily 11.529.309,97 korun, z toho uznatelných bylo 10.971.963,70 ko‑
run. Z této částky se pak vypočítala konečná výše (celkem 92,5%) dotace, odpovídající 
uzavřené smlouvě. Na příjmový účet města jsme obdrželi částku 10.149.066,15 korun. 
 Finančně rozděleno jde o 9.326.168,88 korun (85 %) z prostředků EU a 822.897,27 ko‑
run (7,5 %) ze státního rozpočtu ČR. Vlastní prostředky města (způsobilé a nezpůsobi‑
lé) dosáhly 1.380.243,82 korun. A ocenění závěrem  ‑ v soutěži Prestižní stavba Vysočiny 
za rok 2008 byla naše křižovatka v kategorii Stavby dopravní, inženýrské a vodohospo‑
dářské vybrána na 2. místo a bylo jí uděleno tzv. Čestné uznání za bezpečnou přehled‑
nou městskou křižovatku sladěnou s okolní zástavbou.

REkoNstRUkcE kaNalizacE v HRNčÍřské Ulici 
 zaHájENa

V polovině měsíce října stavební firma postoupila s budováním nové kanalizace 
z  Masarykova náměstí do Hrnčířské ulice. Příslušná smlouva o poskytnutí dotace od 
kraje Vysočina ve výši 3,4 miliónu korun je podepsaná, a tak bylo možné s rekonstruk‑
cí v Hrnčířské a Peroutkově ulici započít. Vzhledem k tomu, že nová kanalizace jde při‑
bližně v původní trase, neměla by hrozit kolize s archeologickým ústavem a tedy ani po‑
zdržení stavebních prací včetně navýšení nákladů stavby za příslušné honoráře archeolo‑
gů i jejich pomocníků. Pracovat se bude v listopadu a pokud dovolí počasí i v prosin‑
ci. Je totiž důležité, aby kanalizace byla hotová letos, protože v příštím roce by měla být 
nad ní budována nová komunikace. Současně se jedná i o podmínku poskytnuté dota‑
ce  ‑ do konce roku 2009 musí být hotových 85 % stavebních prací.
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iNfRastRUktURa Na výslUNÍ v závěREčNé fázi 
 výstavBy

Nejnáročnější investiční akce města v letošním roce se přiblížila svému konci. Sub‑
dodavatelská firma STRABAG v druhé polovině října dokončila pokládku silničních ob‑
rubníků a následovalo položení asfaltového koberce. Zbývá dobudovat veřejné osvětlení 
a položit jednostranný chodník.

NaBÍdka poslEdNÍHo volNéHo stavEBNÍHo pozEmkU 
v lokalitě jiHlavská vE vElké BÍtEši

Město Velká Bíteš nabízí poslední stavební pozemek v lokalitě mezi ulicemi Jihlavská 
a Rajhradská ve Velké Bíteši o výměře 750 m2. V současné době probíhá výstavba inže‑
nýrských sítí a nejpozději do konce roku 2009 bude mít každá stavební parcela k dis‑
pozici na svém pozemku plně funkční přípojku dešťové a splaškové kanalizace, přípoj‑
ku vody, plynu a elektro. V ulici bude asfaltová komunikace s přilehlým jednostranným 
chodníkem ze zámkové dlažby, veřejné osvětlení a dopravní opatření na snížení rychlos‑
ti. Cena za 1 m2 pozemku je stanovena na minimálně 1.200,‑ Kč. V případě více zájem‑
ců 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.

jak pokRačUjE výstavBa výjEzdovéHo staNoviště 
zzs vElká BÍtEš

Stavební firma Ing. Bronislava Valy z Hrotovic dokončila základy střediska Zdravot‑
ní záchranné služby kraje Vysočina. V druhé polovině měsíce pracovníci firmy začali vy‑
zdívat obvodový plášť a příčky objektu. Po jejich dokončení a následném položení stropů 
se nám ukáže vlastní vzhled této stavby, vyprojektované Ing. Jaroslavem Rybářem z Pro‑
jekt Centrum Nova s.r.o. z Pelhřimova.

Výstavba ZZS Velká Bíteš. Foto: Mgr. Miroslav Báňa
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pátEřNÍ silNicE v BEzděkově opRavENa

 
V průběhu a po dokončení. Foto: Mgr. Miroslav Báňa

V místní části Bezděkov proběhla v říjnu souvislá oprava komunikace, a to v podsta‑
tě již potřetí v průběhu několika posledních roků. Kvůli špatnému počasí musela staveb‑
ní firma COLAS v polovině měsíce práce přerušit; pokračovat se dalo až třetí říjnový tý‑
den, kdy roztál sníh a teplota se ocitla znovu nad nulou. Akci město zařadilo do rozpoč‑
tu, protože na jaře uspělo ve Fondu Vysočiny v rámci výzvy „Rozvoj vesnice 2009“. Cel‑
kové náklady stavby činí cca 561 tisíc korun, Bíteš má podepsanou smlouvu o poskyt‑
nutí dotace ve výši 200 tisíc korun. Nejprve musí uhradit celou částku z rozpočtu měs‑
ta, poté bude provedeno vyúčtování stavby a následně podána žádost na kraj o propla‑
cení dotační částky. Otázkou ale zůstává, jak to bude v příštím roce s grantovou výzvou 
„Rozvoj vesnice 2010“ z Fondu Vysočiny. S narůstající krizí veřejných rozpočtů je v sou‑
časné době pravděpodobné, že žádné výzvy nebudou v příštím roce vypisovány. Z toho 
vyplývá, že místní části měst budou zbaveny této své jediné dotační podpory.

dalšÍ opatřENÍ Na staBilizaci maNdatoRNÍcH 
 výdajů města Na Rok 2010

Jednou z oblastí, které jsou pro příští rok hodně diskutovány a ve které padají růz‑
né prognózy, je oblast dodávek energií, zde konkrétně máme na mysli energii elektric‑
kou. Proto samospráva vstoupila v jednání s distribuční firmou E.ON a cílem bylo do‑
hodnout cenu pro město Velká Bíteš na rok 2010, když předmětem jednání byla všech‑
na odběrná místa v budovách v majetku města. Výsledkem je uzavření smluv na nákup 
elektrické energie s garantovanou cenou o 20 % nižší než jaká je v roce letošním. Dal‑
ším významným krokem k úsporám pak bylo uzavření kupní smlouvy na nákup elek‑
trické energie pro veřejné osvětlení ve městě a místních částech, kterou pro příští rok 
zajistil jednatel TS Ing. Pavel Gaizura. Výsledkem je, že s rostoucím počtem světelných 
bodů (ulice K Mlýnům, Na Výsluní) nedojde k nárůstu celkových nákladů na provo‑
zování veřejného osvětlení. Třetí opatření učinily všechny příspěvkové organizace města; 
podařilo se jim uzavřít smlouvy na odběr elektrické energie na příští rok s cenou o 15 % 
nižší než jsou ceny roku 2009.
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odpočiNková zaHRada pRo vEřEjNost sE dokoNčUjE
Sníh sice na týden přerušil dokončovací práce, nicméně voda, která takto „napadla“, 

je zase velmi důležitá pro plánovanou výsadbu stromů. Úspěšně ukončit se ale podařilo 
bezbariérové propojení zahrady s domovem důchodců, pro které byla použita zámková 
dlažba speciálně vybraná pro náš projekt. Rovněž nové lavičky do zahrady byly přímo 
navržené pro potřeby seniorů a byly dodány firmou REMIS s.r.o. z Brna. Po konzultaci 
s odborníky se ještě doplnila o závětrné stěny pergola. K datu 10. října 2009 bylo v za‑
hradě proinvestováno přes jeden milión korun.

jak to BUdE lEtos sE zimNÍ údRžBoU
Když jsme chystali pro Vás tuto informaci, byli jsme ve velkém pokušení ukončit 

název článku otazníkem. To by totiž nejlépe vystihovalo současnou situaci v plánování 
zimní údržby města. Určitě jste v médiích zachytili informaci, že zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích byl Parlamentem České republiky novelizován, a to zákonem 
č. 97/2009 Sb. ze 26. března letošního roku. Rozsahem textu je úprava poměrně nepatr‑
ná; konkrétně se v § 27 odst. 2 slova „Vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace 
odpovídá za škody“ nahrazují slovy „Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo 
chodníku odpovídá za škody“. Zákonodárci tvrdí, že novelou se pro obce a města nic 
nezmění  ‑ pouze převezmou odpovědnost za případné úrazy na chodníku, protože čis‑
tit chodníky od sněhu, náledí či bláta platný zákon nikdy nikomu neukládal. To je tedy 
dost zjednodušené tvrzení! V podstatě byla novelou přenesena i související odpovědnost 
a náklady za úklid. Finanční zdroje ve státním rozpočtu nejsou, města si prý mají navý‑
šit daň z nemovitostí, což v překladu znamená vytáhnout peníze lidem přímo z kapsy. 
To jako samospráva města odmítáme. Náš postup je takový:

Zimní údržba na místních komunikacích bude prováděna v letošní zimě stejně jako 
v minulosti. Údržbu chodníků rada města rozhodla posílit a schválila nákup druhého spe‑
ciálního vozu „Multicar Fumo“, který je víceúčelový a bude sloužit přes zimu jako sypač 
s radlicí (cena tohoto speciálu je přes milión korun bez DPH; Technické služby města 
na pořízení získaly dotaci z Fondu Vysočiny z programu „Rozvoj malých podnikatelů“ ve 
výši 150 tisíc korun). Znamená to, že kromě ručního zametání budou na chodníky vy‑
užívány dva speciální vozy vybavené radlicí a nástavbou se sypačem. Zimní údržba bude 
řešena postupně od náměstí přes Kostelní ulici, dále Tyršovu, U Stadionu,  Vlkovskou 
a další ulice; rada města přesně určila prioritní lokality (školy, školky, poliklinika apod.). 
Nikdy se ale nepodaří poklidit město po sněhové nadílce okamžitě, v případě trvalého 
sněžení bude odklízení trvat déle než 24 hodin. Také proto Vás, občany, touto cestou 
žádáme o výpomoc. Jestli je to jen trochu možné, nerušte, prosím, historicky zakotvený 
zvyk zametat před vlastním domem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Miroslav Báňa JUDr. Alena Malá
starosta města místostarostka města
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oBčaNé a datové scHRáNky
Všichni jste jistě už alespoň zaslechli pojem „datové schránky“. Zmiňuje se ve všech 

možných médiích. Co vlastně ale jsou datové schránky (dále jen DS), pro koho a k čemu 
jsou určeny nebo kde je vůbec zřídit? Na tohle všechno jsem se za vás zeptala jedné z po‑
volaných osob Bc. Tomáše Zedníka, informatika MěÚ.

Základní otázka Tomáši, co to je datová schránka?
Definice DS je taková, že jde o elektronické úložiště, které slouží k doručování pí‑

semností od orgánů veřejné moci a k provádění podání vůči nim. V podstatě se jedná 
o obdobu všem známého e ‑mailu (ale pozor – DS není e ‑mail, jde o oficiální komuni‑
kační kanál). Prostřednictvím DS komunikují orgány veřejné moci (státní orgány – Po‑
licie ČR, soudy, finanční úřady, obce, kraje, soudní exekutoři …) s občany po interne‑
tu a naopak – občané mohou zpětně kontaktovat OVM. Tím odpadají klasické listiny 
např. dopisy s modrým pruhem. Zprávy odesílané prostřednictvím DS mají stejnou hod‑
notu a váhu jako zmíněné klasické dopisy.

Pro koho jsou tyto schránky určeny?
Automaticky se DS zřizují ze zákona právnickým osobám zapsaným v obchodním 

rejstříku, dále právnickým osobám zřízeným zákonem a orgánům veřejné moci. Všich‑
ni ostatní, tedy fyzické osoby, si mohou o zřízení požádat. Není to ale povinností. Zří‑
zení je pro občany dobrovolné.

Kde a jak si občané DS zařídí a kolik je to bude stát?
O zřízení schránky se žádá prostřednictvím formuláře. Buď přímo na internetu na 

adrese www.datoveschranky.info, kde se příslušný formulář vyplní. Pokud má občan 
elektronický podpis, může vyplněný formulář rovnou odeslat na Ministerstvo vnitra. 
V případě, že tento podpis nemá, je nutné formulář vytisknout a donést na kontaktní 
místo CzechPoint. Ve Velké Bíteši se jedná o pracoviště České pošty a kancelář matriky 
ve 2.  budově MěÚ u paní Janštové. Formulář je samozřejmě možné vyplnit i přímo na 
kontaktním místě. Žadatel potřebuje pouze občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. 
Samotné zřízení a následná komunikace prostřednictvím DS je zcela zdarma. Přihlašova‑
cí údaje ke schránce (jméno a heslo) budou zaslány poštou do vlastních rukou žadatele.

Zmínil jsi elektronický podpis.
Ano. El. podpis je obdobou klasického ručního podpisu, ale v takové formě, která 

zpravidla kryptografickými metodami zaručuje i důvěryhodnost el. dokumentu a auten‑
tizaci podepsaného. V souvislosti s DS se používá tehdy, když je občan nucen zasílané 
dokumenty opatřit vlastním nebo více podpisy (např. pro podání a úkony ve správních 
řízeních). O el. podpis se žádá na kontaktních místech certifikačních autorit (např. Čes‑
ká pošta, I.CA). Jeho zřízení pro DS ale není podmínkou.

DS nahrazují klasické úřední dopisy. Co když ale občan schránku mít nebude?
V tom případě se pro něj nic nemění. Pokud se OVM chystá odeslat např. dopo‑

ručený dopis, jako první zjišťuje, zda adresát DS vlastní nebo ne. Pokud ano, zásilka se 
automaticky posílá elektronicky DS. V opačném případě bude zaslán klasický dopis, jak 
jsou občané zvyklí. Musím zmínit, že zásilky se posílají pouze jedním způsobem. Tedy 
buď pouze datovou schránkou nebo klasicky papírovou formou.
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Co když budou občané potřebovat dokument z DS použít v papírové formě. Stačí ho vy-
tisknout doma?

Bohužel nestačí. Je nutné si onen dokument uložit např. na CD a donést na kon‑
taktní místo CzechPoint, kde bude provedena tzv. autorizovaná konverze. Jde o vytisk‑
nutí a úřední ověření požadované listiny. Tato služba je zpoplatněna a to 30 Kč/stránka. 
Konverzi lze provést i opačně – tedy převést úřední papírovou listinu na oficiální el. do‑
kument pro využití např. v DS.

Jak je to s datovou schránkou našeho města – má ji Velká Bíteš?
Ano, 1. 11. 2009 byla městu DS aktivována. V systému DS se Městský úřad uvá‑

dí pod názvem Město Velká Bíteš. Pro případnou komunikaci s ním je tedy nutné hle‑
dat toto pojmenování. Schránka je jednotná pro všechny odbory MěÚ. Přijaté zprávy 
se budou dále třídit a rozesílat jednotlivým odborům podle svého určení a charakteru.

Jaké jsou tedy výhody a nevýhody datových schránek?
Výhodou je určitě úspora času. Odpadají problémy s doručováním listin nebo cho‑

zení na poštu. Protože je služba zdarma, je úspora i na straně financí. Výhodou je urči‑
tě i zaručené dodání i přijetí dokumentů nebo rozšiřitelnost – ze zákona budou mít DS 
všechny orgány veřejné moci, takže komunikace s nimi bude jednoduší. To ocení zejmé‑
na ti, kdo s různými úřady často komunikují.

Určitou nevýhodou je nutnost schránku pravidelně vybírat. Doporučuji minimálně 
dvakrát za týden, aby se předešlo tzv. fikci doručení. Pokud si totiž majitel schránku ne‑
vybere a doručenou zprávu nepřečte, po deseti dnech od jejího data doručení do DS ad‑
resáta je tato zpráva automaticky považována za doručenou. A to i v případě, že si ji ad‑
resát fyzicky nepřečte. Jako nevýhoda se dá také považovat nutnost znalosti práce s počí‑
tačem a internetem. Bez toho se při práci s DS neobejdete. Prozatím je komunikace DS 
omezena pouze na ČR, což někdo může také považovat za nevýhodu.

Určitě jsme v našem rozhovoru nezmínili úplně vše. Kde občané najdou další informace o da-
tových schránkách?

Vše, co budou občané potřebovat, najdou na webu WWW.DATOVESCHRANKY.INFO 
Zde jsou informace přehledně uspořádány a rozděleny pro občany, právnické osoby, živ‑
nostníky a další. Mimo jiného zde najdou i video s návodem na používání schránky.

Poslední otázka Tomáši – zřídit či nezřídit datovou schránku?
Je na každém, aby pečlivě zvážil, zda ano či ne. Vzniká tím jistý závazek. Osobně 

bych se ale DS nebál. Myslím, že v mnoha ohledech to bude přínosem. Na druhou stra‑
nu byly, dle mého názoru, zřízeny dřív než bylo vše potřebné (zejména pro orgány ve‑
řejné moci) dotaženo do konce.

Mnohokrát děkuji za vyčerpávající rozhovor. Věřím, že jsme společně osvětlili pojem dato-
vé schránky a snad i navnadili někoho z Vás na jejich zřízení. Přejeme hodně úspěchů s da-
tovou komunikací.

Miroslava Ondroušková
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Nové slUžBy oBčaNům Na městském úřadě  ‑ 
czEcHpoiNt

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projekt, jehož cílem je re‑
dukce přílišné byrokracie ve vztahu občan – veřejná správa a slouží jako asistované mís‑
to výkonu veřejné správy, kde lze získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informač‑
ních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů, nebo do informačních systémů 
veřejné správy činit podání.

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů, nebo při podání 
do registrů veřejné správy, musí žadatel splnit některé požadavky a znát základní údaje 
– jednoznačné identifikátory. Na základě těchto požadavků a jednoznačných identifiká‑
torů úředník na pracovišti CzechPOINT zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Žada‑
tel je před jeho zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení 
bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou lis‑
tinu. Za ověřovací doložku se neplatí.

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

Nové funkcionality:
AUTORIZOVANÁ KONVERZE

úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné 
převedení elektronického dokumentu do listinné podoby. Dokument, který provedením 
konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací 
doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
Konverze z listinné do elektronické podoby žadatel přinese listinu, kterou chce konver‑
tovat. Výstup je dle volby žadatele předáván na USB Flash disk, CD/DVD nebo je za‑
slán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel kdy‑
koliv později vyzvedne.
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Konverze z elektronické do listinné podoby
elektronický dokument, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést buď na CD/
DVD nebo poslat z datové schránky zákazníka do Úschovny (datového úložiště). V tom‑
to případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště 
pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.
DATOVÁ SCHRÁNKA
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zříze‑
ní/zrušení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník 
přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštov‑
ní zásilkou do vlastních rukou.

Více informací naleznete na www.czechpoint.cz a www.datoveschranky.info

Bc. Tomáš Zedník
informatik MěÚ

školství

vE vEsElé školcE U stadioNU (NE)HořElo
…Na straně jedné – demokracie, kte‑

rá je stále více drancována každou další 
korupční, či politickou aférou, „frajeři“ na 
rychlých kolech za miliony, kteří kašlou 
na zákony, protože „na to mají“ … a na 
straně druhé – bezradné policejní, hasič‑
ské a další složky, které „na to nemají“.

Jedni z těch z té druhé strany, lega‑
lizovaní majáčkem, se počátkem měsí‑
ce října objevili u nás, v naší školičce. 
Bez známky ambicí profilovat se pový‑
šeně, mě požádali, zda by mohlo v na‑
šem objektu proběhnout prověřovací 

cvičení jednotek požární ochrany. Bylo 7. října 2009 14.45 hodin. Pánové podporu‑
čík Miroslav Mateja (velitel stanice) a major ing. František Janů (zástupce HZS kraje 
Vysočina, okresní požární stanice Žďár nad Sázavou) mi oznámili, že v našem objek‑
tu hoří a dále už jsem postupovala v souladu s našimi Požárně poplachovými směrni‑
cemi. V duchu představy, že kdo si nastartuje pozitivní myšlení, může mít dobrou ná‑
ladu i v  takovýchto situacích, jsem začala jednat. Oznámit na tísňovou linku integro‑
vaného záchranného systému požár nebylo nic jednoduchého, jak bych si přála (oba 
uniformovaní výše zmiňovaní pánové byli navíc mému hlášení na „stopadesátku“ pří‑

Ukázka zásahu. Foto: Marie Trnková
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tomni) a zodpovědně odpovídat na otázky operátora nebylo snadné. Navíc jsem mys‑
lela na nekorektnost mého jednání, špatně jsem skrývala rozpaky a nelibost – volám 
IZS neoprávněně, je to planý poplach, vždyť operátor neví, že se jedná pouze o cviče‑
ní! Líčila jsem požár, který nebyl. Nejsem ani pohotový rétor, ani zkušený kuloárový 
hráč, tato role mi prostě neseděla.

Nicméně IZS jsem informovala a bez emocí jsem začala posloupně plnit body na‑
šich požárních směrnic. Majíc v paměti tolikrát opakovanou mantru „bezpečnost dětí 
je nade vše“ jsem vyhlásila požární poplach. Ano, toto byl základní mantinel, vše ostat‑
ní je druhotné a okrajové. Ve spolupráci s kolegyněmi jsme provedli evakuaci dětí. Na‑
vzdory řečnickým exhibicím, jimž se jindy při školeních z oblasti PO neubráním, jsem 
nemusela nic vysvětlovat a objasňovat. Vše klapalo, okořeněno krásným téměř letním 
počasím. Děti se s učitelkami a dalším provozním personálem přesunuly do severový‑
chodních prostorů školní zahrady. Mě samotnou ještě čekala kontrola interiéru budo‑
vy (nezapomněli jsme zde nějaké dítě?), vypnutí hlavního uzávěru elektřiny, popad‑
nout zpracovaný evakuační plán a rychle ven. V poslední chvíli jsem si uvědomila, že 
nemám klíče od budovy, rychle pro ně. V opačném případě bychom ty hasiče snad 
opravdu potřebovali. Od této chvíle jsme se už stali pouze diváky v hledišti, kteří hru 
sledují s obdivem a respektem.

Do tří minut přijely se zvukovou i světelnou sirénou jednotky HZS kraje Vysočina 
Velká Bíteš a o několik málo minut později jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 
Velká Bíteš (od tohoto dne si rovněž pamatuji, že se jim říká „dobráci“). Oranžová bar‑
va je opravdová lahůdka. Vozy hasičů jsou prostě nepřehlédnutelné. Sídliště U Stadio‑
nu bylo na nohách.

Velitelem zásahu (přečetla jsem si to na jeho uniformě) byl nadpraporčík Čestmír Hro‑
bař. Ověřil si, jaké úkony byly v souvislosti s požárem provedeny z naší strany a chlapci 
„soptíci“ zahájili zásah. Pracovali s dýchací technikou, což ocenily hlavně diváci – děti. 
Po krátké době byl „rádobypožár“, vzniknuvší ve školní kuchyni, zlikvidován.

Svůj cíl – prověření jednotek (v jakém počtu, kdy se dostaví…) a další indikátory 
správného hasiče – prověřovací cvičení určitě splnilo. Pánové se seznámili s trasou, vlast‑
ním objektem, možnými způsoby zásahu apod.

Něco zde však scházelo – urostlým, svalnatým, opáleným, fyzicky zdatným hochům 
chyběl adrenalin, práce pod tlakem, extrémní zátěž jako při pravém výjezdu. Nebyli nu‑
ceni překročit svou hranici, aby je adrenalin mohl převálcovat a endorfiny je tudíž ne‑
mohly zaplavit radostí a štěstím. Bylo to na nich znát. Chlapi v plné fyzické kondici, 
avšak ochuzeni o tento pocit vítězství nad sebou samým.

Muži v uniformách byli velitelem stanice pochváleni, já z pozice ředitelky školy jsem 
jim poděkovala a popřála jim i sobě, abychom se v brzské době nemuseli setkat.

Děti se vrátily do tříd, zaměstnanci ke své práci, vystrašení rodiče se uklidnili a po‑
stupně si vyzvedávali své ratolesti.

Skončila jedna lekce „chování v extrémní situaci”. Nedalo se do ní vše shrnout, učit 
a připravovat se budeme nadále doma za domácí úkol a při školeních . O soupeři (ohni), 
jenž nás dnes trochu vystrašil, je dobré vědět co nejvíc. Jedině tak lze získat výhodu a ohni‑
vé mu soupeři zasadit drtivý úder.

Janíková Jiřina, ředitelka školy
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oHlédNUtÍ za zaHájENÍm školNÍHo RokU

Velkým mezníkem ve vzdělávání je 
vstup do školy. Řada škol se snaží svým 
prvňáčkům první školní den zpříjem‑
nit a učinit z něj pro děti i rodiče jeden 
z hezkých a nezapomenutelných zážitků. 
Naše škola připravila pro děti vstupují‑
cí na dráhu vědění přijímací ceremoni‑
ál před celou školou . Prvňáčci se aktiv‑
ně zapojili do slavnostního dění. Dosta‑
li i malé dárečky, které jim zpříjemní školní úsilí. Závěr byl spojen se stvrzením Pamět‑
ního listu vlastnoručním otiskem prstíku našich nejmenších.

V letošním roce škola měla dárky nejen pro prvňáčky. Žáčky přivítala nová kuchyň‑
ská linka v učebně praktického vyučování a částečná obměna elektronického vybavení 
školy. Pro zvýšení bezpečnosti byly na schodišti instalovány zdrsňující pásy.

Mgr. Blanka Gaizurová

odpolEdNE plNé HER
Dne 8. září 2009 zahájili naši žáci školní 

rok akcí „Do školy s úsměvem“, která se ko‑
nala v Brně na Moravském náměstí. Za do‑
poledne plné her, soutěží, předváděcích akcí 
(policie, hasiči…) děkujeme organizátorce 
akce pí Smutné a nadaci G. Broma.

Mgr. Irena Batelková

poRadENské dNy pRo vEřEjNost
Každé třetí pondělí v měsíci (19. 10.,16. 11., 21. 12., 18. 1., 15. 2., 15. 3., 16. 4., 
17. 5.) může kdokoliv z řad veřejnosti navštívit naši školu v rámci Poradenských dnů. 
Odpovíme na dotazy týkající se speciálního školství, výukových programů, umožníme 
prohlídku školy….

Mgr. Irena Batelková
ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská

Začátek školního roku. Foto: Archiv školy

S úsměvem do školy. Foto: Archív školy
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voUsatý a Ušatý v mUzEU
V pátek 25. září 2009 proběhla v Městském muzeu ve Velké Bíteši Evropská noc pro 

netopýry.
Martin Maláč  ‑ člen ČESON (Česká společnost pro ochranu netopýrů) nás seznámil 

se životem a rozmanitostí této zajímavé skupiny létajících savců.
Mimo jiné jsme se např. dozvěděli, že 

v ČR v současnosti žije 25 druhů neto‑
pýrů a není vyloučen objev i dalších dru‑
hů. Naším největším netopýrem je neto‑
pýr velký s rozpětím křídel až 43 cm. Jed‑
ním z nejběžnějších druhů žijících v okolí 
Velké Bíteše je netopýr ušatý, patřící mezi 
lesní druhy netopýrů (alespoň co se týká 
potravy) a netopýr vodní, který dostal své 
jméno díky lovu hmyzu těsně nad hladi‑
nou vody. Všechny druhy našich netopý‑
rů jsou chráněné.

Následovala vycházka s praktickými 
ukázkami výzkumu netopýrů v terénu pomocí detektorů a ukázka sítí k odchytu netopý‑
rů. Asi nejpoutavější část pro bezmála čtyřicítku účastníků následovala po návratu do mu‑
zea. Po diskusi jsme si zblízka mohli prohlédnout netopýra vousatého a netopýra ušatého. 
Pro mnohé z nás byl tento nevšední zážitek pomyslnou třešničkou na dortu.
Akce byla součástí projektu Příroda kolem nás realizovaného Základní školou Velká Bí‑
teš a podpořeného MŠMT v rámci rozvojového programu Podpora EVVO ve školách 
v roce 2009.

Mgr. Pavel Holánek
ZŠ Velká Bíteš, Sadová

kultura

dalšÍ BÍtEšštÍ oBčáNci přivÍtáNi
V sobotu 17. října 2009 se uskutečni‑

lo další přivítání malých občánků mezi bí‑
tešské občany. Protože pozváno bylo dva‑
atřicet dětí, připravily členky SPOZ ob‑
řad na čtyřikrát. Slavnostní akt zpestřilo 
vystoupení dětí z mateřské školy U Sta‑
dionu a zpěv Moniky Porupkové.

Vítání občánků má ve Velké Bíteši 
dlouhou tradici a velmi dobrou úroveň. 
Svědčí o tom pokaždé i odezvy dojatých 
rodičů a příbuzných.

Redakce Zpravodaje

Ukázka netopýrů. Foto: Pavel Holánek

Vítání občánků. Foto: Otto Hasoň
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pRocHázka BÍtEšskoU HistoRiÍ
V sobotu 17. října 2009 se u západní kašny na bítešském náměstí sešli zvídaví Bíte‑

šáci, které neodradilo ani sychravé počasí od účasti na komentované vycházce zaměřené 
na urbanistický vývoj města v letech 1414 – 1848. Článek na toto téma vyjde na pod‑
zim ve sborníku „Západní Morava“, který bude k dispozici v listopadu v Informačním 
centru. Zajímavý výklad pana Jana Zduby „obohatila“ také cesta kolem žhavé součas‑
nosti města – rekonstruované inženýrské sítě v Hrnčířské ulici.

  

výstava plastik a oBRazů
V pondělí dne 12. října 2009 v 17 hodin proběhlo ve výstavním sále Klubu kultury 

slavnostní zahájení Výstavy plastik a obrazů Ivana a Vladimíra Matouškových s  názvem 
„Komunikace generací“.

Úvodem pan Vladimír Matoušek řekl pár slov o umění. Citoval českého filosofa Ivana 
Blechu: „Umění je ve své podstatě schopností podívat se na staré věci novým způsobem“.

Poté přešel k popisu svých krásných děl. „I když jde o život, není celé naše umělecké 
usilování ničím více než iluminací, pokusem o osvětlení textů nebo přímo událostí, kte‑
ré se děly, dějí teď a budou dít. Je pouhou upoutávkou na tyto děje“.

V kulturním programu také vystoupily Eva a Helena Macholánovy, které toto pon‑
dělní pošmourné odpoledne rozjasnily hrou na klavír a na kytaru.

Závěrem děkujeme Vám všem, jež jste přišli tento kulturní podvečer strávit s námi.
Lenka Marková

 

Viděno ze dna výkopu.
Foto: Otto Hasoň

Pohled do  výkopu.
 Foto: Táňa Horká

Účastníci procházky.  Foto: Otto Hasoň

Pan Vl. Matoušek.      Foto: Lenka Marková E. a H. Macholánovy.      Foto: Silva Smutná
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majERovky BRzdové taBUlky vE zBRaslavi
Zveme Vás na dušičkový koncert skupiny Majerovky brzdové tabulky, který bude 

k vidění a slyšení v Kulturním domě ve Zbraslavi 1. 11. 2009 od 17 hodin. Kapela, kte‑
rá funguje už téměř 25 let, přijala své jméno podle prvorepublikového železničního před‑
pisu o brzdění nákladních vlaků. Oproti svému názvu se ovšem o ní nedá mluvit jako 
o brzdě, ale spíš progresivní folkové skupině. Kapelník a autor písní Petr Linhart doká‑
že těžko uchopitelným způsobem popsat neobvyklá místa a zajímavé příběhy z dob dáv‑
ných i nedávných. Jeho tvorba mu dokonce předloni vynesla nominaci na prestižní cenu 
Anděl v kategorii Folk&country. Majerovky brzdové tabulky byly dlouhou dobu charak‑
teristické tajemným hlasem Andrey Landovské. Po jejím odchodu hledala kapela novou 
zpěvačku. Našla přímo hvězdnou náhradu, její členkou se stala vynikající Alice Holubo‑
vá, kterou asi znáte z Hradišťanu. Přijďte si poslechnnout, jak zní nová sestava Majero‑
vek. Více informací na www.majerovky.cz.
Účinkují:

Alice Holubová – zpěv
Petr Linhart  ‑ zpěv, mandocello, elektrická kytara
Vít Kahle  ‑ zpěv, sopránový a tenorový saxofon, klarinet
Antonín Bernard – baskytara, violoncello
Tomáš Makovský – bicí

Jarmila Strašáková

fRaNcoUzský klavÍRNÍ viRtUos v BHp
Klavírní recitál Sergueie Milsteina 3. listopadu 2009.

Za bítešský klavír Petrof I Mondial zasedne na druhém koncertu 13. sezóny Bítešské‑
ho hudebního půlkruhu jeden z nejpovolanějších – Serguei Milstein.

Narodil se v Moskvě v rodině významných hudebníků. V pěti letech se začal učit hře na 
klavír, o rok později již navštěvoval ústřední hudební školu v Moskvě a v r. 1977 se zapsal do 
třídy svého otce Jakoba Milsteina na Konzervatoři P. I. Čajkovského. K jeho největším soutěž‑
ním úspěchům patří laureátské tituly z Mezinárodní soutěže Pražského jara (1988), Internatio‑
nal Vercelli Competition (1991) a první místo v International Musical Tournament (1997). Só‑
listická dráha jej přivádí do řady evropských zemí včetně České republiky, do Spojených států 
amerických a Japonska. Je pravidelným hostem mezinárodních festivalů (Pražského jara, Mo‑
ravského podzimu, Národního hudebního festivalu v Moskvě, festivalu v La Roque d’An‑
théron…). Spolu s koncertní činností se věnuje také činnosti pedagogické a to jak ve Fran‑
cii, kde žije, tak na mistovských kurzech v evropských zemích. V letech 2003 – 2006 půso‑
bil jako hostující profesor v Japonsku, nyní je profesorem na konzervatoři v Ženevě. Pravi‑
delně spolupracuje s rozhlasovými společnostmi a nahrává na CD. Svjatoslav Richter viděl 
v S. Milsteinovi opravdového, přemýšlivého a talentovaného klavíristu s hlubokým vzděláním.

Pro bítešské publikum není samozřejmě Serguei Milstein neznámé jméno. Před deseti 
lety, na mimořádném koncertu druhé sezóny, jsme slyšeli předpremiéru koncertu Pražského 
jara, kdy Serguei Milstein vystoupil s brněnským houslistou Františkem Novotným. Tentokrát 
však budeme mít příležitost uslyšet Milsteinovy oblíbené skladby, které si vybral i pro své CD, 
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 natočené k jeho životnímu jubileu. Čajkovského Roční doby a Musorgského Kartinky (Obráz‑
ky z výstavy) mohou stěží najít lepšího interpreta než světového virtuosa narozeného v Moskvě.

Koncert začíná 3. 11. 09 v 19 hodin v sále Kulturního domu ve Velké Bíteši. Hraje 
Serguei Milstein, který nedávno oslavil své padesátiny, umělec na vrcholu svých tvůrčích sil.

Otto Hasoň

klavÍRNÍ kviNtEt popRvé vE vElké BÍtEši
Zahajovací koncert 13. sezóny Bí‑

tešského hudebního půlkruhu nesl ná‑
zev Mezinárodní večer romantiků. Na 
jeho programu byly skladby velikánů 
tohoto stylu – Johannesa Brahmse, Ro‑
berta Schumanna a Antonína Dvořáka.

Úvodní skladbou večera byl Smyčco‑
vý kvartet č. 1 c moll Johannesa Brahmse 
op. 51 č.1. Tohoto skladatele známe spí‑
še jako autora Uherských tanců či sym‑

fonií, které považujeme dnes za základ moderní symfonické hudby. Jak jsme se přesvěd‑
čili, i jeho komorní hudba má nemenší význam.

Snad poprvé ve Velké Bíteši zazněl klavírní kvintet Es dur R. Schumanna, tedy sklad‑
ba pro smyčcové kvarteto a klavír. Výjimečnou souhru předvedlo Kvarteto města Brna 
v obsazení Lubomír čermák – 1. housle, Karel Hejl – 2. housle, Bohuslav Fišer – vio‑
la a Martin Švajda – violoncello spolu s hostující mladou klavíristkou Karin Remenco‑
vou z Bratislavy. Klavír se střídal s kvartetem ve vedení melodické linie, což umocňovalo 
barevnost hudby. Bylo až obdivuhodné, jak dokonale se muzikantsky shodla mladá kla‑
víristka s kolegy o generaci staršími. Zvuk koncertního křídla Petrof I Mondial nadchl 
mladou umělkyni, která se nestačila divit, kde se v tak malém městě vzal tak dokonalý 
nástroj, který by bez rozpaků koupila pro Konzervatoř Bratislava, kde vyučuje.

Druhá půle koncertu patřila Smyčcovému kvartetu G dur op. 106 Antonína Dvořáka. 
Tento Mistrův poslední kvartet vznikl v roce 1895, stejně jako předchozí kvartet As dur. 
Čtyřicet minut nádherných harmonií gradovalo až k závěrečnému Allegro con fuoco. Za‑
hajovací koncert 40. sezóny obohatil asi sto spokojených diváků nádhernou hudbou.

Tomáš Mašek

pozváNka Na pRodEjNÍ výstavU spccH
Je již pravidlem, že se v měsíci listopadu koná Prodejní výstava Svazu postižených ci‑

vilizačními chorobami. Nejinak tomu bude i letos. Tentokrát budeme moci tuto výstavu 
navštívit od 14. do 20. listopadu 2009 jako tradičně ve výstavním sále Klubu kultury na 
Masarykově náměstí 5.

K vidění bude suchá vazba, drátkování a mnoho dalšího, obrazy květin vystaví Zora 
Krupičková. Pokud byste měli zájem prezentovat své práce na této výstavě, rádi Vás uvítá‑
me. Bližší informace podá paní Křížová na tel.: 728 481 455.

členky SPCCH

Dokonalá souhra. Foto: Otto Hasoň
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pRvNÍ pRodEjNÍ výstava RUčNÍcH pRacÍ vE zBRaslavi 
U BRNa

Centrum volného času ZUBR, občanské sdružení pořádá První prodejní výstavu ruč‑
ních prací ve Zbraslavi u Brna. Návštěvníky určitě zaujmou nejen ručně zpracované vý‑
robky a umělecké předměty, ale také široká nabídka materiálu a pomůcek k vlastní tvor‑
bě. Výstava proběhne v Kulturním domě Zbraslav od 21. do 23. listopadu 2009. Více 
informací u Jany Valové, 602 516 336 nebo na www.zubros.estranky.cz

Jana Valová

soUmRak přEd žamBocHy
Držitelé ocenění Anděl 2007, skupina Žamboši ze Vsetína, vystoupí v neděli 22. lis‑

topadu 2009 ve Zbraslavi. Bude to unikátní dvojkoncert s domácí skupinou Soumrak.
Žamboši, jejichž sláva vystoupala po vydání debutového alba To se to hraje, se opíra‑

jí o brilantní a hravé písně Honzy Žambocha. Jeho žena Stáňa patří mezi nejzajímavější 
zpěvačky u nás, se svým hlasem dělá zázraky a v jedné písničce je schopná vystřídat to‑
lik různých poloh, kolik vystřídají ostatní zpěvačky za celý život. Trio doplňuje valašský 
bubeník Jiří Nedavaška, který je schopný hrát Honzovy písně v atypických rytmech. Le‑
tos skupina vydala nové album Přituhuje, které opět patří k tomu nejlepšímu, co u nás 
vyšlo a dostalo se do éteru. Honza zvážněl výběrem témat, přesto neopouští svůj typic‑
ký humor a hraní si s češtinou.

Jako předskokani vystoupí domácí Soumrak. Skupina, která hraje především písně 
inspirované Biblí, ale nejen jí, zaujme nejen netradičním zpracováním známých příbě‑
hů, ale i zajímavým nástrojovým obsazením, kdy kromě obvyklé kytary, kláves a basky‑
tary nabízí křídlovku a baskřídlovku.

Dvojkoncert začíná v 17 hodin, pořádá jej Centrum volného času ZUBR v rámci 
prodejní výstavy (21.  ‑23. 11. v Kulturním domě Zbraslav). Více informací najdete na 
www.zubros.estranky.cz a na stránkách zambosi.cz.

Luděk Strašák

30 lEt RENovacE
Už je to opravdu tak a není to málo. Takovým skupinám, které dodnes hrají tolik a více 

let se myslím říká legenda. Ta naše malá legendička začala před třiceti lety, v říjnu 1979.
Několik kamarádů, hudebních nadšenců, spolu v dávných dobách hrávalo v růz‑

ných amatérských kapelách jako např. Revelation, Trilobit, Variace X, Akord ZSS. Výběr 
z těchto kapel vyzrál v garážové (teda sklepní) seskupení, které rozmetala základní vojen‑
ská služba. Zde se omlouvám mladším čtenářům za používání některých pro ně nesro‑
zumitelných výrazů. A tehdy jsme se domluvili, že po vojně (na kterou jsme nešli sou‑
běžně) se všichni sejdeme a uděláme svou vlastní opravdovou kapelu.
A tak se stalo. V roce 1979 nás osud nebo prostě tehdejší doba svedla do zaměstnání 
v jedné fabrice, v Kablovce ve Velkém Meziříčí. Díky velkému nadšení a pochopení pro 
hudbu u jednoho vedoucího pracovníka jsme v Kablu našli zkušebnu a pro začátek nám 
půjčili zpěvové bedny Vermona  ‑ známé značky z NDR . Zřizovatelem se stal místní svaz 
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mládeže (SSM). A zakládající členové? Mirek Nedoma, Zdeněk Chlouba, Miloš Makov‑
ský, Pepa Vokurka a Petr Voda.

Začali jsme zkoušet. Kromě kopírování převzatých hitů jsme se oproti jiným kape‑
lám pustili do skládání vlastních skladeb. A to nám zůstalo i v dalších dobách a „Re‑
novačka“ tímto byla proslulá. První dvě vystoupení jsme si odbyli na kablováckých ak‑
cích. Pak přišly první přehrávky ve Žďáře. Okresní inspektor přes hudby Drdla na zatím 
neexistující skupinu pokřikoval: „Okamžitě začněte hrát, nebo vás zruším …!“ Prolezli 
jsme s odřenými slechy. O dva týdny později jsme vyhráli Okresní soutěž politické písně.

Pak už se rozjely taneční zábavy a hrálo se každý týden. Později nebylo výjimkou, že se 
hrálo pro 700 až 900 návštěvníků. Docházelo i k personálním změnám. Jako první odešel 
z kapely Miloš Makovský, a to hrát do Velké Bíteše. Po krátké době se rozhodl jít do Brna, 
kde hrál se Synkopami a nakonec založil skupinu Taxi, ve které zpíval nějaký Jiří Zonyga. 
Miloše nám později nahradil Eda Rovenský z Velké Bíteše, kde roky hrál v různých kape‑
lách a byl to žádaný multiinstrumentalista. Není úmyslem vyjmenovávat v článku o vzniku 
Renovace všechny hudebníky, techniky, bedňačky, ale rozhodně musím zmínit, že v době 
„zlaté éry“ kapely zde dlouho hrál Honza Kieč (poslední současný hráč), Vilda Souček 
a Leoš Chatrný. V kapele se také mihla jedna žena, zpěvačka Alena Šlapalová (Bednářová).

Nikdy nám nešlo o to jen odehrát zábavu, ale taky jak to bude znít. A proto snad 
více než jsme zkoušeli, tak jsme budovali a budovali zvukovou aparaturu. Nebylo to vů‑
bec jednoduché.

To by asi k historii kapely stačilo. Nevím 
už, kdy skončila „zlatá éra“, ale určitě hod‑
ně skončilo nedobrovolným odchodem Edy 
Rovenského do hudebního nebe.

Řekli jsme si, že dáme lidem dárek. Vrá‑
tíme se na chvilku na taneční zábavu a zahra‑
jeme jim pár starých, kdysi úspěšných fláků. 
Což jest výzva pro postarší bývalé návštěvníky 
a fanynky – neseďte doma na gauči a přijď‑
te zavzpomínat. A vezměte s sebou své „děti“, 
ať vidí při čem se jejich rodiče bavili a sezna‑
movali. Akce R ‑30 budou celkem tři. První 

z nich 17. 10. 2009 v Netíně. Zábavu zahájí výtečná zábavovka Accort, pak hlavní bod veče‑
ra Stará Renovace (tak se teď jmenuje stará Renovace) a dokončovat bude současná Renova‑
ce Rock. Renovace měla vždy hodně příznivců na Bítešsku, proto další dvě akce proběhnou 
31. 10. 2009 v Březí a 28. 11. 2009 v KD Velká Bíteš. Zde to rozproudí oblíbený Gamarock 
a další pořadí je jako v Netíně. Mediálním partnerem obou akcí je týdeník Velkomeziříčsko.

Renovace slaví třicáté výročí coby „živá“, tedy stále hrající kapela. A poděkování za exis‑
tenci Renovace v dnešní době patří i současným členům, kterými jsou: Honza Kieč – ky‑
tara, zpěv; Luďa Kyselý ‑ bass kytara, zpěv; Roman Příhoda – bicí; Vláďa Příhoda – kytara, 
zpěv; Slávek Kazda ‑ klávesy, zpěv; Zdeněk Chlouba – zvukař a Jirka Halásek – osvětlovač.

A protože bez zkoušení není muziky, i my jsme se o to po letech pokusili. Někteří 
nezavadili o nástroj až 17 let! Ale „Snad to vyjde“, jak jsme hrávali v jedné Edově písni.. 
Tak čau, těší se na vás abecedně Honza, Leoš, Mirek, Pepa, Vilda a Zdeněk.

Mirek Nedoma kapelník 1979 až 1992

Renovace Rock. Foto: Ludvík Kyselý
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historie velkobítešských domů
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše. 
Nyní Masarykovo náměstí, dům č.p. 67 (aneb co předcházelo pivovaru):

Dosavadní literatura udává, že v roce 1414 stály na místě dnešní domovní parcely domy 
tři. Po rozmyslu nad soupisem městišť v městské knize se domnívám, že tu tehdy stály domy 
pouze dva. Na rohu sídlil Petr Líbus a směrem do Kostelní ulice měl dům Pavlík Grajša.

Před čtyřmi sty lety byl tento již scelený dům nejdražším ze soukromých domů ve Vel‑
ké Bíteši. K roku 1594 je jako vlastník domu s velkým hospodářstvím připomínán Jiřík Fu‑
čík. Roku 1599 koupil grunt již po Fučíkovi „s rolimi, lukami, rybníčkem, svršky, nábytky“ za 
1850 zlatých Jíra Zufňů (či Zufníček). V zápise byl zaznamenán též dlouhý seznam věcí, kte‑
ré mu byly připrodány. Z nich vyplývá, že k domu náleželo nemálo polností a dobytka. Prá‑
vovárečné výsady se projevily v zásobách surovin na vaření piva, a také existencí dvou „kotlů 
pro pálený s klobouky“. Závdavek činil 100 zlatých a z každoročních vejrunků čtyřiceti zlatých 
měli být vypláceni dědici po Prokopu Malcátovi (143 zl.), dva dědici po Mureši Buchtelo‑
vi (Bartošovi 100 zl. a oběma dohromady ještě 50 zl.) a dědici po Jiříku Fučíkovi (1557 zl.).

Zufen prodal dům již roku 1602, a to za 2150 zlatých Janu Medkovi z městečka Tiš‑
nova. Medek zavdal 220 zlatých a vejrunky mu zůstaly platit ročně po čtyřiceti zlatých. 
Obec získala na domě první podíl v roce 1604, kdy od Jiříka Zufňů koupila pohledávku 
390 zlatých za 135 zlatých vyplacených hotově. Medek prodal grunt dále roku 1618 „uro-
zenému panu Valentinovi Šinbegovi, paní i potomkům jeho“ za 2150 moravských zlatých. 
Tehdy měl dům stále velké hospodářství, též dva „kotly pro pálený“ i výčepní stůl „šentyš“. 
Šimpek složil jako závdavek 150 zlatých a vejrunky měl platit po 44 zlatých. Ale již roku 
1620 jej prodal i s polnostmi obci za 2150 moravských zlatých. „K tomu připrodati ráčil, 
což hřebíkem přibito jest a zazděno“. V roce 1626 bylo pak připsáno, že „na tomto gruntu se 
podle register sirotčích sirotkům v nich poznamenaných (má) dopláceti 1052 zlatých 21 grošů. 
A obec na týmž gruntu až posavad vyplaceno (má) 1097 zlatých 9 grošů“.

„Dům velký obecní“ pak „pro velikou nedbanlivost od tehdejších správců k ruině a k spuštění 
jest přišel“. Obec jej začala přestavovat až v polovině osmdesátých let 17. století na pohrůžku 
vrchnosti hraběte Jana Filipa z Verdenberka, že „takový dům sám k svému oužitku pod robo-
tou vystavěti dáti ráčí“. Tehdy byly vyjasněny majetkové poměry. Obec měla vyplacenu stále 
tutéž částku jako v roce 1626. Zbytek získala jako konfiskát, „poněvadž pak starší jejich i oni 
lutrianské víry byli a z této země markrabství Moravského všichni vypovězeni jsou, práva vlast-
nictví, aniž čeho jiného, na tom domě nemají.“ A tak obec opustila plány na stavbu měšťan‑

ského pivovaru v zadní části domu čp. 5 a dala přestavět ten‑
to dům. S výstavbou se spěchalo i z toho důvodu, aby město 
uhájilo před vrchností své várečné právo. Náklady na zřízení 
pivovaru se však nečekaně zvýšily požárem v roce 1690. Přes‑
to byl rychle znovu uveden do provozu. Příjmy z prodeje piva 
byly totiž ze všech příjmů města zdaleka nejvyšší.

Prameny: SOkA ZR, AMVB, sig. Ea 1, fol. 7, 137, sig. C 18, 
č. 4, kn. č. 11787, fol. 186, 227, kn. č. 11788, fol. 26, 42, 
kn. č. 11795, fol. 135.

Jan Zduba

Údajná podoba rohového 
domu čp. 67 v roce 1626.

Archiv muzea.
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zájmová činnost

včElařstvÍ – Rok plNý staRostÍ i RadostÍ
V letošním roce činnost včelařů na bítešsku byla opět značně bohatá.

Na jaře se zima dlouho nechtěla vzdát své vlády, a tak včely i včelaři dlouho čekali na první 
prolety včel. Za celé zimní období nepřišel jediný den, který by umožnil včelám vyprázdnit vý‑
kalový vak. Teploty nad 10° C při kterých včely hromadně vyletují, nastaly až v polovině března. 
Včelstva i včelaři byli po poměrně dlouhé zimě v dobré kondici a společně se těšili na nástup jara.

Přišla však nečekaně špatná zpráva. Zástupce Krajské veterinární správy z Brna nám kon‑
cem března oznámil, že se v obvodu naší organizace vyskytl mor včelího plodu. Mor je bakte‑
riální onemocnění, jehož původcem je mikrob Bacillus larvae. Po propuknutí nemoci na plo‑
du nákaza ve včelstvu rychle kulminuje a včelstvo není schopno odchovat mladé včely, a tím 
je odsouzeno k zániku. U nás se mor neléčí. Nakažená včelstva se likvidují spálením, neboť 
spory moru jsou velmi odolné a v latentním stavu dokáží přežít až 50. let. V zahraničí se po‑
užívají antibiotika, jejichž účinnost je sporná a při nesprávné aplikaci se dostávají i do medu, 
který tím znehodnocují. Státní veterinární zpráva již několikrát v obchodní síti zachytila tak‑
to antibiotiky kontaminovaný zahraniční med, který musel být následně stažen z prodeje. 
Mor veterinární zpráva zachytila při rozboru zimní měli, a to v obvodu obce Níhov v chato‑
vé oblasti u rybníků. Jednalo se o včelaře s trvalým bydlištěm v Brně, který zde včelstva ne‑
přihlásil a nákazu patrně přenesl ze svého dřívějšího stanoviště včelstev v Brně Maloměřicích.

Rychle následovala prohlídka včelstev za účasti zástupce Krajské veterinární správy, při kte‑
ré byly zjištěny již klinické příznaky moru, což se následně potvrdilo i laboratorně. Po vydá‑
ní rozhodnutí bylo pět včelstev včetně úlů a včelařského vybavení komisionálně zlikvidová‑
no spálením. V ochranném pásmu o poloměru pěti kilometrů bylo nařízeno odebrání měli 
od všech včelstev a její laboratorní vyšetření. Výsledky vyšetření naštěstí neprokázaly rozšíření 
choroby do okolí. Opakované vyšetření proběhne na jaře 2010 a v případě negativního nále‑
zu bude ohnisko moru prohlášeno za zaniklé.

O co byla zima delší, o to kratší bylo jaro. Velmi rychlý nárůst teplot již koncem března 
a nebývale celý teplý duben způsobil časnější rozkvět všech rostlin, keřů a stromů. Včely však 
k výměně zimní generace včel potřebují vychovat minimálně dvě generace včel, což je dvakrát 
21 dní. Příroda však tentokrát včely předběhla, a tak v době květu ovocných stromů a řepky 
včelstva nebyla patřičně početná. Porosty u nás rozhodující jarní medonosné plodiny řepky 
ozimé byly poznamenány dubnovým extrémním suchem a proto nebyly dostatečně vzrostlé 
a rozvětvené a tudíž květy ronily i méně nektaru. Výsledkem těchto nepříznivých podmínek 
byla podprůměrná snůška jarních květových medů.

Velice špatně dopadli včelaři v Polabí, na Břeclavsku i jinde, kde jarní medy nevytáčeli vů‑
bec. O to více včelaři očekávali snůšku medovicových medů z lesních porostů. Po dlouhých le‑
tech se snůška jevila velice nadějně, neboť především na smrcích bylo vidět hodně producen‑
tů medovice (mšice byly na letorostech i starším dřevě, hojně byla i puklice). Bohužel poča‑
sí opět včelařům nepřálo. V červnu velice často pršelo a déšť nadějně začínající přínos medo‑
vice vždy opakovaně „spláchl“. A tak medovicového (lesního) medu včelaři mnoho nevytočili. 
Celostátně se jednalo z hlediska ročního výnosu medu o rok podprůměrný. Obdobná situace 
byla i v ostatních evropských zemích. Nižší nabídka medů má samozřejmě vliv i na současnou 
cenu medů. U nás profesionální včelaři (chovají více než 150 včelstev a včelaření mají jako živ‑
nost) v současné době prodávají medovicové medy do 150 Kč/kg a květové do 120 Kč/kg. Vět‑
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šina včelařů na Bítešsku bohužel již mnoho medu v zásobě nemá a s prodejem medu do nové 
snůšky nevydrží. Proto ten, kdo chce koupit med přímo od včelaře by nemněl příliš otálet.

Nejčastějším zdravotním problémem včelstev v posledních desetiletích téměř v celém svě‑
tě je přemnožení roztoče varroa destructor. V naší organizaci v kritickém období od podzimu 
roku 2007 do jara 2008 uhynulo na nákazu tímto parazitem 575 včelstev, což odpovídalo 45% 
ztrátám. Od té doby se však situace úplně obrátila a v současné době výskyt roztoče vlivem dů‑
slednějšího léčení a patrně i vlivem přírody je na velice nízké úrovni, kdy nezpůsobuje žádné 
hospodářské škody. Dobrý zdravotní stav včelstev a zájem o včelí produkty přispěl ke zvýšení 
počtu včelstev v obvodu naší organizace oproti minulému roku o 15 %, tj. na 1 150 včelstev.

Mimo zabezpečení dobrého zdravotního stavu včelstev se letos činnost včelařské orga‑
nizace zaměřila na vzdělávací činnost. Uskutečnily se tři odborné přednášky učitelů včelař‑
ství (Ing. Zigal – nové způsoby ošetřování včelstev, Ing. Veverka – tlumení moru plodu, 
Ing. Ducháč – nové směry ve včelařství). V srpnu se uskutečnil již pravidelný tematický zá‑
jezd tentokrát na včelařskou farmu přítele Ing. Martina Kurtina do Račic u Hrotovic. Sou‑
časně jsme navštívili zámek a kostel v Jaroměřicích, pivovar v Dalešicích a na závěr posedě‑
li ve vinném sklípku v areálu Vinařství Sádek Kojetice u Třebíče.

Již tradičně koncem roku pořádáme naši hlavní propagační a vzdělávací akci – včelařskou 
výstavu. Výstava bude letos otevřena od čtvrtka 26. 11. 2009 do úterý 1. 12. 2009 v Klubu 
kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. č. 5. Výstava bude přístupna vždy od 9°° do 17°° 
hodin. Na této tematické výstavě kromě včelařských pomůcek nemohou chybět především 
včely v proskleném úlu, které přitahují pozornost nejenom dětí. Pro praktické včelaře chceme 
předvést některé moderní úly, pomůcky pro získávání medu a další zajímavosti. Z naší pro‑
dejní nabídky je trvale vysoký zájem o medové pečivo. Ke koupi bude i medovina v několi‑
ka druzích a oblíbené 15° medové pivo. V nabídce bude i květový, medovicový a pastovaný 
med, svíčky z včelího vosku a další výrobky z včelích produktů (kosmetika, krémy, léčiva, atd.).

Na Vaši účast se opět těší organizátoři, kteří školní mládeži i všem ostatním návštěvní‑
kům rádi přiblíží život a chov včel a třeba i poradí, jak začít včelařit.

Ing. Josef Janšta
předseda ZO ČSV Velká Bíteš

zadáno pro seniorklub
Je středa 14. 10. 2009 odpoledne, ven‑

ku chumelenice.
Sedím v pohodě u okna u radiátoru 

a chystám se psát tento článek.
Je tomu týden, co jsme seděli s Víťou 

na balkoně a ona naříkala, jak jí je tep‑
lo, jak to sluníčko nepříjemně pálí a jest‑
li prý nemám nějaký klobouk proti slun‑
ci. Posloužil jsem apartním slaměným klo‑
boučkem. Jak se věci rychle mění. Všechno 
kolem nás. Jak ten čas rychle utíká. Nene‑
chávejme si ho tak ledabyle utíkat. Naplň‑

Kde jsme jako cyklisté byli, jistě všichni po‑
znáte. Bylo nás 21. Foto: Miroslav Smolík
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me ho hezkými chvilkami, příjemnými prožitky, radostí z dobře vykonané práce.  Zítra 
může být všechno jinak.

Jedna zajímavost. Nedávno jsem četl ve Vysočině, že ve Žďáře žije senior, Miloš Živ‑
ný, 71 let, který letos absolvoval tak zvaný dlouhý triatlon . V jednom zátahu 3,8 km 
plavání, 180 km na kole a maraton běh 42 195 m. Nechce se mně tomu věřit.

Karel Smolík st.

Co jsme připravili na měsíc listopad:

Ve středu 18. 11. 2009, v 15 hodin máme náš pravidelný Seniorklub. Zase se uvidí‑
me, v dobré pohodě posedíme, povykládáme. Tentokrát jsme si mezi nás pozvali vzácné‑
ho hosta, hejtmana našeho kraje Vysočiny, pana Jiřího Běhounka. Než před rokem na‑
stoupil do funkce, byl významným ortopedem, přednostou, v pelhřimovské nemocni‑
ci. Bude o čem povídat. O našem městě, o našem kraji, o politice, možná že dojde i na 
naše bolavé klouby. Účast pana hejtmana je přislíbená, doufejme, že mu do jeho nároč‑
ného pracovního programu nepřijde něco jiného mimořádného.

Ve čtvrtek 19. 11. 2009 jedeme opět do Horáckého divadla v Jihlavě na veselohru 
Johna Patricka „Opama je poklad“. Bude to s nadsázkou o různých životních situacích. 
Odjezd tentokrát už v 15.30 hodin od České spořitelny. Účastnický poplatek 150 Kč. 
Pozvánka je určena všem. Zkuste zavolat Draze Tikovské, tel.: 732 208 318, třeba bu‑
dete mít štěstí a bude mít ještě volné místo.

V říjnu jsme každoročně začínali jezdit na pravidelná nedělní plavání do Nově Vsi 
u Oslavan. Letos jsou jiné podmínky. Všechno si musíme zaplatit. O podmínkách jsme 
již psali v minulém Zpravodaji. Stručně: pokud do konce října nenaplníme zájem 40 
účastníků na všech 5 plavání, tj. od 8. 11. 2009 do 6. 12. 2009, s předplatným celkem 
250 Kč na osobu, končíme. Zatím se jich přihlásilo něco přes polovinu. Takže prodlu‑
žujeme uzávěrku na závaznou přihlášku do středy 4. 11. 2009, to už budete mít všich‑
ni tento Zpravodaj přečtený.

Přihlášky na Informačním centru nebo přímo u organizátorky zájezdů, Víťi Štefko‑
vé, tel. 605 741 769. Jestli se opravdu bude jezdit, bude vyhlášeno rozhlasem a sděle‑
ním ve skřínce Seniorklubu u kašny.

Když nás 40 nebude, definitivně končíme. Je to ale škoda.

Co jsme připravili na měsíc prosinec:

 – středa 16. 12. 2009, Vánoční Seniorklub
– čtvrtek 31. 12. 2009, silvestrovská vycházka k Poslednímu vlkovi

Aktiv Senioklubu
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ČÁST VZPOMÍNEK NA VÁLEČNÁ LÉTA 1943 ‑1944

VI. DÍL – SMRT KOLEM NÁS

TOMÁŠ SMUTNÝ

Byli jsme utahaní, a tak jsme 
vlezli do stojící tramvaje a v ní 
odpočívali. Vůbec už nevím, 
co jsme následující den dělali. 
K ránu jsme se vrátili domů. Ješ‑
tě jsem opomněl sdělit, že když 
jsme šli k Hornovi, viděli jsme na 
vozovce sestřeleného letce. Mož‑
ná to byl palubní střelec, neboť 
v troskách byl ovinut pásem střel. 
Stojím nad ním, vidím ho před 
očima, jako by to bylo včera. 
Tehdy noviny psaly, že se nále‑
tu zúčastnilo kolem 1.500 nepřá‑

telských letadel. Pochopitelně postupně nalétávala vlna za vlnou. Co k tomu více do‑
dat…Snad jen to, že se prováděly kobercové nálety, bez vyhledávání cíle. Tento a dal‑
ší nálet příštího dne byl zaměřen na oblast, kde jsme bydleli a v níž se nalézaly i růz‑
né průmyslové objekty.

Je tedy možné, že vzdálené části města nebyly vůbec zasaženy. Berlín se rozkládá na 
ploše asi 30x30 km, což je 900 km2. Odvážlivci mohli pozorovat na obloze peklo, které 
se rozpoutalo nad námi. Toto divadlo jsme měli později možnost pozorovat. To je popsá‑
no v knize Letecká válka 1939 – 45 od Janusze Piekalkiewicze. Má ji Lojzík.

Po pondělí následovalo samozřejmě úterý 23. listopadu. Je půl osmé večer, opět hustá 
mlha a nevlídno. Opět se rozezvučely sirény. Je znovu vyhlášen ostrý poplach. Existoval 
totiž i tzv. „Voralarm“, po našem „předpoplach“. Opakuje se totéž, co včera, se stejnou in‑
tenzitou. Opět jsme zažili dvouhodinové bombardování. Snad jen s tím rozdílem, že bylo 
použito více zápalných, to znamená fosforových a termitových bomb a síla explozí nebyla 
tak mohutná. Dá se říci, že to, co nebylo rozbito včera – vyhořelo dnes. Tyto dva nálety 
byly z mého pohledu nejhorší, poněvadž se koncentrovaly na oblast, v níž jsme bydleli.

Ten týden následovaly i další nálety, snad nebyly již tak intenzivní, resp. se kon‑
centrovaly na jiné části města. To je však můj subjektivní dojem. V tyto dny jsme se 
hodně zúčastňovali prací při vyklizování nábytku a věcí z hořících domů. Pamatu‑
ji, že jsme jednou večer vynášeli nábytek z místnosti, jejíž protější stěna již byla pro‑
padlá a hořela. Dosti jsme riskovali, bylo to velmi nebezpečné. Vše se vynášelo před 
dům na chodník. Kamarádovi tehdy spadl z výšky kus cihly přímo na hlavu. Tehdy 
ho zachránila přilba.

Proti krádežím se tvrdě zasahovalo. Plakáty upozorňovaly, že „Wer plündert, wird ge‑
schossen“, což znamená „Kdo rabuje, bude zastřelen“. To se týkalo kohokoliv.

S bombou – vlevo J. Kav‑
ka, vpravo – T. Smutný.

Autor na střeše zbytků 
rozbom bardované budo‑
vy Kabelwerke.
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Fosfor byl velice hořlavý, když se rozprskl, hořel na čemkoliv. To jsme viděli hlavně 
na stožárech a na drátech. Další zápalné bomby menšího kalibru a váhy byly tzv. Termit‑
ky. Jejich váha snad nepřesáhla 2 ‑3 kg. Jejich základní tvar byl šestihran, na jehož kon‑
ci byla rozbuška. To vše bylo zakryto taktéž šestihranným plechovým krytem – stabili‑
zátorem. Když tato bombička dopadla šikmo nebo naplocho, tak roznětka selhala a ter‑
mit se nevznítil. Části nezhořelých bombiček bylo možno dost často nalézt. Když jsme 
v zimě pracovali venku, dávali jsme je do ohně, abychom se zahřáli, neboť vydávaly in‑
tenzivní teplo. Bylo však nutno dávat velký pozor. Ty, co byly značené jen zeleným pru‑
hem, byly jen hořlavé, značené červeno ‑černě ‑červeně obsahovaly trhavinu, která po do‑
hoření k ní vybuchla.

Práce jsme měli nad hlavu. Hledání pohřešovaných lidí v troskách, nalézali jsme již 
jen zbytky zuhelnatělých těl. Ve zcela zničené nemocnici Elizabeth Krankenhaus (Alž‑
bětina nemocnice), která byla úplně srovnána se zemí, jsme z podzemí z hromady sutin 
měli dostat mrtvoly. Pracovali jsme tam několik dní.. Pak snad práce byly přerušeny. Bylo 
tam tehdy velké nasazení lidí i německých pracovníků. Jako pracovní nástroj jen lopa‑
ta a krumpáč. Kdo pracoval přímo ve sklepení, musel mít přes obličej mokrou roušku, 
pil „šňaps“, neboť se tam šířil mrtvolný zápach. Bylo to ve čtvrti Wilmersdorf, kde jsme 
dřív bydleli. Nebylo odtud daleko k Brandenburské bráně.

Také jeden den jsme byli na Westbanhofu, kde měla budovy speditérská firma 
 HERTHA (dnes známý fotbalový klub Hertha Berlín). Ve zničené stáji mělo být uhy‑
nulých 36 koní. Práce byly přerušené, neboť opět pro nesnesitelný hnilobný zápach se 
tam nedalo pracovat.

Jindy jsme zase hledali tělo diplomata. Byl na návštěvě u své milenky, když při nále‑
tu vilka dostala zásah hořlavou bombou. Začala od střechy hořet. Pomáhal na půdě ha‑
sit požár. Pravděpodobně na něho spadl nějaký trám. Našli jsme ho v suti, zůstaly po 
něm jen malé ohořelé kousky.

Nebo jsme hledali v domě mlékařku. Nikde nebyla k nalezení. Nakonec jsme ji ob‑
jevili pod schodištěm. Takových smutných příhod bylo bezpočet.

Dělali jsme též u „BEWAGu“. Po našem by se dalo říci, že to byla berlínská elektrá‑
renská společnost. Jelikož elektrické vedení k domům bylo vedeno pod zemí, tak jsme ko‑
pali v místech, kde byla přípojka, aby odborný pracovník mohl provést odpojení domů, 
které byly zničeny. Tehdy jsme tam jezdili akumulátorovými vozíky.

Snad necelý kilometr od školy na Kaiserin Augusta Alle, kde jsme bydleli, byla roz‑
sáhlá továrna na kabely KABELWERKE, snad i pneumatikárna, tam jsme však neměli 
přístup. Jednou jsme měli možnost nakouknout do větší místnosti, kde se zpracovávala 
surová buna. Tam bylo velmi špatné prostředí, neboť to tam páchlo. Tehdy jsme tam do 
závodní jídelny chodili na oběd. Ešusy jsme zase umývali přes ulici v prostoru, kde byl 
vybudován tábor pro pracovnice z východních zemí. Bylo tam několik žlabů s přívodem 
studené vody. Vše bylo umístěno volně venku. Velká čtyřposchoďová tovární budova byla 
vyhořelá. Budova jako celek stála, byla bez střechy, část podlaží zůstala zachována, část 
byla propadlá. Ze sklepní části jsme vyhazovali sutiny a okenními otvory je házeli před 
budovu směrem do ulice, kde se nakládaly na auta a vyvážely za Berlín. To však nedělali 
již naši lidé, nýbrž Francouzi a Belgičané. Jednotlivá patra byla vysoká asi 3,5 až 4 metry.

(pokračování)
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ochrana obyvatel

Nevyměníš ‑nepojedeš
Řidičským průkazům vydaným v letech 1994 až 2000 končí platnost 31. prosince 2010. 

Dlouhé a úmorné fronty na úřa‑
dech čekají na zpozdilce při výměně ři‑
dičského průkazu vydaného v době od 
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000. 
Tyto průkazy totiž podléhají povin‑
né výměně nejpozději do konce roku 
2010. Pocit, že ještě neskončil rok 
2009 a je tedy na výměnu řidičského 
průkazu dost času, je bohužel klamný. 
K datu 31. července 2009 zbývalo vy‑
měnit 1 090 000 dokladů a již nyní 
je jisté, že nápor žádostí bude obrov‑
ský a ne všichni stihnou výměnu včas. 

Od 1. 1. 2011 budou uvedené řidičské průkazy neplatné a neopravňující k řízení moto‑
rových vozidel. Řidiče, kterých se výměna týká, vyzýváme, aby neotáleli a o nový průkaz 
požádali již nyní. Výměny provádí příslušná pracoviště Obecních úřadů s rozšířenou pů‑
sobností a k zapotřebí je platný průkaz totožnosti, fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Povinná výměna je bezplatná a nový průkaz 
dostanete do 20 dnů od podání žádosti. Více na http://www.vymentesiridicak.cz

nprap. Petra Šmídová

cHRaŇtE své pENÍzE
Chystáte se investovat? Chcete si půjčit? Dejte pozor na následující rizika:

Rizika při výběru investiční společnosti či fondu
 ‑ název společnosti (exotický, podezřelý) a sídlo společnosti zkontrolujete podle výpisu 

z obchodního rejstříku (www.justice.cz), podezřelé společnosti mívají sídla v zemích, 
které jsou nazývány tzv. daňovými ráji (např. Bahamy, Panama, Seychely, Gibraltar 
apod.)

 ‑ nenechte se zmást a zlákat krásnými barevnými prospekty, údaje v nich mohou být 
klamavé

 ‑ ani vkusně a perfektně oděný vystupující jednatel společnosti není zárukou seriózní 
investice

 ‑ neseriózní investiční poradce Vás telefonicky, mailem či osobně kontaktují, přestože 
jste nedali jakýkoliv podnět k takovému kontaktu

 ‑ nenechte se přesvědčit líbivými hesly na propagačních letácích, např. „Pomůžeme 
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i Vám, kteří jste v obtížné životní situaci“, „Zajistíme Vaše stáří“, „Půjčíme Vám snad‑
no a rychle“, „Nabízíme bezúročné půjčky pro seniory!“

 ‑ podezřelé bývá, když Vám nabídky firem slibují neobyčejně vysoký zisk; čím vyšší zhod‑
nocení vkladů je nabízeno, tím větší riziko představuje uzavření obchodního vztahu

 ‑ nenechte se nalákat na hry s pyramidovým nebo letadlovým efektem, které fungují 
jen do té doby, pokud se zapojují další „klienti ‑oběti“

Rizika při uzavírání obchodních vztahů (smluv)
 ‑ pečlivě zvažujte jakékoliv poskytnutí svých osobních údajů
 ‑ nepodepisujte žádné dokumenty na první schůzce s investičním poradcem
 ‑ důrazně vyžadujte písemné informace, vše si důkladně prostudujte, včetně odstavců 

a řádků psaných drobným písmem (zde bývají často ukryta zásadní ustanovení)
 ‑ zjistěte si podrobné informace o úrokových nákladech, které jsou s půjčkami spojené
 ‑ smluvní podmínky, odborné výrazy a další podrobnosti si nechte vysvětlit kompe‑

tentní osobou, které důvěřujete (např. advokát či daňový poradce), v žádném přípa‑
dě si nenechávejte radit od známého či souseda, který již tuto smlouvu uzavřel!

 ‑ smlouva musí obsahovat podrobné informace o tom, kde a jak je Váš kapitál uložen, 
jakým rizikům je vystaven a jaké při tom vznikají náklady

 ‑ investiční podvodníci často naléhají na Vaše rozhodnutí a chtějí, abyste ho udělali co 
nejdříve, nejlépe HNED! Nenechte se při rozhodování zlákat ani slevami a výhoda‑
mi, které jsou s Vaším okamžitým rozhodnutím uzavřít obchodní vztah spojeny

 ‑ podezřele vysoké prvotní zisky a celkové výnosy většinou slouží pouze jako návnada
 ‑ jednatele společnosti nezvěte k sobě domů, k případné schůzce zvolte raději neutrál‑

ní půdu (kavárna apod.)

Další cenné rady…
 ‑ půjčky do domu jsou sice vyřízeny téměř obratem, ale bývají spojeny s vysokými úro‑

ky (výhodnější je tedy využít bankovní spotřebitelský úvěr)
 ‑ neinvestujte všechny své finance do jediné investiční společnosti nebo fondu; zajistí‑

te si tím rozložení rizika své investice
 ‑ při rozhodování o výši půjček vždy zvažte všechny své finanční závazky (např. hypo‑

teční úvěry, splátky a platná ručení za cizí půjčky) a nikdy si nepůjčujte na peněžní 
investice

 ‑ než uzavřete obchodní vztah, opatřete si srovnatelné konkurenční nabídky vkladů

Kde najdete další důležité informace?
 ‑ Komise cenných papírů: www.sce.cz
 ‑ RM Systém: www.rmsystem.cz
 ‑ Česká obchodní inspekce: www.coi.cz

Pokud jste se stali obětí podvodného jednání, obraťte se na kteroukoliv služebnu Poli‑
cie ČR nebo na linku 158. Tel. číslo na policii Velká Bíteš: 566 534 333, 725 292 327.

policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování a
policisté z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality
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společenská rubrika
fRaNtiška kožNaRová oslavila 106 lEt

V pátek 25. září 2009 se dožila bíteš‑
ská občanka, paní Františka Kožnarová, sta 
šesti let. Dosud se kromě jedněch naroze‑
nin dostavila vždy do obřadní síně bítešské 
radnice, kam ji starosta každoročně zve na 
malou oslavu, uspořádanou členkami Sbo‑
ru pro občanské záležitosti. Letos se za jubi‑
lantkou vypravili gratulanti v čele se staros‑
tou města, Mgr. Miroslavem Báňou, přímo 
do domova důchodců ve Velké Bíteši, kde 
nyní žije. Přesto, že již přece jen není tak či‑

perná jako dřív, nečekala na návštěvy na lůžku, ale v přichystané jídelně domova důchodců.
Na malé oslavě, připravené sestřičkami domova a členkami Sboru pro občanské záleži‑

tosti, poblahopřáli Františce Kožnarové: starosta města Mgr. Miroslav Báňa, místostarost‑
ka JUDr. Alena Malá, ředitel Okresní správy sociálního zabezpečení ve Žďáře nad Sázavou, 
pan Miroslav Lučka, ředitel polikliniky MUDr. Svatopluk Horek, členky SPOZ, Františči‑
na věrná přítelkyně paní Jaromíra Dufková a synovec Jiří Kožnar s manželkou Bohumilou. 
Nechyběly ani písničky při harmonice.

Paní Kožnarová je nejstarší občankou města a snad i kraje Vysočina. Kromě ní žijí ve 
Velké Bíteši i další století obyvatelé: paní Marie Cahová – 103 let, paní Marie Robotková 
– 100 let, pan Dominik Klimeš – 100 let.

A recept Františky Kožnarové na dlouhověkost? Kozí mléko, cvičení a práce a zas práce…
Redakce Zpravodaje přeje paní Františce Kožnarové co nejvíce zdraví a pohody, aby‑

chom se s ní na stránkách Zpravodaje mohli setkat i v příštím roce!
Zora Krupičková

V pondělí 19. října 2009 zemřela stoletá paní Marie Robotková.
Přejeme upřímnou soustrast

sport
pRovoz saUNy – sEzóNa 2009/2010 – zaHájENÍ 
od 2. 10. 2009
PÁTEK (ženy) 17.30 hodin – 19.30 hodin
SOBOTA (muži) 17.00 hodin – 19.00 hodin
Po naplnění kapacity bude provoz rozšířen.
Od 7. 11. 2009 RODINNÁ SAUNA od 15.00 hodin do 17.00 hodin.
Pracující 45 Kč; důchodci, studenti 38 Kč; děti 2 hodinový cyklus (rodinná sauna) 45 Kč.
Sauna na objednání 1 hod provozu 500 Kč.

Výbor TJ Spartak

Slavnostní blahopřání.     Foto: Zora Krupičková
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tENis 2009
Nepřízeň počasí ukončila již 8. tenisovou sezónu klubu TC Velká Bíteš. Souhrn vý‑

sledků začneme jarní valnou hromadou oddílu, kde z TC se odtrhlo pár členů, kteří za‑
ložili svůj oddíl. Bohužel neshody, které vznikly, řešili nejhůř jak mohli. Po tomto skan‑
dálu jsme zmobilizovali na jaře síly a i díky rodičům mladších žáků jsme kurty včas při‑
pravili na sezónu. Ještě před začátkem jsme vytvořili internetové stránky (www.tcvelka‑
bites.webnode.cz), kde jsou veškeré aktuální informace o naší činnosti.

Soutěže družstev se rozeběhly dne 9. 5. 2009 a do nich byla přihlášena tři družstva.
Mladší žáci po loňské premiéře v KP III. třídy nezklamali a ze sedmi zápasů uhráli tři 

vítězné (loni bez vítězství). Bohužel v tabulce skončili na sedmém místě, ale bodů měli 
stejně jak celek na třetím místě. O pořadí 
rozhodlo skóre, které měli naši ze soupe‑
řů na třetím až sedmém místě nejhorší. 
Hráli ve složení: Novák Ivo, Joura Filip, 
Kundýsek Michal, Joura Štěpán, Brázdi‑
lová Eliška, Bartušková Karolína, Krato‑
chvílová Emílie, Sítařová Kristina, Světlí‑
ková Lucie. Během letní přestávky se ně‑
kteří zúčastnili krajských turnajů, ale za‑
tím bez větších úspěchů.

Náš „A“ tým dospělých ve složení Ka‑
rásek Pavel, Marek Michal, Bajer Luboš, Marek Vladimír, Geisselreiter Ivan, Belejová Alžběta, 
Křípalová Hana, Čermáková Olga v KP IV. třídy atakoval do posledních kol soutěže stupně 
nejvyšší, ale zbytečná porážka v Kuřimi odsoudila náš tým „až“ na 4. místo v tabulce. Trošku 
přidat musí děvčata, aby chlapům příští rok sem tam pomohla. „B“ tým mužů v OP ve složení 
Marek Martin, Geisselreiter Ivan, Geisselreiter Aleš, Prešer Jiří neměl letos problémy s udrže‑
ním přeboru, ale 6. místo z osmi není adekvátní našemu týmu. Příští rok je třeba další posun.

Turnaje na našich kurtech zahájili 13. 6. 2009 žáci, a to okresním přeborem mladších 
žáků. Zde překvapil náš Filip Joura, který získal s Ondřejem Pliskou z  Nového Města ti‑
tul ve čtyřhře.

Vrcholem sezóny pro nás je srpnový turnaj – již 22. ročník Městský přebor v tenise. Čtyř‑
denního turnaje ve dvouhře, čtyřhře a smíšené čtyřhře se zúčastnilo 32 hráčů – hráček. Tituly 
získali ve dvouhře  ‑ Pavel Karásek, ve čtyřhře  ‑ Ivan Geisselreiter  ‑ Pavel Karásek, ve smíšené 
čtyřhře  ‑ Hana Koubková  ‑ Mička Stanislav. Zde musíme jmenovat sponzory, díky nim vždy 
těm nejlepším věnujeme pěkné ceny. Letos to byli: PBS Velká Bíteš,a.s., Restaurace u Raušů, 
Jeřábkova pekárna, Rytectví Mihal, Kreative café, Restaurace Na „103“,  Autoimpex, Stavebni‑
ny Krupička, Stamal Colour s.r.o., AG Foods, Sportbar Klíma, Potraviny Janda, Grilovaná ku‑
řata Urbánek, PBS Turbo s.r.o., Uzenářství Sláma, OS Kovo PBS Velká Bíteš, Turbo car, Foto 
Astra a soukromé osoby Karásek Pavel, Přešed Jiří, Marek Vladimír. Ještě jednou děkujeme. 

Třetí víkend v září je určený pro osm nejlepších hráčů z bítešského žebříčku tzv. 
 Turnaj Master, kde se určí nejlepší hráč sezóny. Letos se jím stal Michal Marek, 2. místo 
 Pavel  Karásek, 3. místo Ivan Geisselreiter, 4. místo Vl. Marek, 5. místo J. Prešer, 6. místo 
M.  Marek, 7. místo A. Geisselreiter, 8. místo L. Bajer. Po roční odluce dne 27. 9. byl zor‑
ganizován turnaj ve čtyřhrách tzv, Václavský turnaj. Za účasti deseti párů ze čtyř oddílů si 

Družstvo mladších žáků.   Foto: Vladimír Marek
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vítězství odnesl pár Bradáč ‑Dohnal z Velkého Meziříčí. Poslední akcí na kurtech byl turnaj 
našich mladších žáků o nejlepšího hráče ‑hráčku. Nejlepším žákem ve Velké Bíteši je Ště‑
pán Joura a žákyní Eliška Kratochvílová.

Co říci na závěr a čím zakončit tenis 2009. Třeba tímto. Starý tenisový rok je mr‑
tev, ať žije nový.

Za TC Velká Bíteš Vladimír Marek

ostatní
podzimNÍ RadováNky

Podzim se nám přiblížil a s ním se u někoho projevují chmurné nálady. My jsme se je 
pokusili rozehnat nejprve sportovními hrami, které pro nás připravily pracovnice v Jino‑
šově. Páteční dopoledne nám opravdu přálo počasí. Někteří z nás se do Jinošova vypravi‑
li pěšky, pár došlapalo na kole a ostatní se svezli autobusem. Pracovnice pro nás připravily 
boj v celkem šesti disciplínách (kuželky, hod do dálky, překážkový běh s pinpongovým míč‑
kem na lžíci, rybolov, hod na kroužky, hmatové vnímání). Celé dopoledne jsme si užíva‑
li nádherného parku, který obklopuje naše bývalé bydliště. Odpoledne jsme si s kamarády 
z  Jinošova opekli buřtíky a zazpívali u kytary s naší sociální pracovnicí. Domů jsme se vrá‑
tili malinko unavení, ale obrovsky spokojení. Ke zlepšení naší nálady také přispěla nová te‑
rapeutická dílna, kterou jsme si zařídili v nově pronajatých prostorách ubytovny Oslavanu. 
Nyní intenzivně pracujeme na výzdobě a zútulnění naší dílničky, kam již od prvních dnů 
s nadšením docházíme. Tímto již definitivně opouštíme prostory ve společenské místnosti 
na Penzionu. Moc děkujeme za trpělivost a ochotu, se kterou jsme se zde setkali.

Dalším bodem byla akce Srdce na dlani, kterou každoročně pořádá náš zřizovatel, kraj 
Vysočina. Letošním tématem byla plavba po moři kolem světa. Každé zařízení si určilo 
zemi, kterou chtělo prezentovat a připravilo si k ní tématické vystoupení. My jsme přijeli 
do Jihlavy představit Grónsko. Celý měsíc jsme intenzivně nacvičovali vystoupení na píseň 
od Jaromíra Nohavici – Grónská písnička. Se sladěním všech pohybů nám pomáhali dva 
dětští dobrovolníci (Filip Petrák a Kateřina Kazatelová), kterým tímto dodatečně děkujeme! 
Stánek s výrobky zde prezentoval nejen Grónsko ale především šikovnost našich klientů.

V rámci týdne sociálních služeb jsme také uspořá‑
dali tzv. výtvarné dílny. Na každé ubytovně jsme si při‑
pravili pro návštěvy drobné občerstvení. Dílnu Axma‑
novy techniky a keramickou dílnu na Oslavanu jsme 
doplnili ještě výrobou dekubáže. Doufáme, že těm, 
kteří se na nás přišli podívat, se mezi námi líbilo. Tato 
akce rozhodně nebyla poslední! Rádi se s vámi podělí‑
me o své zážitky a zkušenosti, a proto už teď přemýš‑
líme čím Vás zaujmeme příště.

Michaela Höklová
vedoucí pracovnic soc. péče ÚSP Jinošov

Rybolov.
Foto: Michaela Höklová
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poděkováNÍ
Paní Jana Tomková děkuje panu Miroslavu Matějkovi z Osové Bitýšky za nález a vrá‑
cení peněženky.

program kina flip velká bíteš
listopad 2009
Neděle 1. listopadu v 17.00 a v 19.30 hodin
VINI, VIDI, VICI
Golfem na existenční potíže! V hlavních ro‑
lích romantické komedie F. Tomsa, J. Kocu‑
rová, S. Nováková, B. Klepl, V. Postránec‑
ký, M. Vašut, E. Ujfaluši… a Karel Gott.
Premiéra 95 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Středa 4. listopadu v 18.30 hodin
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvě‑
ma muži. V hlavních rolích romantické ko‑
medie režisérky Marie Poledňákové K. Ma‑
gálová, J. Bartoška, J. Kaiser, E. Holubová, 
N. Boudová, R. Vojtek, M. Issová a další…
Premiéra 137 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 39 Kč

Neděle 8. listopadu v 19. 30 hodin
HANEBNÍ PARCHANTI (Inglourious 
Basterds)
Hanebně zparchantělá jízda plná potu, krve, 
slz a touze po pomstě podávané za studena… 
V hlavních rolích filmu režiséra Quentina 
Tarantina Brad Pitt, Diane Kruger a dal‑
ší… Premiéra 149 minut, vhodné od 15 
let. Vstupné 69 Kč

Neděle 15. listopadu v 19. 30 hodin
DISTRICT 9 (District 9)
Mimozemšťané jsou na Zemi! Ale nedojde k 
boji, jsou uprchlíky, co s nimi… Vytvoříme 
District 9… Americká akční sci‑fi s haldou 
nápadů a unikátním poselstvím.
Premiéra 112 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 22. listopadu v 19.30 hodin
JÁNOŠÍK. PRAVDIVÁ HISTORIE
Příběh nejslavnějšího zbojníka v režii Aniesz‑
ky Holland, v hlavních rolích V. Jiráček, M. 
Labuda, R. Krajčo a další…
Premiéra 140 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 29. listopadu v 16 a v 18 hodin
VZHŮRU DO OBLAK
Akční důchodci, mluvící psi... a létající dom‑
ky! Nejlegračnější film studií Pixar (Hledá se 
Nemo, Příšerky s.r.o.) a Walt Disney s čes‑
kým dabingem pro celou rodinu.
Premiéra 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 6. prosince v 19.30 hodin
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D
(Night of the Living Dead 3D)
Děs, před kterým není úniku… Poprvé v na‑
šem kině máte možnost zažít ten pravý ho‑
ror 3D s brýlemi pro 3D obraz!!
(brýle jsou v ceně vstupenky a po předsta‑
vení vám zůstávají). Premiéra 80 minut,
vhodné od 12 let. Vstupné 69 Kč

Neděle 13. prosince v 15.00 hodin
S KRTKEM DO POHÁDKY
Pásmo sedmi kreslených pohádek: Krtek 
v ZOO, Krtek a paraplíčko, Krtek zahra 
dníkem, Broučci, Stavitelé pyramid, Kou 
zelný dědeček a Jak šli spát.
Premiéra 64 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč
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Prodej a Půjčovna
snowboardového vybavení

 ‑ snowboardy, vázání, boty
‑ slevy pro žáky ZŠ Velká Bíteš
 ‑ den zapůjčení a navrácení NEÚČTUJEME!!!

Kontakt: Velokrám (servis jízdních kol)
 Lánice 42
 Velká Bíteš
tel. 774 850 515
e ‑mail: velokram@seznam.cz
web: www.velokram.cz
Po ‑Pá 8:00 – 16:00, SO 8:00 – 11:00
(po telefonické domluvě mimo pracovní dobu)
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

KALENDÁŘ 
VELKOBÍTEŠSKÉ 
MUZEJNÍ POKLADY 
NA ROK 2010

K zakoupení v Informačním
centru, Masarykovo nám. 5, 
tel.: 566 532 025,
Městském muzeu, Masarykovo 
nám.5, tel.: 566 532 383,
nebo v Galerii Velká Bíteš, Masa‑
rykovo nám. 82.

Kalendář obsahuje výjimečné 
pamětihodnosti z Bítešského 
muzea.
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PŮJČKY VŠEMPŮJČKY VŠEM
• vyřízení ZDARMA
• poradenství ZDARMA
• půjčky a úvěry BEZ POPLATKŮ

www.pujckysusmevem.czwww.pujckysusmevem.cz
Tel.: 732 565 767

Dostupné

cestovní agentura MIJA
nabízí:

 – Pobyty na horách – Česká republika, Slovensko, Rakousko, Itá‑
lie, Švýcarsko

 – Silvestrovské pobyty – u nás i v zahraničí, na horách i v teple
 – Lázeňské pobyty – široký výběr lázeňských zařízení (ČR, Sloven‑

sko, Maďarsko..)
 – Exotika – Thajsko, Kuba, Dominikánská republika, Maledivy, Srí 

Lanka, Fidži, plavby
 – Adrenalinové dárky – Seskok padákem, Staň se popelářem, Let 

stíhačkou, Vyhlíd. lety
 – Dárkové poukazy – Potěšte své blízké poukazem v libovolné hod‑

notě

Rádi Vás přivítáme na adrese: CA MIJA, Masarykovo náměstí 85, v prv‑
ním patře – vedle Městské knihovny. Tel.: 739 845 617, www.mijatour.cz
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Nábytek NEKO ‑ kuchyňské studio
Vás zve na

„Tradiční vánoční pečení“,
které proběhne 1. a 2. 12. 2009 v naší prodejně ve Velkém Meziříčí.

Připravili jsme pro Vás
– vaření v parním hrnci MORPHY RICHARDS
– pečení vánočky a cukroví
– ukázka kuchyňského robotu MORPHY RICHARDS
– pečení v domácí pekárně MORPHY RICHARDS
Prezentace výrobků bude samozřejmě spojena s ochutnávkou.

Při této akci budou poskytnuty slevy  na kuchyňské linky, elektrospo‑
třebiče, kuchyňské stoly a židle.

Nábytek Neko ‑ studio zdravého spaní
Vás zve na

„Týden zdravého spaní“
ve dnech od 30. 11. do 4.12. 2009

Celý týden budete mít možnost si vybrat vhodný typ matrace, roštu 
a anatomických polštářů pomocí počítače.

Na objednávky budou poskytovány slevy .

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv Nábytku Neko
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CZanidis,  s.r.o., rostoucí  a  dynamická  společnost 
specializující  se  na  distribuci  a  komercionalizaci 
krmiv, doplňků a příslušenství pro domácí mazlíčky 
v ČR a SR, hledá na HPP: 

Skladníka

Náplní práce je příjem zboží na sklad, zakládání zboží do regálů, vychystávání zboží jednotlivým 
zákazníkům a další manipulační práce, práce s vysokozdvižným vozíkem / retrakem, maloobchodní 

prodej krmných směsí.

Požadujeme:
Morální a trestní bezúhonnost, fyzickou zdatnost, vzdělání - minimálně vyučen v jakémkoliv oboru 
(možné i pro absolventy), řidičský průkaz sk. B, flexibilitu a odpovědný přístup k práci. Oprávnění 

k práci s vysokozdvižným vozíkem výhodou.

Nabízíme:
Zajímavé finanční ohodnocení dle schopností, stabilní zázemí společnosti s mezinárodní účastí.

Administrativního pracovníka (možné i pro absolventy !)

Hlavní náplní práce je veškerá administrativa spojená s nákupem a prodejem zboží, fakturací zboží, 
vedením pokladny, přípravou podkladů pro účetnictví a skladovým hospodářstvím. 

Požadujeme:
Trestní bezúhonnost, ukončené střední vzdělání (nejlépe ekonomického směru), znalost angličtiny 
na komunikativní úrovni,  znalost  práce na počítači,  řidičský průkaz sk. B, odpovědný přístup 
k práci,  flexibilitu,  vysokou  úroveň  komunikačních  schopností,  asertivitu,  proaktivní  přístup  k 
řešení úkolů a problémů. 

Nabízíme:
Zajímavé finanční ohodnocení (po zkušební době), kurzy anglického jazyka, stabilní zázemí 

společnosti s mezinárodní účastí.

Místo výkonu práce
Košíkov (nový sklad u dálnice D1), 595 01 Velká Bíteš

V případě zájmu zašlete svůj stručný životopis v českém jazyce na adresu CZanidis, s.r.o., 
Marefy 144, 685 01 Bučovice, e-mail: prace@anidis.cz. Můžete jej také zanechat na recepci 

Building Plastics ČR, s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš. 
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