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2 Zpravodaj Velká Bíteš

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
jak začít a přitom Vás všechny neurazit ušlechtilými sentimentálními frázemi, které 
v době vánoční zjihlosti tak pěkně znějí? Ale jak říká prof. Halík, za pár dnů se nám 
přejí jak vánoční cukroví tak vyvane vůně jehličí. Takže naše sdělení bude velmi jed-
noduché. Přejeme Vám pokoj, který všichni tolik potřebujeme. K tomu čas na zamyš-
lení; vždyť to je právě ta jediná cesta k pokoji. A také klid. Ten přichází s vědomím, 
že to, co se zdá být velkým a nepostradatelným, takovým mnohdy není. A že právě 
v malém i všedním najdeme to nejcennější. Vlastně to stačí jen nepřehlédnout. Zapal-
me proto všichni svíčky na svých adventních věncích a rozhlédněme se …

Přejeme Vám všem
klidné a pokojné Vánoce.

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

Slunovrat. Foto: Ing. Alois Koukola, CSc.
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ

PROSINEC 2009
Úterý dne 1. prosince 2009 v 19 hodin
KONCERT FR. NOVOTNÉHO (housle) a VL. HOLLÉHO (klavír)
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Pátek dne 4. prosince 2009 v 17 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak

Pátek dne 4. prosince 2009
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA - pro mateřské školy a seniory
Organizuje informační centrum a klub kultury

Sobota dne 5. prosince 2009 ve 20 hodin
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO-ROCK
Kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a klub kultury

Pondělí dne 7. prosince 2009 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY PRACÍ ÚSP JINOŠOV
Výstavní sál klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje ÚSP Jinošov, Informační centrum a klub kultury

Úterý dne 8. prosince – 14. prosince 2009
Otevírací doba: po-pá 8-15.30 hodin, obědová přestávka 11.30-12 hodin,
sobota 9-12 hodin, neděle 13-17 hodin
VÝSTAVA PRACÍ ÚSP JINOŠOV – „RAČTE VSTOUPIT“
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje ÚSP Jinošov, Informační centrum a klub kultury

Čtvrtek dne 10. prosince 2009 od 16 do 18 hodin
JEŽÍŠKOVA POŠTA - předvánoční odpoledne pro děti i dospělé, blíže pozvánka uvnitř
Mateřská škola Masarykovo náměstí, vchod z průjezdu
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Pátek dne 11. prosince 2009 v 19.30 hodin
PRAŽSKÁ TRAVESTI SKUPINA HANKY PANKY
Kulturní dům, Vlkovská 482

Úterý dne 15. prosince 2009 od 15 do 17 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ BABY CLUB
Hrací odpoledne pro děti od 2 do 6 let (třída Kuřátek)
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
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Středa dne 16. prosince 2009 ve 14.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí
Organizuje MŠ U Stadionu

Středa dne 16. prosince 2009 v 15 hodin
VÁNOČNÍ SENIORKLUB SE SOUBOREM BÍTEŠAN
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Čtvrtek dne 17. prosince 2009 od 8.30 hodin
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ – dětí a zaměstnanců MŠ se seniory
MŠ Masarykovo náměstí
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Sobota dne 26. prosince 2009 ve 20 hodin
NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA – posezení u cimbálu
Restaurace U Vrány, Kostelní 69

Neděle dne 27. prosince 2009 od 7.30 do 14.30 hodin
II. HASIČSKÁ ZABÍJAČKA
Na hasičské stanici
Organizuje SDH Velká Bíteš

Úterý dne 29. prosince 2009 v 8.30 hodin
NOHEJBAL – turnaj trojic
Přihlášky u p. Martina Požára na tel.: 724 194 180
Sportovní hala. Organizuje TJ Spartak

Čtvrtek dne 31. prosince 2009 ve 13 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na náměstí
Organizuje Seniorklub

PLESOVÁ SEZÓNA VE VELKÉ BÍTEŠI – Kulturní dům, Vlkovská 482
•	 30.	ledna	2010	ve	20	hodin	Rybářský ples, hrají „Pikardi“, v případě zájmu o mís-

tenky kontaktujte pana Škarpíška na tel.: 602 723 807
•	 6.	února	2010	ve	20	hodin	Hasičský ples, hraje „Jásalka“ z Nové Vsi u Nového Měs-

ta na Moravě, předprodej vstupenek od 26. ledna v hasičce – denně od 8 do 17 hodin
•	 13.	února	2010	ve	20	hodin	Farní ples, hraje „F – Box“, předprodej vstupenek v in-

formačním centru, Masarykovo nám. 5
•	 20.	února	2010	ve	20	hodin	Sportovní ples, moderuje Martin Hrdinka, v případě 

 zájmu o místenku kontaktujte pana Rauše na tel.: 777 734 810
•	 6.	března	2010	ve	20	hodin	Maškarní bál, hraje Pavel Helan s kapelou, předprodej 

vstupenek v informačním centru, Masarykovo nám. 5
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INFORMACE RADNICE

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEdÁNÍ RAdy měSTA č. 16/09 
KONANÉHO dNE 19. řÍjNA 2009

2/16/09/RM - rozhoduje o	zpracování	Plánu	zimní	údržby	místních	komunikací	měs-
ta a schvaluje jeho znění

4/16/09/RM - schvaluje odstranění stávající kuchyňské linky bytu č. 2, U Stadionu 
275A, Velká Bíteš, a to dle žádosti nájemkyně

5/16/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města:
•	 úplatně	nabýt	pozemek	p.č.	3407,	orná	půda	o	výměře	2951	m2	v	obci	a	k.ú.		Velká	

Bíteš, do vlastnictví města, a to vydražením 
•	 schválit	účast	města	na	dražbě	uvedeného	pozemku
•	 vydat	plné	moci	pro	starostu	a	místostarostku	k	zastupování	města	v	uvedené	dražbě
•	 zaplatit	jistotu	k	uvedené	dražbě	ve	výši	5.000	Kč

7/16/09/RM - bere na vědomí Protokol o provedení kontroly plnění společného me-
todického pokynu zpětného odběru elektrozařízení pro provozovatele kolektivního sys-
tému EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s., kontrolovaný subjekt Technické služby 
města Velká Bíteš

9/16/09/RM - bere na vědomí Prohlášení pí. Jitky Hanákové ze dne 16.10.2009. Sou-
časně RM p. Jitce Hanákové ukládá předložit radě města ke schválení Knihovní a vý-
půjční řád Městské knihovny Velká Bíteš v aktualizované podobě a další dokumenty ne-
zbytné pro činnost knihovny (např. aktualizovaný organizační řád) s tím, že rada města 
stanoví nutnost prodloužení návštěvní doby knihovny (pondělí až čtvrtek od 12.00 hod. 
do 17.00 hod., v pátek od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 17.00 hod. po-
čínaje dnem 3.11.2009), pravidelnou prezentaci knihovny na web. stránkách města a ve 
Zpravodaji města (např. informace o nových knihách, o konání akcí pořádaných knihov-
nou), dále zvážení donáškové služby dlouhodobě nemocným či handicapovaným obča-
nům. Současně rada města požaduje předložení zprávy o návštěvnosti knihovny a o sta-
vu knihovních výpůjček

10/16/09/RM - rozhoduje uzavřít podnájemní smlouvu na dobu určitou, doba podnáj-
mu do 30.6.2010, předmět podnájmu 1 místnost v KD Velká Bíteš nacházející se v 1. pa-
tře	KD,	účel	podnájmu	-	výuka	hudební	výchovy,	výše	podnájemného	Kč	1.000,-/škol-
ní rok, podnájemce František Kratochvíl st.

11/16/09/RM - schvaluje vyřazení DHM Městské knihovny Velká Bíteš dle předlože-
ného návrhu
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12/16/09/RM - rozhoduje vyhovět žádosti p. Urbana a souhlasí s osazením nových vrat 
do	stávající	dílny	p.	Urbana	na	pozemku	p.č.	1194/1	v	k.ú.	Velká	Bíteš	dle	upraveného	
návrhu za podmínky, že u komunikace před vraty bude zvýšen obrubník (například při-
dáním ještě jednoho za stávající) tak, aby bylo fyzicky znemožněno vjíždění na komu-
nikaci přímo z nových vrat

13/16/09/RM - rozhoduje vybrat k plnění veřejné zakázky „Zpomalovací práh v ulici 
Na Valech ve Velké Bíteši“ firmu COLAS CZ, a.s., závod Jih, Kosovská 10, 586 37 Jih-
lava, výše nabídkové ceny Kč 622.237,- včetně DPH

14/16/09/RM - doporučuje	 zastupitelstvu	města	úplatně	nabýt	pozemky	p.č.	1021/3,	
ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 77 m2,	p.č.	1014/2,	ostatní	plocha,	ost.	komu-
nikace o výměře 247 m2	a	p.č.	982/2,	ostatní	plocha,	ost.	komunikace	o	výměře	94	m2, 
všechny	v	obci	a	v	k.ú.	Velká	Bíteš	do	vlastnictví	města	Velká	Bíteš,	za	navrženou	cenu	
ve	výši	120,-	Kč/m2

15/16/09/RM - rozhoduje zveřejnit	záměr	pronájmu	pozemku	p.č.	2975/27,	orná	půda,	
k.ú.	Velká	Bíteš,	o	výměře	744	m2, na dobu neurčitou

16/16/09/RM - schvaluje rozpočtové	opatření	města	č.	6/2009

17/16/09/RM - doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kte-
rou	se	ruší	obecně	závazná	vyhláška	č.13/1996	o	fondu	pro	rozvoj	bydlení

18/16/09/RM - bere na vědomí vyúčtování	divadelního	představení	„Klára	a	Bára“

20/16/09/RM - schvaluje znění Kroniky města za rok 2007

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEdÁNÍ RAdy měSTA č. 17/09 
KONANÉHO dNE 2. LISTOPAdU 2009

3/17/09/RM – bere na vědomí Dohodu o ukončení nájemního vztahu k bytu č. 10 
v domě Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš, k datu 31.10.2009

4/17/09/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 v domě Masarykovo 
náměstí 67, Velká Bíteš, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.10.2010, výše nájmu 
45,-	Kč/m2/měsíc	s	touto	rozvazovací	podmínkou	-	pokud	neuhradí	celou	částku	v	ter-
mínu do 20.12.2009, nájemní smlouva se ruší

5/17/09/RM – rozhoduje zamítnout žádost o podnájem bytu č. 5, v ulici U Stadionu 
475A, Velká Bíteš

6/17/09/RM – rozhoduje prodloužit o 1 rok nájemní smlouvu k bytu č. 1 v ulici Jih-
lavská 282, Velká Bíteš
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8/17/09/RM – schvaluje	účetní	odpisy	dlouhodobého	hmotného	investičního	majetku	
MŠ Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš, příspěvková organizace, pro rok 2009, v před-
loženém znění

9/17/09/RM – rozhoduje poskytnout finanční příspěvek na Mikulášskou nadílkou pro 
děti	všem	místním	částem	města	ve	výši	Kč	3.000,-/místní	část

10/17/09/RM – schvaluje odpisový plán Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organiza-
ce, pro rok 2009, v předloženém znění

11/17/09/RM – rozhoduje navýšit cenu díla „Rekonstrukce ulice Tyršova – 2. etapa – ob-
jekt 102, Ústavák“ o 299 785,20 Kč včetně DPH a současně uzavřít s firmou JCZ, s.r.o., 
Nové	Město	na	Moravě	Dodatek	č.	1	ke	smlouvě	o	dílo	č.2303/2009	ze	dne	27.3.2009	
s navýšením ceny díla o tuto částku

12/17/09/RM – schvaluje rozpočtové	opatření	města	č.	7/2009

13/17/09/RM – schvaluje odpisový plán Základní umělecké školy Velká Bíteš, Hrnčíř-
ská 117, příspěvková organizace, pro rok 2009, v předloženém znění

14/17/09/RM – bere na vědomí Kontrolní zprávu Státní inspekce bezpečnosti práce o 
stavu BOZP na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, v předloženém znění

15/17/09/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Sadová, 579, 
příspěvková	organizace,	pro	školní	rok	2008/2009

16/17/09/RM – rozhoduje vyzvat firmu Ncorp s.r.o. Velká Bíteš, s jednatelem Karlem 
Navrátilem, k vyklizení (odstranění firmou nezákonně navezené stavební suti) pozemku 
p.č.	2729/1,	k.ú.	Velká	Bíteš,	a	to	v	termínu	do	11.11.2009

17/17/09/RM - ukládá	Městskému	úřadu,	odboru	výstavby	a	ŽP,	vyzvat	občana,	aby	ne-
používal pro těžkou zemědělskou techniku vjezd na pole u Kulturního domu v Ludvíkově

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEdÁNÍ ZASTUPITELSTVA  měSTA 
VELKÁ BÍTEŠ č. 33/09 KONANÉHO dNE 27. řÍjNA 2009

4/33/09/ZM – rozhoduje:
•	 nabýt	pozemek	parc.	č.	3407	–	orná	půda	o	výměře	2951	m2	v	obci	a	k.ú.	Velká	Bí-

teš, do vlastnictví města, a to vydražením
•	 o	schválení	účasti	města	na	dražbě	uvedeného	pozemku
•	 vydat	plné	moci	pro	p.	starostu	a	pí.	místostarostku	k	zastupování	města	v	uvedené	

dražbě
•	 zaplatit	jistotu	k	uvedené	dražbě	ve	výši	5.000	Kč
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Městský úřad Velká Bíteš oznamuje občanům, že v době 
od 28. 12. 2009 do 31. 12. 2009 bude úřad uzavřen.

zPRávy z MěstA

PITNÁ VOdA PRO VELKOU BÍTEŠ
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko obdržel 10. listopadu 2009 rozhodnutí o po-

skytnutí dotace na akci „Velká Bíteš – zajištění zásobování pitnou vodou“ z programu 
129180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací Ministerstva zeměděl-
ství ČR. Z celkových nákladů stavby ve výši 6 133 218 korun (bez 19%DPH) nám bylo 
přiznáno 45% dotací, konkrétně tedy 2 759 000 korun. Navíc kraj Vysočina podpořil 
daný projekt částkou 919 983 korun, což činí dalších 15% jeho nákladů. Zbylé finanč-
ní prostředky musí dokrýt město, když z celkového objemu financí (7 298 529 korun 
vč. DPH) pak představuje náš podíl necelých 34%.

Celá stavba je dokončena a nový vodovodní přivaděč byl v listopadu zprovozněn. Pro-
pojení s vodojemem Divišovka provedla firma po dohodě s pracovníky Vodárenské ak-
ciové společnosti v nočních hodinách, aby bylo minimalizováno omezení dodávek pit-
né vody do domácností a firem. Tím bylo splněno zadání pro samosprávu - zajistit  vyšší 
tlakové poměry dodávek pitné vody pro stávající zástavbu a plánovanou výstavbu no-
vých bytových a rodinných domů. Současně tím bylo odstraněno riziko přerušení do-
dávek pitné vody do města pro případ havárie stávajícího přivaděče na Vlkovské ulici. 

dOKONčENÍ úPRAVy CHOdNÍKů

Upravený vstup do ZŠ. Foto: Mgr. Miroslav Báňa
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V polovině listopadu proběhla přejímka 1. a 2. etapy opravy chodníku na ulici Láni-
ce.	První	část	chodníku	navazuje	na	dokončený	„Ústavák“	a	sahá	po	vyústění	ulice	Tyr-
šova	(250	metrů).	Druhá	část	(154	metrů)	končí	na	úrovni	spodního	výjezdu	z	Chobů-
tek. V rámci obou etap v celkové délce 404 metrů je proveden chodník s průměrnou šíř-
kou 1,75 metru. Dodávka zpevněných ploch v zámkové dlažbě byla zajištěna na zákla-
dě Smlouvy o spolupráci s firmou Outulný. Celkem bylo firmou ve městě vydlážděno 
1861 m2 chodníků a parkovacích ploch. Třetí týden v listopadu (jelikož to počasí dovo-
lilo) probíhalo poslední dláždění v rozsahu cca 50 m2, a to v prostoru vstupu do základ-
ní školy (vedle kuchyně) na ulici Na Valech. Pro příští rok městu zbývá využít dle cito-
vané smlouvy téměř 700 m2.

RAdA měSTA ZAjISTILA dALŠÍ fINANCE PRO SPORTOVCE 
V druhé polovině měsíce listopadu vedení města ukončilo projednávání zajištění dal-

ších finančních prostředků pro sportovní oddíly, které se věnují malým sportovcům. Vý-
sledek jednání předložila 19. listopadu 2009 na zasedání rady. Podporu obdrží všechny 
sportovní oddíly ve městě; rada města tak rozdělila celkem 250 tisíc korun. 

VE VELKÉ BÍTEŠI PřIByLA NOVÁ ULICE
Asi v polovině délky Jihlavské ulice začala od minulého roku probíhat jedna z ná-

ročných investičních akcí. Firma AGSTAV z Třebíče zde realizovala infrastrukturu pro 
následnou výstavbu rodinných domů. Celkové náklady stavby dosáhly částky 12 milió-
nů 533 tisíc korun. Vodohospodářské objekty byly financovány formou příspěvku Sva-
zu vodovodů a kanalizací Žďársko, který je plátcem daně, a proto město uspořilo částku 
na DPH ve výši 1 miliónu 130 tisíc korun. Akce byla dokončena poslední den v říjnu, 
následně bylo zahájeno předávací řízení jednotlivých stavebních objektů. Součástí komu-
nikace jsou i dva bezpečnostní prvky – zpomalovací retardéry. Ve Velké Bíteši tak máme 
novou ulici s poetickým názvem Na Výsluní.

Pohled na budoucí novou ulici od dálnice. Foto: Mgr. Miroslav Báňa
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VELKÁ BÍTEŠ USPěLA S žÁdOSTÍ O dOTACE  
NA AKCESCHOPNOST ZÁSAHOVÉ jEdNOTKy

Rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR byla prostřednictvím rozpočtu Hasičského zá-
chranného	sboru	ČR	poskytnuta	kraji	Vysočina	na	rok	2009	účelová	neinvestiční	dota-
ce na výdaje sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina. Dotace je určena prioritně 
na zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH vybraných obcí, na odbornou přípravu 
a	také	za	uskutečněné	zásahy	jednotky	SDH	obce	na	výzvu	územně	příslušného	operač-
ního	a	informačního	střediska	HZS	kraje	mimo	její	územní	obvod.	Návrh	na	rozdělení	
dotace vyšel z podkladů Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina. Zastupitelstvo 
kraje na svém zasedání 10. listopadu rozhodlo o poskytnutí dotace obcím kraje Vysoči-
na z kapitoly Požární ochrana a IZS, a to v celkové výši 3 896 000 Kč. Pro Velkou Bíteš 
byla schválena částka 78 480 Kč, která byla třetí nejvyšší částkou v kraji.

NOVÉ VEřEjNÉ OSVěTLENÍ V PROVOZU
Na ulici K Mlýnům bylo uvedeno do provozu nové veřejné osvětlení. Závěrečné te-

rénní	úpravy	budou	dokončeny	na	jaře	příštího	roku.	V	polovině	listopadu	podalo	měs-
to	na	Krajský	úřad	kraje	Vysočina	 žádost	 o	proplacení	 dotace	 ve	 výši	 350	 tisíc	 korun	
z Programu prevence kriminality.

jAK POKRAčUjE VýSTAVBA VýjEZdOVÉHO STANOVIŠTě ZZS
V průběhu měsíce listopadu stavební firma Ing. Bronislava Valy dokončila hrubou stav-

bu výjezdového stanoviště Zdravotní záchranné služby Velká Bíteš, a to včetně jeho zastře-
šení. Výjezdové středisko se nachází nad dálnicí v průmyslové zóně Velká Bíteš-Košíkov.

Jihozápadní pohled na středisko ZZS. Foto: Ing. Pavel Bednář
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OdPOčINKOVÁ ZAHRAdA ZÍSKALA KONEčNOU POdOBU
V listopadu 2009 proběhla výsadba nových stromů v odpočinkové zahradě u domo-

va důchodců. Celkem odborná firma zasadila devět vzrostlých stromů výšky čtyř až pěti 
metrů, obvod kmínku 16 centimetrů, z toho dva javory mléč, dvě ptačí třešně, jednu 
okrasnou třešeň, dvě lípy velkolisté a dva stromy jírovce maďal (kaštan) bílokvětý a čer-
venokvětý. Město takto postupně čerpá 50 tisíc EUR od společnosti EBSTER CZ, jež 
sídlí v průmyslové zóně Velká Bíteš-Košíkov.

Odpočinková zahrada. Foto: Ing. Pavel Bednář

PROč NEjSOU OZNAčENy VOdOROVNým ZNAčENÍm 
PřECHOdy U KOSTELA VE VELKÉ BÍTEŠI ?

Jelikož v poslední době přibývají dotazy, proč nejsou na vozovce u kostela a základ-
ní umělecké školy vyznačeny přechody, chtěli bychom tuto záležitost ozřejmit. Hlavním 
důvodem je to, že se nejedná o přechody, ale pouze o místa pro přecházení. Přestože jsme 
o obnovení přechodů v předmětném prostoru usilovali, nesouhlasil s tím dopravní inže-
nýr Policie ČR v rámci stavebního řízení při rekonstrukci křižovatky. Byli jsme před roz-
hodnutím,	zda	přechody	zrušit	úplně	nebo	zřídit	pouze	místa	pro	přecházení.	
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Místo pro přecházení chodců. Foto: Ing. Ladislav Rada

Raději	jsme	volili	druhou	variantu.	Je	zapotřebí	brát	v	úvahu	i	skutečnost,	že	se	jed-
ná o méně významné komunikace (silnice III. třídy a jednosměrnou místní komunikaci).

Hlavním rozdílem mezi přechodem a místem pro přecházení je to, že na přechodu pro 
chodce musí řidič dát přednost chodci a na místě pro přecházení musí dát přednost cho-
dec automobilu. Dalším požadavkem je nutnost směrového nasvětlení každého přecho-
du pro chodce v každém směru jízdy, což by znamenalo ještě další zvýšení počtu svítidel 
prostoru křižovatky (cca 4-5 ks). U novostaveb a rekonstrukcí musí být dodržena maxi-
mální délka 6 m přes komunikaci pro přechod i místo pro přecházení. Pokud toto nelze 
dodržet, musí být na komunikaci vytvořen ostrůvek, který má především zvýšit bezpeč-
nost chodců při přecházení komunikace. Vše musí být bezbariérové. Z důvodu splnění 
všech těchto požadavků zvolil projektant tvar ostrůvku, který je v současné době u kos-
tela zrealizován. Pro zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti zejména dětí jsme u zá-
kladní umělecké školy realizovali zvýšené místo pro přecházení. Najdou se však nezod-
povědní řidiči, kteří toto místo objíždějí velkou rychlostí po chodníku. Budeme proto 
nuceni instalovat zpomalovací práh i na chodník.

jEdNOTNÁ KANALIZACE V HRNčÍřSKÉ ULICI jE HOTOVA
V měsíci listopadu dokončila stavební firma JCZ z Maršovic u Nového Města na Mo-

ravě výstavbu hlavní kanalizační stoky v Hrnčířské ulici. Současně pracovníci firmy polo-
žili nové kanalizační přípojky k jednotlivým rodinným domům. Stavební stroje se poté 
přemístily a zahájily výstavbu nové kanalizace v ulici Peroutkova, jež bude napojena do 
již existující kanalizace v části ulice; tato krátká ulička je totiž z pohledu vodohospodář-
ského zajímavá tím, že odkanalizování je řešeno částečně do Kostelní ulice a částečně do 
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ulice Hrnčířské. Na předmětnou investiční akci město čerpá prostřednictvím Svazu vo-
dovodů a kanalizací Žďársko dotaci od kraje Vysočina ve výši 3,4 miliónu korun. Poča-
sí stavbě přálo, takže mohla být dokončena letos. Současně jsme tím splnili podmínku 
poskytnuté	dotace	-	do	konce	roku	2009	prostavit	a	vyúčtovat	85%	stavebního	objektu	
jednotné kanalizace. Pokud i nadále bude počasí příznivé pro výstavbu inženýrských sítí, 
zahájí stavební firma ještě letos práce na novém vodovodu. V příštím roce by pak měla 
následovat nová komunikace.

jAKý jE STAV řEŠENÍ NÁHRAdy AUTOBUSOVÉ dOPRAVy 
fIRmy STUdENT AGENCy

Krajský	úřad	Jihomoravského	kraje,	odbor	dopravy,	zahájil	9.	listopadu	2009	projed-
návání žádosti o udělení licence pro provozování veřejné linkové osobní dopravy na lin-
ce Brno – Velká Bíteš. Žadatelem je brněnská firma VENTO-LINE, s.r.o. V jeho rám-
ci	byla	žádost	zaslána	k	vyjádření	na	Krajský	úřad	kraje	Vysočina,	odbor	dopravy	a	sil-
ničního hospodářství. Po uplynutí 15 denní lhůty byly podklady předány zpět na Kraj-
ský	úřad	Jihomoravského	kraje	k	rozhodnutí	o	udělení	 licence	(v	průběhu	první	polo-
viny prosince). Následně bude předložen k projednání a zveřejnění příslušný jízdní řád. 
Nové	linky	tedy	začnou	jezdit	od	2.	ledna	2010.	Jakmile	bude	mít	městský	úřad	k	dis-
pozici	nový	 jízdní	 řád,	 zveřejní	ho	na	úřední	desce,	webových	 stránkách	města	 a	pro-
střednictvím informačního centra a klubu kultury.

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

AUTOBUSOVÁ SPOLEčNOST STUdENT AGENCy U NÁS KONčÍ
Jak víte, autobusová společnost Student Agency se bude počátkem prosince stěho-

vat do Prahy. Mnozí z vás, tak jako já, však nevědí, proč tomu tak je. Každý z nás má 
plno otázek. Proto jsem byla pověřena, abych všechny potřebné informace, týkající se 
stěhování autobusů, zjistila. Doufejme, že se nám podaří osvětlit vaše případné dotazy.

O rozhovor na dané téma jsem poprosila pana Radima Jančuru, ředitele společnosti.

Mohu se zeptat, pane Jančuro, proč začátkem prosince autobusová společnost Student Agen-
cy  změní působiště?

Sídlo autobusové dopravy ve Velké Bíteši mělo historický význam. Manažer společnos-
ti, první řidiči pocházeli právě odtud. Využívali jsme schopnosti a pracovitosti lidí z to-
hoto regionu. Ještě před několika lety bylo Brno naším přirozeným odjezdovým místem 
většiny linek, a to jak do Prahy tak i celé Evropy. S rozvojem nových linek se centrem 
všeho stala naopak Praha - všechny linky začínají právě v Praze (z Prahy do Brna, Liber-
ce, Plzně, Hradce Králové, Českých Budějovic, Karlových Varů, Ostravy, Zlína, na Slo-
vensko a do celké Evropy). Právě proto jsme nuceni uzavřít areál ve Velké Bíteši a pře-
sunout zázemí právě do centra Prahy.
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K jakému datu přestane jezdit ve Velké Bíteši Student Agency?
Ke změně jízdních řádů, což je 14.12.2009

Bude autobusová doprava Student Agency ve Velké Bíteši nahrazena jinou autobusovou spo-
lečností?

Areál je na prodej, věřím, že si ho koupí výrobní firma, která dokáže zaměstnat tře-
ba i více lidí, než my.

Poslední otázka: budou některé vaše spoje jezdit  přes Velkou Bíteš? 
Student Agency byl jediný dopravce, který, ač velmi rád, jezdil tuto linku bez dota-

cí. Je velmi pravděpodobné, že linka bude posílena ostatními dopravci, především BDS 
a vypadá to, že si o linku požádá i společnost VENTO. Budeme jim držet palce.

Co říci na závěr. Je mi líto, že tuto linku opouštíme, ale takový je život. Do zruše-
ní spojů budeme cestující v naších autobusech informovat letáčkem o této skutečnosti 
a o alternativních spojích konkurenčních dopravců.

Snad na nás budete vzpomínat v dobrém, přeji vám krásné Vánoce a hodně štěstí.

Děkuji panu Radimu Jančurovi, řediteli společnosti, za jeho ochotu poskytnout nám dů-
ležité informace.

Lenka Marková

TyTO SPOjE BUdOU ZRUŠENy!!!

Linka číslo 721310 Velká Bíteš – Brno

Platí od 14. 6. 2009 do 12. 12. 2009

Velká Bíteš, STS odjezd 4:45 5:15 5:45 6:15 6:45 7:45 15:55
Velká Bíteš, nám. 5:00 5:30 6:00 6:30 7:00 8:00 14:00 16:00
Brno, Stará nemocnice 5:30 6:00 6:30 - - 8:30 14:30 16:30
Brno, Benešova tř. hotel Grand příjezd 5:35 6:05 6:35 7:05 7:35 8:35 14:35 16:35

Linka číslo 721310 Brno – Velká Bíteš

Platí od 14. 6. 2009 do 12. 12. 2009

Brno, Benešova tř. hotel Grand odjezd 13:00 15:00 17:00 18:30 19:30 20:30 21:15 22:05
Brno, Stará nemocnice 13:05 15:05 17:05 18:35 - - - -
Velká Bíteš, nám. 13:35 15:35 17:35 19:00 20:00 21:00 21:45 22:35
Velká Bíteš, STS příjezd 15:40 19:05 20:05 21:05 21:50 22:40
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INOVACE VE VýUCE OBRÁBěčů KOVů, žÁKů STřEdISKA 
PRAKTICKÉHO VyUčOVÁNÍ PBS VELKÁ BÍTEŠ, ZLEPŠÍ jE-
jICH PřIPRAVENOST PRO TRH PRÁCE 

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš zabezpečuje od roku 1999 praktic-
kou výuku žáků studijního oboru obráběč kovů pro Střední odbornou školu Jana Tira-
ye Velká Bíteš . Za dobu jeho působení se požadavky na trhu práce na absolventy zce-
la změnily. Nároky zaměstnavatelů vzrostly a snaha Střediska praktického vyučování je, 
aby tento trend byl zachycen i ve výuce. V dnešní ekonomicky obtížné situaci mají pod-
niky velký zájem o prakticky, teoreticky a jazykově vybavené pracovníky. Z této potře-
by byl v letošním roce Střediskem praktického vyučování PBS Velká Bíteš a jeho part-
nerem Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš zpracován projekt nazvaný „Inova-
ce v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce“. V říjnu tohoto roku byl projekt 
schválen k financování z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt začal 1. 11. 2009 a bude trvat do 31. 5. 2012. Cílem projektu je rozvoj kom-
petencí žáků dle potřeb trhu práce formou inovativního využití ICT ve všeobecně vzdělá-
vacích a odborných předmětech. Stěžejním bodem je zaměření se na znalost žáků v oblasti 
CNC programování v řídicím systému Heidenhain nad rámec školních osnov a nad  rámec 
běžné výuky probíhající na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš. Žáci v rámci nepovinně volitel-
ného předmětu budou pracovat na programovacích stanicích pod pedagogickým dozorem 
a také se budou prakticky vzdělávat přímo u obráběcího stroje. Mezi další aktivity souvi-
sející s projektem patří: jazyková vybavenost studentů, která bude podpořena výukou tech-
nické angličtiny vedenou lektorem – rodilým mluvčím. Dále se budou žáci připravovat na 
vstup do pracovního poměru formou e-learningového kurzu, ve kterém se naučí formulovat 
motivační dopis, psát strukturovaný životopis, vyhledávat zaměstnání u personálních agen-
tur, veletrzích, internetu a mnoho dalších užitečných informací jak reagovat při pracovním 
pohovoru. Všechny tyto aktivity vyžadují značnou finanční podporu, která byla poskytnu-
ta ze strany Evropského sociálního fondu ve výši téměř 5,5 mil korun.

Ing. Jarmila Veverková
První brněnská strojírna, a.s.

STřEdNÍ OdBORNÁ ŠKOLA jANA TIRAyE VELKÁ BÍTEŠ 
 REALIZUjE VZděLÁVACÍ PROjEKT

V říjnu letošního roku byla Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš schválena 
projektová žádost podaná do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Z prostředků Evropského sociálního fondu bude financován projekt „Zvýšení kom-
petencí pedagogických pracovníku SOU Jana Tiraye“.

Projekt byl zahájen od 1. 11. 2009. Ukončen bude 31. 3. 2012. Cílem podaného 
projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš 
a partnera projektu, Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš, který je smluvním 
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partnerem školy i schváleného projektu. Oba subjekty spolupracují téměř 15 let na zajiš-
tění	praktické	výuky	žáků	oboru	Obráběč	kovů	a	od	nového	školního	roku	2009/2010	
i praktickou výuku studijního oboru Mechanik – seřizovač.

Projekt je orientován na vzdělávání pedagogických pracovníků. Stále se měnící po-
žadavky zaměstnavatelů na vyšší připravenost žáků, a nutnost neustálého růstu odbor-
nosti pedagogických pracovníků byly hlavními důvody pro přípravu tohoto projektu.

Hlavním cílem je tedy podpora kompetencí pedagogických pracovníku SOŠ Jana 
 Tiraye Velká Bíteš a pedagogických pracovníků partnera projektu, Střediska praktického 
vyučování PBS Velká Bíteš, zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v kraji Vy-
sočina,	podpora	manažerských	schopností	vedoucích	pracovníků	za	účelem	zajištění	kva-
lity a efektivity vzdělávání. Projekt se zaměřuje na šest tématických okruhů, v rámci kte-
rých budou pořádány semináře v oblasti: pedagogiky a psychologie zaměřené na nové pří-
stupy vzdělávání žáků, nových informačních technologií, které budou využívány při výu-
ce např. interaktivní tabule, managementu, jazykové vybavenosti cizí řečí, která je již dnes 
nedílnou součástí samostudia každého učitele a CNC programování.

Na tento projekt bylo vyčleněno téměř 2 mil. korun. Nové poznatky, které pedago-
gové získají, budou využity při výuce a tím se výrazně zvýší kvalita vzdělávání na SOŠ 
Jana Tiraye Velká Bíteš.

Ing. Jarmila Veverková
První brněnská strojírna, a.s.

ŠKOLstvÍ
mATEřSKÁ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ, mASARyKOVO NÁměSTÍ
JEŽÍŠKOVA POŠTA
Máte už napsané nebo nakreslené vánoční přání a přejete si, 
aby se splnilo?
Pokud jste opověděli ANO, není nic jednoduššího.

Vezměte svoje nakreslené nebo namalované přání a přijďte 
s ním do naší školky ve čtvrtek 10. prosince 2009, kdykoliv mezi 
16.00 až 18.00 hodinou (vchodem z průjezdu).

Pro vás všechny – kluky i holčičky, dědečky i babičky, maminky 
i tatínky i ostatní veřejnost z Velké Bíteše i okolí bude připravena „JEŽÍŠKOVA POŠTA“.

Co vás ve školce čeká? Cesta přímo „andělská“!
Na cestě vás bude doprovázet několik postaviček z pohádek, které mají připraveny 

drobné	předvánoční	úkoly	i	malá	překvapení.	Na	konci	cesty	pak	již	bude	čekat	andílek,	
který vám vaše přinesená přáníčka orazítkuje vánočním razítkem. Přání si potom odne-
sete domů a kdo si je vystaví za okno, tomu se letos určitě splní !!!

Svoje vánoční přání si můžete nakreslit i ve školce.
Srdečně zveme každého, kdo má rád Vánoce a čas čekání si chce zpříjemnit.

„Ježíškova pošta z MŠ Masarykova náměstí“
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jmENOVÁNÍ NOVÉ řEdITELKy NA ZÁKLAdNÍ ŠKOLE PřI 
děTSKÉ PSyCHIATRICKÉ LÉčEBNě
„Na moudré oprati je dobrý i špatný kůň.“

Tatarské přísloví

V	září	–	se	začátkem	školního	roku	2009/2010	–	nastoupila	na	místo	ředitelky	ZŠ	
při DPL ve Velké Bíteši Mgr. Alice Bednářová. Prošla konkurzním řízením a byla jme-
nována	Krajským	úřadem	v	Jihlavě.

Tento post dlouhých 21 let zastávala Mgr. Dagmar Macholová, a tak bychom jí tím-
to chtěly ještě jednou poděkovat za vše, co pro školu, ale i pro nás kolegyně vykonala.

Důkazem, že se jí mezi námi líbilo a líbí je, že zůstala nadále v kolektivu, a to jako 
vyučující.

Současná paní ředitelka Mgr. Alice Bednářová pracovala v léčebně od roku 1994 jako 
speciální pedagožka se zaměřením na etopedii.

Přejeme nejen nové paní ředitelce, ale nám všem nezměrný etuziazmus ve vyučova-
cím procesu, abychom k našim žáčkům přistupovaly s láskou, ale i důsledností, vlídně 
a spravedlivě, s nekončící trpělivostí, obrovskou vstřícností protkanou zaslouženými po-
chvalami, které potěší a především také povzbudí.

Ať jsou bezezbytku naplňována slova shora uvedeného motta!
Kolektiv vyučujících ZŠ při DPL

VÁNOčNÍ GALERIE „NA PLOTě“
Esteticko-výchovné činnosti se 

prolínají celým obdobím školní do-
cházky a jsou nedílnou součástí vý-
chovně-vzdělávací práce s dětmi. 
Vždyť právě tvořivost je zdrojem po-
kroku a kreativita je cenná vlastnost 
každého z nich. Tvořivé děti mají stá-
lou potřebu komunikace s vyučující-
mi, donekonečna se vyptávají a vy-
žadují adekvátní vyčerpávající odpo-
věď, permanentně sdělují své myšlen-
ky, neposedí v klidu. Nesnáší autori-
tativní přístup, chtějí tvořit svým oso-
bitým způsobem, na vše přijít samy.

V hodinách výtvarné a pracovní výchovy u nás ve škole ve většině případů neuplat-
ňujeme tzv. „standardní postupy“, kdy je přesně stanoveno, jak dosáhnout výsledku prá-
ce, ale snažíme se pouze navrhnout cestu a směr, kterým jít.

Nepodsouváme žákům naše „správné“ představy, jakou podobu by výtvor měl v ko-
nečné fázi vlastnit. V co nejširší míře respektujeme jejich osobnost a jsme na blízku, po-
kud je potřeba pomoci. Velice oceňujeme samostatnost a především kreativitu a origi-

Galerie na plotě. Foto: Archív školy
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nalitu. Tímto se naplňuje jedna z forem psychoterapie – arteterapie. Vznikají tak pozo-
ruhodná dílka.

Proto, až v předvánočním čase půjdete jen tak náhodou kolem zahrady DPL, za-
stavte se v naší improvizované galerii „Na plotě“, kde budou žáci prezentovat své umě-
lecké výtvory.

Anebo si udělejte chvíli čas a navštivte cíleně naši přírodní galerii. Potěšíte tím nejen 
naše pacienty, ale zároveň si uvědomíte, že je to jedna z mnoha příležitostí, jak zvolnit 
a na chvíli se zklidnit. Doba adventní nás k tomu přímo vybízí. 

Za kolektiv vyučujících Radmila Bartošová

SPORT A NOVý ŠKOLNÍ ROK NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
Podpora	pohybových	aktivit	 je	 i	ve	 školním	roce	2009/2010	 jedním	ze	základních	

pilířů výchovy a vzdělávání pro 607 žáků a 42 pedagogů Základní školy Velká Bíteš. Pro 
přiblížení výše uvedeného uvádím stručný přehled činností, které jsme kromě povinné-
ho předmětu tělesná výchova s dotací 2 hodiny týdně v každém ročníku (v šestém roč-
níku 3 hodiny - 1 hodinu jsme při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu při-
dali) a nepovinných předmětů sportovní hry a sportovní a pohybové aktivity, které na-
vštěvuje více než 100 dětí, pro tento školní rok prozatím nabídli.

Dříve než je uvedu, malá výtka do řad žáků naší školy a možná i jejich rodičů. V polo-
vině měsíce října t.r. jsem všem rodičům na třídních schůzkách a následně žákům,  jejichž 
rodiče na schůzce nebyli, nechal rozdat informační leták, obsahující nabídku možnos-
ti zdokonalovacího plaveckého výcviku v krytém plaveckém bazénu v Třebíči pro žáky 
4. až 9. ročníku, což představuje takřka 450 dětí. Jaký byl zájem? Pro mě lehce šokují-
cí. Zdokonalovat v plavání se chce pouze 9 dětí. Škoda, myslím, že se přesto další na-
bídky	nevzdáme,	pravděpodobně	s	ní	přijdeme	začátkem	února	znovu.	Finanční	bariéra,	
která v mnoha případech hraje důležitou a pro mě pochopitelnou roli, by mohla být ve 
spolupráci se zřizovatelem školy, městem Velká Bíteš, jistým kompromisem odstraněna. 

Zcela jiná situace je v zájmu o lyžování. Po loňské, pro naše žáky bohaté lyžařské se-
zóně, máme zajištěno celkem 6 termínů 3-6 denních lyžařských kurzů (5 z nich je s uby-
továním), pro více než 170 dětí, které o tuto bohulibou pohybovou činnost projevily zá-
jem. Uskuteční se v lyžařských areálech na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí, v Novém 
Městě na Moravě a ve Skiparku Ružomberok na Slovensku. Na tomto místě patří po-
děkování rodičům všech žáků naší školy, neboť z jejich finančních příspěvků mohla být 
postupně zakoupena lyžařská výzbroj dnes již pro více než 50 dětí prakticky od 1. až do 
9. ročníku. Celkem 97 dobrovolných lyžařů bude ze 3., 4. a 5.ročníku, zbývající počet 
doplňují žáci 7. ročníku, pro něž je kurz povinný. 

V dubnu uplynulého školního roku jsem nabídl starším žákům zcela novou sportov-
ní činnost - možnost absolvovat 4 denní vodácký kurz na Vltavě, Otavě a Lužnici. Dů-
vodem nízkého zájmu byla pravděpodobně malá a pozdní informovanost ze strany ško-
ly. Pro letošní rok je připravován vodácký výcvik ve dvou fázích. První fáze, výcvik na 
klidné vodě, bude součástí sportovně turistického pobytu v Chorvatsku s možností za-
končení pobytu raftingem na řece Cetina, druhá potom na zmíněných jihočeských ře-
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kách. Součástí pobytu u moře bude také zvládání základů windsurfingu a zdokonalova-
cí plavecký výcvik. 

Horská turistika a poznávání okolí Salzburgu, Dachsteinu a Schladmingu budou ná-
plní akce, která se uskuteční ve dnech 3.-5. května 2010. Využijeme nemalé finanční 
pobídky rakouské vlády pro podporu rozvoje turistiky. Velice zkušený průvodce pro nás 
připravil 3 pohybem a poznáváním nabité dny.

Cykloturistika prožívá svůj boom. Pro zájemce z řad žáků naší školy připravujeme 
jedno případně dvoudenní středně náročné výjezdy s možností využití vlakové dopravy 
tak, abychom se dostali za hranice našeho regionu.

Školní sportovní klub při Základní škole Velká Bíteš organizuje soutěže a závody 
v	rámci	školy	a	současně	zajišťuje	účast	jednotlivců	a	družstev	na	úrovni	okrsku,	okresu	
a kraje, případně (kopaná) v celonárodních soutěžích. Přespolní běh máme již za sebou, 
čeká nás florbal, košíková, vybíjená, šplh, malá kopaná, kopaná, lehká atletika.

Základní	škola	Velká	Bíteš	úzce	spolupracuje	s	bítešskými	sportovními jednotami a je-
jich oddíly. Aby ne, vždyť drtivá většina mládežnických členů těchto subjektů jsou žáci 
naší školy. Pro přípravu ve svých oddílech využívají jak obě školní tělocvičny, tak nové ví-
ceúčelové	hřiště,	ať	už	se	jedná	o	fotbalisty, basebalisty nebo hokejisty, dříve také judisty. 

Nadšení a ochota trenérů, často tatínků, obětovat svůj volný čas přípravě těch nejmen-
ších nebyla a bohužel není okolím často doceňována. 

Vám trenérům i mým kolegům, kteří věnujete dětem něco navíc, patří poděkování. 

Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš
příspěvková organizace

SOŠ jANA TIRAyE VELKÁ BÍTEŠ OBHÁjILO OPěT čESTNÉ UZNÁNÍ
Hospodářská komora České republiky udělila naší škole již počtvrté Čestné uznání 

za	vysokou	úroveň	praktické	přípravy.	Čestné	uznání	bylo	uděleno	na	základě	výborných	
výsledků	u	závěrečných	zkoušek,	konaných	v	závěru	školních	roku	2008/2009,	kde	žáci	
museli prokázat profesní dovednosti před zástupci Hospodářské komory ČR.

Současně čtrnáct nejlepších absolventů obdrželo certifikát - v oborech vzdělání Cuk-
rář – výroba 5 absolventů, Kuchař - číšník pro pohostinství 3 absolventi, Kadeřník 3 
 absolventi a Obráběč kovů 3 absolventi. Součástí certifikátu je i dodatek k výučnímu lis-
tu – Europass v anglickém nebo německém jazyce, který jim umožní snadnější profes-
ní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení certifikátu předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během celého stu-
dia dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyzname-
náním), včetně závěrečné zkoušky.

Celou akci organizovala Hospodářská komora České republiky, slavnostní předání 
pak proběhlo v říjnu v Kongresovém sále HK ČR v Praze.

Čestné uznání, které naše škola obdržela, je velmi významným a současně i zavazují-
cím oceněním. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktic-
ké	přípravy	měly	i	v	budoucnu	vysokou	úroveň.

SOŠ Jana Tiraye
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KuLtuRA
KLAVÍRNÍ RECITÁL

Musím přiznat, že se mi nestává často, abych seděla u počí-
tače a nevěděla, jak dál. Klavírní recitál Sergueie Milsteina byl 
tak výjimečný, že se bráním obehraným superlativům, které mě 
v souvislosti s ním napadají. Uchýlila jsem se proto k zážitkům 
dětí, které tentokrát rozšířily i tak dost velký počet diváků.  (Určitě 
nelitovali, že přišli.)

Byl to jejich první koncert se „živým“ klavíristou. Proto je 
zaujal i jeho oděv – motýlek a frak.

„…jeho ruce jsem viděla jenom v odrazu klavíru, kmital s nimi 
tak rychle, že jsem nemohla rozeznat prsty…“ „…to snad musí 
mít od toho hraní i mozoly…“ „..a umí to, nemá vůbec noty…“ 
„…tak dlouho hrát – to je vlastně namáhavá práce…“ „…já taky 
hraju na klavír. Chtěla bych jednou umět takhle krásně hrát…“ 

Děti si koncert užívaly. O přestávce dostaly nabídku, že už mohou klidně odejít, ale 
nevyužily jí. Chtěly vědět, „jak to bude dál…“

Za všechny třeťáky nakreslila svůj zážitek z koncertu Ivetka Burianová z 3.C.
Když před léty koncertoval Serguei Milstain pro Bítešský hudební půlkruh, slíbil panu 

Maškovi, že až bude mít nový klavír, přijede zase. Přešlo několik let a francouzský interpret 
ruského původu svůj slib splnil. Měla jsem možnost vidět zblízka při hře jeho ruce. Drob-
né, téměř ženské. V lyrických pasážích se vlnily nad klávesami, jakoby se jich ani nedotý-
kaly a jenom gestem dávaly zaznít tónům skladby. Potom náhle dokázaly rozeznít nejen 
klavír, ale celý sál v dunivém forte. Nevnímal nic jiného než splynutí s nástrojem a poslu-
chači	jako	uhranutí	nevnímali	nic	jiného	než	jeho	hru.	Skončil	a	nedokončiv	úklonu	di-
vákům, spěchal od klavíru jakoby se nemínil už vrátit. Vrátil se. Třikrát. A před posledním 
přídavkem pronesl polohlasem, takřka omluvně, k publiku: „Skvělý klavír.“ 

Ano, skvělý klavír, skvělý interpret, skvělý celý koncert.
Zora Krupičková

mARTINSKÁ SVěTýLKA OPěT ROZBLIKALA NÁměSTÍ
Je to taková tichá, nebouřlivá malá slavnost, především 

pro rodiče s dětmi. Jistěže existovaly lampionové průvody 
„povinné“, ale potom skoro na dvacet let lampionky zahálely. 
Až v současnosti se mohou rozsvítit jak chtějí a kdy chtějí 
– třeba právě na den sv. Martina. Letos je důstojný světec 
se svým doprovodem opět přivedl v průvodu na náměstí, 
které se náhle rozblikalo desítkami, snad stovkami světýlek 
a pak náhle vzplálo ohňostrojem. Vzbudil ve mně připo-
mínku blížícího se data 17. listopadu 2009. Snad se mož-
ná symbolicky rozzářil i pro těch uplynulých dvacet let? Ale 
nechme zatím ohňostroje a lampiony svatému Martinovi.

Zora Krupičková
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PRVNÍ PřIPOmÍNKA VÁNOC
Jako vždy patří v předvánoční době výstav-

ní sál bítešského klubu kultury Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami (SPCCH). Roz-
svítí se první oficiální stromeček, zalesknou se 
ozdoby, můžeme tady nakoupit první vánoční 
dárky: dečky, podobné sněhovým vločkám, ve-
selé polštáře a malovaná trička, obrázky, výtvo-
ry seniorů z domova důchodců, drátěné ozdo-
by a šperky, ozdoby ze slámy, dřevěné plastiky, 
perníčky, adventní věnce…

K vánočnímu posezení zve krásně prostře-
ný stůl. Tak – krásné Vánoce všem, kteří umí 
ještě udělat něco pro radost druhých!

Zora Krupičková

TAK TO TU jEŠTě NEByLO!
Že jsou čerti, andělé a Mi-

kuláš jen pro děti? Hloupost! 
Přijďte se o tom přesvěd-
čit v sobotu 5. 12. 2009 od 
20 hodin do kulturního domu 
ve Velké Bíteši a založte tak 
společně s námi novou tra-
dici. Kdo bude chtít, může 
přijít v kostýmu. Každý bude 
mít příležitost vyhrát některou 
z drobných cen v několika sou-
těžích připravených pro zpest-
ření večera. Věříme, že se bu-
deme všichni dobře bavit při 
tanci a poslechu.

Hrát vám bude bítešská 
kapela PRO-ROCK, která vás 

tímto společně s informačním centrem a klubem kultury srdečně zve na 1. Mikuláš-
skou zábavu!

Honza Hotárek
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PřEdVÁNOčNÍ POHLAZENÍ Z úSP jINOŠOV
Blíží se čas Vánoc a s ním nejčastěji otvíráme nejen peněženky, ale hlavně srdce. 

I proto jsme se rozhodli zpříjemnit vám předvánoční shon a pomoci vám na chvíli se 
zastavit. Odpoutejte se od všedních starostí a přijďte se podívat na překrásná díla, kte-
rá v podzimních dnech vznikala pod šikovnýma rukama. Modelování, výrobky z kera-
mické hlíny, obrazy a podobně. Věříme, že výstava bude pro vás inspirací a zároveň pří-
jemně stráveným časem.

V	rámci	výstavy	„Račte	vstoupit“	bychom	vám	také	rádi	nabídli	účast	na	ekologicko	–	
charitativně zaměřeném projektu SBÍREJ - TONER.CZ, organizovaný firmou OTTO Of-
fice (CZ) s.r.o. Projekt je založen na sbírání prázdných tiskových kazet urče ných k re-
novaci. Díky němu můžete naše klienty zajímavě podpořit. Po celou dobu konání výsta-
vy zde bude umístěn sběrný box, do kterého můžete vkládat prázdné tonery (tiskové kazety).

Firmy, školy, školky či jiné organizace, které by nás chtěly podpořit, se také mohou 
zaregistrovat na webových stránkách www.sbirej-toner.cz. V přihlašovacím formuláři 
uvedou,	že	chtějí	podporovat	právě	náš	ústav	–	JINOŠOV.	Do	24	hodin	po	přihláše-
ní Vám firma OTTO Office doručí zdarma požadovaný počet sběrných boxů. Umís-
těte je na dobře viditelné místo a upozorněte všechny ve vaší organizaci, aby prázdné 
tonery ukládali pouze do sběrného boxu. Seznam vhodných tonerů pro sbírání je uve-
den na www.sbirej-toner.cz. Jakmile naplníte sběrný box, zažádáte o jeho vyzvednu-
tí na těchto stránkách v sekci odvoz boxu nebo na telefonní lince 800 130 100. Nej-
později do 3 dnů box zdarma firma vyzvedne. Zároveň si můžete vyžádat nový sběrný 
box pro další sběr. Veškeré vámi nasbírané tonery budou oceněny podle ceny v sezna-

mu vhodných tonerů a jejich hodnota bude 
na konci “sběrného období“ poukázána jako 
dar	pro	náš	ústav.

Získané finanční prostředky bychom po-
užili na nákup vybavení a materiálu do na-
šich stávajících i nových terapeutických dílen.

Pokud vás tato nabídka zaujala, neváhej-
te naše klienty podpořit a přispějte svými to-
nery do sběrného boxu (po ukončení výstavy 
sběrné boxy budou pro vás k dispozici i pří-
mo v ÚSP Jinošov a také na ubytovně u zim-
ního stadionu v Náměšti) nebo se registruj-
te na výše uvedených webových stránkách.

Za všechny naše klienty přijměte upřím-
né poděkování, jelikož s každým tonerem 
umístěným do sběrného boxu, pomůžete 
našim klientům k větší spokojenosti a rado-
sti ze života!

Michaela Höklová
vedoucí pracovnic soc. péče ÚSP Jinošov

Výstava barevný život.
Foto: Michaela Höklová
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HIstORIE vELKOBÍtEŠsKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké 
Bíteše. Nyní Masarykovo náMěstí, důM čp. 67 (aneb jak se stavěl pivovar):

Velkobítešská městská obec započala výstavbu měšťanského pivovaru na místě zpust-
lého obecního domu počátkem roku 1687. Již v lednu bylo vybráno dříví v městském 
lese Seči. V dubnu byl domluven na tesařské práce mlynář pod Záblatím Václav Paleček, 
a dále zedníci z Velkého Meziříčí a Kamenice. V květnu byla navážena hlína. V srpnu dva 
duby posloužily „na rešt do spilky a na podklob nad vrata, co se na dvůr jde“. V říjnu Pa-
leček zhotovil dva vikýře, které obarvil na červeno. Bítešští kováři udělali čtyři velké že-
lezné kleště a čtyři průvlače do zdí, osm velkých nárožníků, šest petlic k okenicím a dal-
ší kovářské práce. Mlynáři z městských mlýnů dodali dřevo na lešení a podlahu. „Item 
pánům sousedům zdejším, kterýžto svými hovádky všeliké dříví k témuž domu vozili, cihly, 
prkna a odkorky, vědro piva dáno.“ Jako krytina posloužily šindele ze Seče, dokoupeno 
jich bylo dalších 28 tisíc a k tomu 34,5 tisíce šindelních hřebíků. Pořízeny byly i „dvě 
velký a dvě malý makovice plechový“. V průběhu roku bylo nakoupeno na stavbu celkem 
180 liber železa, 36 mír vápna ve třech fůrách, a také čtyři tisíce cihel z Osového. A tak 
v roce 1687 obec vynaložila na stavbu 131 zlatých 9 krejcarů a 3 denáry. Z jedenácti 
měšťanských pivních várek vybrala podíl v hodnotě 35 zlatých 23 krejcarů.

V červnu následujícího roku byly udělány dřevěné podlahy v dolní světnici nad spil-
kou a v zadní dolní světnici, též troje vrata. Na obmítání padlo 73 mír lažáneckého váp-
na. Za tyto dokončovací práce a další drobnosti obec utratila 33 zlatých 39 krejcarů. Té-
hož roku činil příjem ze čtyř obecních várek již 162 zlatých 36 krejcarů 3 denáry.

Nečekaná komplikace nastala 20. března 1690, kdy „dům obecní Šempekovský, kterýž s ve-
likým nákladem nedávno vystavěný byl, zhořel.“ A tak bednáři zase chodili na Moravec „k Jeho 
Milosti pánu fošen prohlížeti na mlatní káď, aby v temž domě pivovar k obci byl“. Mezi 7. dub-
nem a 30. červnem německý tesař Hanuss Eachner z Bratislavy a jeho tři bavorští tovaryši 
ustavili nový krov a pobili jej šindelem. Zedník z Ořechova Dominik dostal svou odměnu 
„od udělání nový kotliny a vlasky peci pro pánev pivovarskou, od zazdění jedných velkých vrat 
a dvojích dveří“. Jeho práce se však zcela neosvědčila, jelikož jeho „klenutí padlo“. Proto bí-

tešský zedník Pavel Najpaur dostal zaplaceno 
„od udělání po straně dvouch zídek a zase zno-
vu téhož klenutí, item od zazdívání pánve“. Byla 
též zavážena spilka, „která býti měla pod světni-
cí“. Bednář z Heřmanova přivezl jednu třiceti-
věderní a druhou patnáctivěderní káď. Bítešští 
bednáři udělali novou mlatní káď ze 47 boro-
vých fošen. V září byl v Tišnově zakoupen chla-
dící štok. Zároveň byl do země položen vodo-
vod z kašny. Dokoupeno bylo též tisíc cihel. 
Obecní výdaje za ten rok dosáhly 178 zlatých 
7 krejcarů; příjmy pak ze šesti obecních várek 
178 zlatých 27 krejcarů 1 denár.

Pivovar v roce 1728 (AMB, fond U 21 – 
Sbírka rukopisů knihovny A. B. Mitrov-
ského, sig. A 260, veduta Velké Bíteše).
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V dalším roce 1691 Najpaur zhotovil „dvě nové zdi příční ve spilce“. Přitom byl ze 
spilky vyvážen rum a udělány zde dveře a okenice. V červenci tišnovští tesaři vystavě-
li a pobili dvěma tisíci šindeli jeden krov a udělali žleb nad spilkou. Náklady obce toho 
roku činily 17 zlatých 53 krejcarů a příjmy ze sedmi obecních várek „mimo vydání“ již 
269 zlatých 20 krejcarů.

Prameny:	SOkA	ZR,	AMVB,	sig.	C	18	(obecní	účetní	rejstříky),	č.	17,	18,	19,	21.

Jan Zduba

FARNOst

AdVENT A VÁNOCE 2009 
V KOSTELE SV. jANA KřTITELE VE VELKÉ BÍTEŠI

Žehnání adventních věnců. 1. neděle adventní 29. listopadu při obou bohoslužbách, 
v 9:30 představení prvokomunikantů.

Svátek sv. Mikuláše 5. prosince. V 17.00 mše sv. pro děti a návštěva sv. Mikuláše.
2. a 3. neděle adventní 6. a 13. prosince: Při obou bohoslužbách se budou sbírat hrač-

ky pro děti z dětských domovů.

Adventní duchovní obnova 18. - 20.12. V pátek promluvy v 15.00 a 18.00, v sobotu 
v 8.00 – káže otec J. Havelka. V pátek po promluvě bude zpovídat a v sobotu od 
9:00 až 12:00 a od 13:00 do 17: 00, zpovědní den farnosti v pondělí 21.12.2009 
od 16 hodin

Živý betlém, v neděli 20. prosince v 14.30 u kostela.

Betlémské světlo bude v kostele od středy 23. prosince od 8.00.

Štědrovečerní bohoslužba pro děti 24. prosince v 16.00, v průvodu s lampičkami pone-
sou děti betlémské světlo. Půlnoční mše svatá ve 24.00.

Boží hod vánoční 25. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté.

Svátek sv. Štěpána 26. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté s orchestrem. V 15.00 
v kostele Vánoční pásmo souboru Bítešan.

Svátek sv. Rodiny 27. prosince v 8.00 a 9.30 mše sv. s připomínkou manželských slibů. 
Vánoční koncert Bítešské scholy neděle 27. prosince v 16.00.
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Památka sv. Silvestra 31. prosince v 17.00 poslední mše svatá v roce, ve 23.45 bude ado-
race v kostele a naše zvony nás o půlnoci vyprovodí do nového roku.

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. ledna v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svatá.

Slavnostní koncert Tišnovského komorního orchestru - neděle 3. ledna v 16.00.

Okolo Tří králů po městě chodí koledníci po Tříkrálové sbírce.
www.velkabites.farnost.cz

Otec Bohumil Poláček

Bítešský kostel.

zADáNO PRO sENIORKLuB

Prosinec, to je měsíc nabitý událostmi.
Určitě pro většinu z nás. Období vánočních svátků, příjemného volna, doba bilan-

cování a plánování, zimní slunovrat, dny se opět začnou prodlužovat. Snad přijde i ta 
krásná ladovská zima se zimními radovánkami. A když k tomu někteří z nás přidáme 
nějaké ty narozeniny nebo svátek, je opravdu na co se těšit.

A Seniorklub k tomu přidává ještě dvě hezké tradiční akce: Vánoční Seniorklub 
a silvestrovskou vycházku k Poslednímu vlkovi.
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Aktiv Seniorklubu. Foto: Archív Seniorklubu

Více k akcím Seniorklubu v prosinci:
Ve středu 16. 12. 2009 v 15 hodin v kulturním domě, bude už tradiční náš Vánoční 

Seniorklub. Bude stromeček, vánoční výzdoba, dárečky, seniorky se určitě pochlubí svým 
vánočním cukrovím. Našimi hosty bude opět soubor Bítešan, který nám zahraje pěkné 
koledy. A budeme si povídat. Bude o čem. Budeme vzpomínat na letošní akce a bude-
me se zamýšlet, co se Seniorklubem v příštím roce.

Ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude už tradiční silvestrovská vycházka k Poslednímu vlko-
vi. Letos už organizovaně půjdeme podesáté. Kdo už tam byl, ví, jak to tam chodí a ur-
čitě pozve i své známé. Hezká zimní vycházka, to je dobrá příprava na náročný silves-
trovský večer. Když ho trochu prospíme, nevadí, televize nám to určitě v příštích dnech 
všechno zopakuje a navíc, příští den nás nebude bolet hlava.

V minulém Zpravodaji jsme slíbili, že dáme vědět, jak to dopadlo s plaváním. Pla-
vat se nebude. Nenaplnili jsme autobus. Nevadí. Hodně Bítešákům jsme umožnili se do 
Nové Vsi podívat, takže určitě mnozí se tam budou vracet s přáteli a s rodinou svými 
auty. Ono to s dopravným vyjde nastejno a určitě tam bude více prostoru pro zaplavání.

A jaký bude program v lednu v příštím roce a vůbec, co budeme příští rok v Senior-
klubu dělat, o tom se společně poradíme na častých různých setkáních během prosince. 
Zavčas dáme vědět v lednovém Zpravodaji a v naší skřínce na náměstí. 

Je konec roku, a tak přejeme všem občanům dobrou pohodu v příštím roce. Seni-
orkám a seniorům připomínáme - hodně aktivity, dokud to ještě jde, zítra může být ji-
nak. Je kolem nás tolik hezkých věcí, které nás mohou potěšit a kterých si můžeme užít.

Šťastný nový rok 2010 přejí
aktivisté Seniorklubu
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Část vzpomínek na válečná léta 1943 – 1944

VI. díl – „Výlet“ po Berlíně

TOMÁŠ SMUTNÝ

Ze suterénu se sutiny házely na postavenou 
meziplošinu a z té teprve na část betonové pod-
lahy v přízemí, která dosud držela. Tam jsem 
u hromady stál já a vyhazoval trosky na ulici. 
Když jsem se jednu chvíli napřáhl, že zasunu 
lopatu do hromady, pohyb jsem již nedokon-
čil, neboť podlaha se v mžiku propadla a já se 
ocitl v suterénu po kolena zasypán v troskách. 
Byl jsem sice na nohou podřen, ale jinak se mi 
nic	vážného	nestalo,	až	na	ten	úlek.	Kdybych	se	
propadl nejdřív a hromada se stropem na mě, 
mohla to být moje osobní tragédie. Veliké štěs-
tí měli dole stojící kluci, že to nepadlo na ně.

Jak jsem již předeslal, v ohrazeném prosto-
ru přes silnici byly dřevěné přízemní baráky 

pro ženy z okupovaných zemí východní Evropy. Byly snadno rozlišitelné, neboť z před-
ní strany oděvu měly přišité označení se slovem „OST“ (východ). Toto bylo tuším na 
modrém podkladě.

Tehdy pracovali v Německu lidé ze všech porobených států, ovšem s různými privi-
legii – dá-li se to tak říci. Nejhůře na tom byli pracovníci ze Sovětského svazu. Ti nemě-
li volný pohyb – žili v izolaci. Viděl jsem též při práci ruské zajatce. Nevím, jaký měli 
režim, ale žalostné bylo jejich oblečení. Měli svoje uniformy, ty byly tak ubohé, že snad 
pocházely z 18. století. To asi vypovídá o režimu, který tam vládl. Ti zajatci za to ne-
mohli. Lidsky byli k politování.

Též jsem se v Kabelwerke setkal s italskými válečnými zajatci z oddílu horských 
myslivců, tzv. „Badogliovci“. Tehdy došlo v části italské armády vedené generálem 
Badogliem k povstání proti Ducemu (Mussolini), které bylo potlačeno. Důsledkem 
byli tito zajatci. To už byli jiní frajeři. S jedním jsem se seznámil lámanou němči-
nou. Vím, že mně říkal, že hrál také fotbal za Juventus Turín. Naučil jsem se i ně-
kolik italských slov.

V suterénních místnostech Kabelwerke bylo také skladiště pogumovaných látek. Ně-
které navinuté štočky byly povrchově ohořelé a též jejich okraje. Řekli, jsme si, že by-
chom mohli něco ukořistit a poslat domů. Museli jsme pozorně hlídkovat, aby nás do-
zorce neviděl. A zdravé části vystříhat. Látka byla vhodná na ušití plášťů do deště apod. 
Horší to bylo pronést z továrny, neboť z práce jsme odcházeli v trojstupech a pochopi-
telně jsme nemohli nic vynášet. U východu objektu stál ozbrojený „Werkschutz“ (stráž-
ný). Měli z betonu speciální hlídací budky. Vyřešili jsme to tak, že látka se přeložila na 

Před vchodem do „Špiltrgrábu“
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potřebnou šíři a před koncem směny se navinula na holé tělo, ale jen tolik, abychom ne-
vypadali příliš tlustí. Werkschutz nám zasalutoval, nic neviděl. Na ubikaci se to zabalilo 
a poslalo domů se špinavým prádlem.

Tak nám postupně ubývaly dny a týdny a my se opět stěhovali. Tentokrát, dá se říci, 
že do severovýchodní části Berlína, do čtvrti „ Pankow – Heinersdorf“. Ta po ukončení 
války patřila do sovětské zóny. Přejeli jsme přes most řeku Spreevu, po pravé straně zů-
staly již zmíněné trosky vyhořelého zámku, odbočili doleva a dostali se na hlavní tepnu, 
která míří od západu k východu. Je široká a rovná, ani nevím, kolik kilometrů dlouhá. 
Míjíme sousoší „Siegessöule“, které stojí uprostřed vozovky a objíždí se obloukem z obou 
stran. Postupně dále na hlavní třídu navazuje z obou stran park, zvaný „Tiergarten“(zo-
ologická zahrada). Je v něm poblíž opravdu zoologická zahrada. Aby byla ztížena orien-
tace pro nepřátelská letadla, byla tato část zamaskována. Nad vozovkou byly instalovány 
mohutné sítě, oboustranně připevněné na vysokých sloupech. Sítě byly pokryty umělou 
zelení a  umělými stromky. V době našeho pobytu to již bylo rozbité a zůstaly z toho jen 
cáry. Taktéž maskovali i jezírka. To na vodní hladině byly rozmístěny prámy apod. Mas-
kování bylo důmyslně provedeno a z letadla to jistě vypadalo jako park. 

Konečně jsme projeli Brandenburskou bránou a dostali se na nejznámější třídu Berlína 
– „Unter den Linden“ (pod lipami). Zde se konávaly velkolepé vojenské přehlídky a poblíž 
se nalézá mnoho významných budov. Příčné ulice, na ni navazující, byly významnými ob-
chodními centry. Také jsme se tam jednou dostali na prohlídku. Po projetí třídy Unter den 
Linden se dostáváme na snad nejznámější berlínské náměstí – Alexanderplatz. Z něho vyjíž-
díme směrem severovýchodním, projíždíme dalšími ulicemi a dostáváme se na třídu „Pren-
zlaueralle“. Postupně řídne obydlení a poté vidíme z obou stran v polích stovky dřevěných 
chatek. V nich bydlí vybombardovaní Berlíňané, kteří přežili. Po této trase vede i tram-
vaj. Konečně odbočujeme z hlavní cesty a asi po osmdesáti metrech nákladní auta, která 
nás vezla, zastavují. Jsme u cíle našeho putování a jsme zvědavi, jaké bude naše ubytování. 

Vidíme samostatně postavenou novější budovu, snad dvou – tříposchoďovou. Tu-
ším, že na ní byl nápis „ Neue Schule“ (nová škola). To jsme udávali i v adrese. Při ško-
le byla budova, spíše vysoká hala, a ta se stala přechodně naším domovem. Vidíme, že 
okna jsou vytlučena a částečně nahrazena prkny. Obcházíme ji a hned za rohem jsou ši-
roké vstupní dveře. Asi po dvou či třech schůdcích vstupujeme dovnitř a ocitáme se ve 
velké tělocvičně. Zabydlujeme se, již však nevím, zda lůžka byla připravena, nebo jsme 
si vše dávali dohromady sami – spíš to druhé.

Na některé fotografii, kterou odtud mám, je část tělocvičny vidět. Dokonce jsme před 
ní fotografováni. Za nádvořím u budovy se již prostíralo volné prostranství, snad bývalé 
pole, nyní plocha, ležící ladem, sem tam vyšperkovaná různě hlubokými krátery po dopa-
du leteckých pum. Tam byly opět vybudovány kryty – „špiltrgráby“, o nichž byla zmínka 
již na začátku. Nastal opět pravidelný denní rytmus. Za prací nás přepravovali auty do 
centra. Mnohokrát jsme projížděli pod Brandenbursko bránou. Blízko Alexanderplatzu 
je v současnosti postavena vysoká televizní věž s otočnou kavárnou. Až v tato místa ně-
kdo z vás žijících zavítá jako turista, ať si vzpomene, že jsem v těchto místech již byl v lé-
tech 1943 – 44, ovšem za jiných podmínek, a ne dobrovolně, a že mi bylo sedmnáct let. 

(pokračování)
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OCHRANA OByvAtEL
UKRAdLI VÁm mOBIL? ZABLOKUjTE jEHO POUžITÍ!

Co udělat, aby byl pro zloděje bezcenný:
– obraťte se na vašeho operátora, který provede zablokování SIM karty vložené v mo-

bilním telefonu proti neoprávněnému volání (také z jiných telefonů)
– obraťte se na Polici České republiky, která požádá všechny operátory o zabloková-

ní vašeho mobilního telefonu podle jeho výrobního čísla IMEI, čímž znemožní jeho 
další používání.

Postup při žádosti o zablokování na Policii ČR
Dostavte se na nejbližší oddělení Policie ČR a přineste si s sebou:

–	 účtenku,	 fakturu,	krabici	nebo	 záruční	 list	 s	 výrobním	číslem	 IMEI,	které	prokáží	
vlastnictví telefonu

– Váš průkaz totožnosti
–	 nejste-li	vlastníkem	telefonu,	musíte	mít	plnou	moc	od	vlastníka	(není	nutné	úřed-

ní ověření) Právnická osoba předkládá písemnou žádost podepsanou statutárním or-
gánem a opatřenou razítkem.
Při koupi mobilního telefonu si ověřte, zda výrobní číslo IMEI přístroje odpovídá 

výrobnímu číslu IMEI na obalu a v dokladech. Doklady prokazující vlastnictví telefo-
nu pečlivě uschovejte. Blokace telefonu může být na Vaši žádost později opět zrušena.

Na	pravidelně	aktualizovaném	webu	umístěném	na	adrese	http://www.mvcr.cz/mo-
bily naleznete:
– informace o blokování provozu mobilních telefonů
– službu, která Vám umožní ověřit, zda je či není Váš telefon evidován jako odcizený 

a tudíž zablokovaný; pro vyhledávání se zadává výrobní číslo mobilního telefonu

Zablokováním mobilního telefonu přispějete ke snížení počtu případů krádeží tele-
fonů, protože zablokovaný přístroj bude pro nového „majitele“ bezcenný.

policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování
a policisté z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality

Z čINNOSTI SVAZU dIABETIKů
Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš sdružuje diabetiky z Velké Bíteše, Oso-

vé Bítýšky, Rozseče, Holubí Zhoře, Vlkova, Níhova, Přibyslavi, Křižíkova, Heřmanova, 
Jesenice, Březí a Martinic. Úkolem této organizace je nejen postižené občany sdružovat, 
ale hlavně jim pomáhat. Proto jsou seznamováni s novými metodami léčení nemoci zva-
né	diabetes	mellitus	(cukrovka)	prostřednictvím	odborných	přednášek,	zúčastňují	se	re-
kondičních pobytů v lázních, kulturních a dalších akcí.
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Protože v tomto článku nelze všechny akce prezentovat, uvádím jen ty nejdůleži-
tější z roku 2009.

V měsíci březnu nás Mgr. Richterová z lékárny U Tří sloupů seznámila s novými 
léky	na	léčení	cukrovky.	Koncem	května	se	28	našich	členů	zúčastnilo	sedmidenní	re-
kondice s léčivými procedurami v lázních Luhačovice. V červnu se uskutečnila přednáš-
ka zdravotní sestry Marie Bednářové o diabetických pomůckách s praktickými ukázka-
mi jejich použití. Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla akce o dietním stra-
vování diabetiků s praktickou ukázkou a ochutnávkou dietních jídel, kterou pro nás 
připravili Bc. Pecinová a mistr OV p. Kratochvíl se svými žáky z SOŠ Jana  Tiraye. 
O	úspěchu	akce	svědčí,	že	přítomní	členi	žádali	opakování	této	akce	v	příštím	roce.

Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost a to: 
Městský	úřad	Velká	Bíteš,	Obecní	úřad	Osová	Bítýška,	Obecní	úřad	Vlkov,	Obecní	
úřad	Krokočín,	Lékárna	U	Tří	sloupů,	Sport	bar	Klíma,	Bytový	textil	Réman,	Potra-
viny Janda, Restaurace u Raušů, Drogerie Ráčková, Řeznictví uzenářství Sláma, Jeřáb-
kova pekárna, Autoservis Fiker, Benzina Štefek, Slavíčkovy strojírny, Vinotéka, Kvě-
tiny Drlíčková.

Mgr. Josef Pavlištík, předseda ÚOSD

SdH VELKÁ BÍTEŠ POřÁdÁ 
II. HASIčSKOU ZABÍjAčKU

KDY? 27. prosince 2009
od 7.30 do 14.30 hodin

KDE? Na hasičské stanici

Nabízíme obvyklé domácí produkty

Konzumace	zabíjačkových	specialit	/zabíjačková	polévka,	jelita,	jitrnice,	ovar,	tlačenka…
Horké nápoje alko i nealko, točené pivo

„Přijďte na naši zabíjačku. My přijedeme na Váš požár!“
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sPORt
VOLEjBALOVý TURNAj

V sobotu 7. 11. 2009 se v hale TJ Spartak Velká Bíteš uskutečnil již 2. ročník podzim-
ního turnaje ve volejbale smíšených družstev. Turnaje pořádané volejbalovým oddílem TJ 
Spartak	se	začínají	těšit	velké	oblibě	a	účastní	se	jich	jak	místní,	tak	i	družstva	z	blízkého	
i vzdálenějšího okolí. Tentokráte bylo přihlášeno 10 týmů, ale nakonec přijelo „jen“ 9.

Družstva byla losem rozdělena do 2 skupin a začalo líté klání pod vysokou sítí. 
Po ukončení zápasů ve skupinách se hrálo o konečné pořadí na prvních čtyřech místech. 
Do souboje o 3. místo se kvalifikovalo družstvo hráčů ze Stanovišť a Velké Bíteše – Tul-
lamore (ve složení Gábina Čermáková, Renata Kvaňďuchová, Viktor Procházka, Milan 
Kříž, Tomáš Smutný a Petr Světlík) a družstvo mladých hráčů ze Slavkova u Brna. O prv-
ní místo svedla souboj družstva z Bystřice (tým Smajlíků) a z Ostrovačic.

V konečném pořadí obhájilo první místo družstvo Smajlíků z Bystřice, na druhém 
místě se umístil tým z Ostrovačic a třetí místo obsadil tým ze Slavkova u Brna. Tato druž-
stva si rozdělila ceny věnované sponzory turnaje, kteří mají velký podíl na propagaci spor-
tu v našem městě. Proto je nezbytné tyto sponzory vyzdvihnout a poděkovat jim. Ten-
tokrát mezi ně patří Kooperativa, a.s., Květiny Bohumila Drlíčková Velká Bíteš,  LABARA 
s.r.o., Hana Pöcklová – pekařství, Sport bar Klíma.

Také bychom rádi poděkovali panu Mgr. Daliborovi Kolářovi, řediteli ZŠ Velká Bí-
teš, za jeho vstřícnost, když umožnil odehrát základní část turnaje v hale na ZŠ. Bez této 
pomoci by počet nasazených družstev nemohl být tak vysoký.

Pořadí na dalších místech bylo následující: 4. místo získalo družstvo Tullamore, 5. mís-
to Tuhý&Kořínek ze Slavkova u Brna a dále pak družstva: Draci Velká Bíteš, Sako Zbra-
slav, Skandál Zbraslav a Frantíkovci z Velké Bíteše. 

Potěšující na celém turnaji bylo, že se ho kromě ostřílených matadorů středního věku 
zúčastnil	i	velký	počet	mladých	hráčů,	což	je	příslibem	pro	další	osud	tohoto	krásného,	
ale náročného sportu. Další turnaj pořádaný TJ Spartak Velká Bíteš se připravuje na jar-
ní období. Půjde o druhý ročník turnaje smíšených družstev, tentokráte o putovní pohár 
TJ	Spartak.	Doufáme,	že	se	zúčastní	hojný	počet	týmů,	včetně	obhájců	vítězství	z	loň-
ského roku – družstva Tuhý & Kořínek ze Slavkova u Brna.

Byl to pěkně strávený den. Atmosféru a týmového ducha, který pomohl zvítězit, bych 
přál poznat i dalším volejbalovým nadějím.

Petr Světlík
za volejbalový oddíl TJ Spartak
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Při boji. Foto: Jiří Zvolánek

VII. ROčNÍK TURNAjE V SÁLOVÉ KOPANÉ O PUTOVNÍ PO-
HÁR Tj SPARTAK

Již VII. ročník turnaje v sálové kopané o Putovní pohár TJ Spartak přivítal v sobotu 
14. 11. 2009 ve sportovní hale 6 družstev s celkovým počtem 40 hráčů.

Turnaj zahájil předseda TJ Spartak Ondřej Blaha společně s vedoucím turnaje 
Ing.  Zdeňkem Šilhanem. Po seznámení hráčů s pravidly proběhlo rozlosování a turnaj 
mohl začít.

Během jednotlivých utkání jsme měli možnost vidět dramatičnost, bojovnost i tou-
hu po vítězství a získání Putovního poháru. Je potěšitelné, že o turnaj mají zájem i mla-
dí sportovci, což jako pořadatelé vítáme. Přestože proti starším a především zkušeněj-
ším hráčům neměli příliš mnoho šancí na vítězství, prezentovali se sympatickým a od-
vážným výkonem. Atmosféra celého turnaje, jak už to při podobných akcích bývá, byla 
skvělá. Po urputných bojích, hlavně ve finálovém utkání, je výsledné pořadí následující:

1. místo DREAM TEAM ve složení Loup O., Pelán J., Pelán M., Kratochvíl V., He-
mala R., Dvořák T.

2. místo SQUADRA AZZURA
3. místo DŘEVOKAZI
4. místo FLAMENGO
5. místo TEAM OF LEAGE
6. místo R.U.M.

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Michal Hanzelka z týmu FLAMENGO, 
který nastřílel 17 branek.
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Kromě Putovního poháru pro vítěze získala družstva na prvních třech místech také 
poháry,	diplomy	a	věcné	ceny.	Čtvrtému	týmu	v	pořadí	byla	předána	„cena	útěchy“.	Všem	
hráčům děkujeme za předvedené kvalitní výkony a sportovní zážitek.

S blížícím se závěrem roku nám dovolte poděkovat také všem sponzorům, kteří v prů-
běhu roku 2009 přispívali na turnaje i další sportovní akce pořádané naší TJ:

BCS s.r.o., BUILDING PLASTICS, s.r.o., Hana Pöcklová – Pekařství,  
KVĚTINY Bohumila Drlíčková, LABARA, s.r.o., LÉKÁRNA AURA,  
LÉKÁRNA U TŘÍ SLOUPŮ, Loukota – stavební činnost, MIHAL s.r.o., 
NCORP, s.r.o., POSTFORMING, RESTAURACE U RAUŠŮ, 
SPORTBAR KLÍMA, TURBOCAR, s.r.o., Zednické práce Vaculík.

Jsme si vědomi, že v této nelehké době je i pro ně finanční situace složitější, o to více 
si vážíme jejich spolupráce. Věříme, že i v příštím roce nám zůstanou nakloněni a pod-
le svých možností nám pomohou zabezpečit naši sportovní aktivitu. Do roku 2010 jim 
při	této	příležitosti	přejeme	mnoho	úspěchů	v	podnikání	a	v	osobním	životě	pak	samé	
zdraví, zdraví a zase zdraví…

Hodně pohody a zdraví přejeme i všem sportovním příznivcům a našim aktivním 
hráčům navíc i co nejvíce výborných sportovních výsledků.

Za TJ Spartak Velká Bíteš
Hana Holíková

OstAtNÍ

NAŠE PLEť A STRES
V poslední době mnohé vědecké výzkumy dokazují, že stres neškodí jen našemu zdra-

ví, ale působí nepříznivě i na naši krásu. Nejprůkazněji to bylo popsáno při napodobe-
ní stresové situace ve vlasovém kořínku. Působením stresu se zhoršila energetická bilan-
ce a jestliže tato situace trvá delší dobu, dochází k vypadávání vlasů.

Stres je rozsáhlou reakcí organismu na vnější výzvy tzv. stresory. Může se jednat o růz-
né podněty: fyzikální, chemické, biologické a sociální. Většinou přicházejí zvenčí (sluneč-
ní záření, faktory životního prostředí) a jiné pocházejí ze samotného organismu (nemoci 
a nepříjemné pocity, diety, dehydratace, škodlivé produkty metabolismu). K nejznáměj-
ším stresovým problémům našich buněk patří vznikání volných radikálů, které napadají 
zdravé buňky a poškozují jejich strukturu, čímž urychlují stárnutí.

Trvalým působením stresových faktorů přicházejících zvenčí a zevnitř trpí i naše 
pokožka. Dochází postupně k narušování rovnováhy pleti mezi ochranou a regenerací 
a pokud pro to nic neděláme, rovnováha se stále více ztrácí a pleť již není schopna ruši-
vé faktory sama odrážet. Vysílá varovné signály, je napjatá, suchá, zarudlá, nebo působí 
unaveně. V dalším stadiu je na ní vidět nadměrné namáhání. Je ochablá, dráždivá a vzni-
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kají první poruchy pig-
mentace. Chronický 
stres pokožky se poz-
ději projeví hlubokými 
vráskami, suchostí, dráž-
divostí a mnohdy sta-
řeckými skvrnami. Vel-
mi často při dlouhodo-
bé zátěži vznikají různá 
kožní onemocnění.

S novými výzkumy 
vlivu stresu na naši pleť 
přichází i nové možnosti 
efektivní ochrany a péče 
o pleť pro salonní a do-
mácí používání. Posled-
ní novinkou je 3-stup-
ňová ochrana. V první 

fázi se jedná o spolehlivou ochranu proti UV-paprskům, které pronikají hluboko do 
pokožky, vysušují, dráždí a vytváří volné radikály. Ve druhé fázi působí spolehlivé „la-
pače“ volných radikálů na bázi přírodních látek. Třetí fází je fytoregenerační ochra-
na, která využívá synergie tří rostlinných zdrojů. Zklidňuje a blahodárně působí pří-
mo na obnovu buněk.

I když stres patří k velkým zdravotním rizikům dnešní doby a také velmi ohrožuje 
naši pokožku a vlasy, nemusíme jen pasivně pozorovat důsledky jeho působení, ale ak-
tivně nežádoucím dopadům čelit. Dobrou a pravidelnou péčí o náš vzhled a také trénin-
kem, který nás naučí každodenní stres snadněji zvládat.

Zde si můžeme připomenout několik dobrých doporučení. Důležitá je naše psy-
chická rovnováha – stanovme si priority. Ne vše je stejně důležité a ne vše musí být 
podle našich představ. Nesnažme se stres potlačovat, ale aktivně řešit nastalé problé-
my. Důležitá je zdravá životospráva, pravidelný pohyb a péče o sebe. Uvědomujte si 
věci, které vás těší a radujte se z nich a také nezapomínejte pro pochvalu či odmě-
nu samy pro sebe!

Hezké podzimní dny vám přeje
Mgr. Anna Kopáčková

KAždÁ KORUNA dOBRÁ
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Ná-

růst spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm 
procent,	v	oblasti	domácností	však	až	53	%.	Málokdo	si	však	uvědomí,	že	velkých	úspor	
může	dosáhnout	i	koupí	nových,	energeticky	úsporných	elektrospotřebičů.	

Paní Anna Kopáčková. Foto: Zora Krupičková
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jEŠTě NěKOLIK SLOV O BÍTEŠSKÉm ALmANACHU 2008
V posledním vydání vlastivědného sborníku Západní Morava (ročník VIII., 2009) je 

uvedena recenze bítešského almanachu, který vyšel v loňském roce k 600. výročí města. 
Mgr. Miroslav Kružík, seznamuje čtenářskou veřejnost s jednotlivými kapitolami a je-
jich obsahem. Z jeho recenze uvádíme části hodnocení, které autory almanachu potěšilo.

„Jubileum 600 let od povýšení na město si Velká Bíteš připomněla celou řadou akcí. 
Zatímco většina jich byla jednorázových a povědomí o nich se bude pomalu vytrácet, 
trvalou připomínkou je a do budoucna zůstane pečlivě vypravený výroční almanach.

V sousedním Velkém Meziříčí vznikla ke stejnému výročí obsáhlá syntéza dějin měs-
ta od počátků až do současnosti, ve Velké Bíteši zvolili jiný přístup. Podobně jako v roce 
1908 při oslavách 500. výročí přikročili Bítešští k vydání památníku obsahujícího více 
příspěvků různého tematického zaměření i časového záběru. Vznikla tak pestrá mozai-
ka, v níž se prolíná minulost s přítomností. Z minulosti jsou reflektovány jen vybrané 
problémy	a	úseky,	více	se	dovíme	o	historii	nedávné	a	hlavní	pozornost	je	zaměřena	na	
současnost…

Připomínka z představení almanachu v září 2008; zleva: RNDr. Josef Hájek, PhDr. Martin Štindl, 
JUDr. Alena Malá, PhDr. Karel Plocek, Mgr. Miroslav Báňa a Bc. Ivo Kříž.       Foto Z.Krupičková

…Sympatické	a	praktické	zároveň	je	zařazení	základních	životopisných	údajů	všech	
dvanácti autorů textů. Ocení je nejen přespolní čtenáři, ale i bítešští občané, jimž všech-
na jména také určitě nebudou známa…Dá se říci, že publikace je pestrá a přitom vyvá-
žená. Jednotlivé texty jsou obsahově i stylisticky autonomní, současně jsou ale i vhodně 
včleněny do celkového rámce knihy. Jejich souzvuk tvoří kompaktní a osobitou výpo-
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věď o současné Bíteši a o pohledu současné generace na dějiny města.Velkým pozitivem 
publikace je její vizuální stránka. Sazba je jednoduchá a bez zbytečných příkras, pouze 
v záhlaví každé stránky se opakuje logo oslav a podtitul publikace. Provedení na křído-
vém papíru, zařazení velkého množství kvalitních barevných fotografií, precizní grafic-
ké zpracování, technika a kvalita a konečně i pevná vazba a decentní tmavě modrá obál-
ka	–	to	vše	jen	podtrhuje	velmi	dobrou	obsahovou	úroveň	a	umocňuje	pozitivní	dojem,	
který velkobítešský almanach ve čtenáři zanechá.“

Za redakci almanachu Zora Krupičková

dNEŠNÍ LEdNICE PRACUjE ZA čTVRTINU
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie 

a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí 
s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.

Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu led-
nici, 50 % z nich je starší pěti let. Novou ledničku si 55 % českých domácností pořizuje 
nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 % domácnos-
tí, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.

U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti 
let je 48 % praček.

Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili, kdy-
bychom	si	koupili	spotřebič	nový,	energeticky	úsporný.	I	když	jde	jednorázově	o	nezane-
dbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.

Orientaci,	který	spotřebič	je	úsporný	a	který	ne,	by	nám	měl	poskytnout	energetic-
ký štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro 
ty	nejúspornější	až	po	G.	Štítek	zařazuje	spotřebič	do	konkrétní	energetické	třídy	a	při-
náší i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

KAm OdLOžIT VySLOUžILý ELEKTROSPOTřEBIč
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu zdarma věnuje, osm pro-

cent prodá do bazaru nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spo-
třebič nějakým způsobem dál používá.

Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České republice pro občany síť míst, 
kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit s průměrnou dostupností 3900 obyva-
tel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města a obce, ve kterých žije přes 87 % obyva-
tel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena především ve sběrných dvorech měst a obcí a u pro-
dejců elektrozařízení. Sběrných dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 
440 městech, prodejců 2200 prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednic-
tvím mobilních svozů, které jsou smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.

elektrowin, a.s.
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PřÁNÍ dO NOVÉHO ROKU
Vážení spolupracovníci
a spoluobčané!

Rok 2009 byl výrazně poznamenán světovou finanční a hospodářskou krizí, což se pro-
jevilo ve snížení objemů zakázek, se všemi dopady na chod našich firem. Museli jsme re-
agovat na novou situaci zavedením řady úsporných opatření, což se dotklo každého z nás. 
Na druhou stranu, díky nastalé situaci, došlo k zvýšení efektivity práce všech zaměstnanců 
a dovolíme si říci, že si každý nyní více váží svého pracovního místa. 

I přes právě končící těžký rok, Vám můžeme potvrdit, že rozvoj našich firem pokračo-
val velmi pozitivním směrem. Opět jsme zajistili významné investice do nových technologií 
jak v oblasti přesného obrábění, tak přesných odlitků, ve formě CNC strojů, resp. vakuové, 
žíhací pece a souvisejících technologií. Zásadním přelomem v řízení procesů našich firem se 
stal přechod na nový informační systém. 

Největším technickým počinem bylo roztočení zcela nového turbovrtulového motoru 
s výkonem 180 kW, s cíleným použitím pro bezpilotní prostředky a experimentální letou-
ny. Ve slévárenství se nám podařilo s rozvlákňovacími disky více proniknout na trh skle-
něných vláken. V oblasti ekologie se nám daří dodávat dekantační odstředivky pro čistič-
ky odpadních vod stále ve větším množství. V oblasti energetiky byla vyrobená a instalová-
na na Slovensku doposud největší kondenzační turbína v historii o výkonu 8,5 MW a sta-
la se výbornou referencí. 

K našim již stabilním trhům v Evropské Unii, Rusku, Číně, USA, severní Africe, na 
blízkém východě, se přidala velmi výrazně také Indie. 

Jeden z našich učňů se stal vítězem celonárodního finále v obrábění kovů a získal oce-
nění „Zlaté české ručičky“.

Dovolte mi, abych upřímně poděkoval všem lidem pracujícím v areálu První brněn-
ské strojírny, tak i rodinám našich zaměstnanců za celoroční úsilí, obětavou práci, důvěru, 
vstřícný přístup a podporu firem První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., PBS ENER-
GO, a.s., Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš, PBS Turbo, s.r.o. a GTH Ca-
thering, s.r.o. Děkuji také za velmi dobrou spolupráci s městem Velká Bíteš a Úřadem práce.

Přeji všem lidem dobré vůle krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 2010 poho-
du v rodinách, dostatek práce, vzájemné tolerance, lásky, pevného zdraví a Božího požehnání.

Ing. Milan Macholán

generální ředitel PBS Velká Bíteš, a.s.
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Krásné a pokojné prožití Vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví, úspěchů a spo-
kojenosti v nadcházejícím roce 2010 přeje informační centrum a klub kultury města 
Velké Bíteše společně s redakcí Zpravodaje.

Vážení spoluobčané,
Střední odborná škola Jana Tiraye Vám přeje klidné a spokojené prožití svátků vá-

nočních a do nového roku 2010 pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 
Při vstupu do nového roku bychom rádi poděkovali všem spolupracovníkům ze smluvních 
pracovišť školy, kolegům z ostatních škol a školských zařízení za celoroční úsilí a obětavou 
práci při výchově mladé generace.

Zveme Vás na Dny otevřených dveří, které se budou konat ve čtvrtek dne 3. prosin-
ce 2009 od 14:00 do 18:00 hodin, v pátek 15. ledna 2010 od 14:00 do 18:00 hodin 
a v sobotu 16. ledna 2010 od 8:00 do 12:00 hodin, v pátek 19. února 2010 od 14:00 
do 18.00 hodin a v sobotu 20. února 2010 od 8:00 do 12:00 hodin v budově Tyršova 
239 a Lánice 300. Srdečně Vás zvou žáci a zaměstnanci školy.

vedení SOŠ Jana Tiraye

PROGRAM KINA FLIP vELKá BÍtEŠ
PROSINEC 2009

Neděle 6. prosince v 19.30 hodin
NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D
(Night of the Libiny Dead 3D)
Děs,	 před	 kterým	 není	 úniku…	 Poprvé	
v našem kině máte možnost zažít ten pravý 
horor 3D s brýlemi pro 3D obraz!!! (brý-
le jsou v ceně vstupenky a po představení 
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 zahrad-
níkem, Broučci, Stavitelé pyramid, Kouzel-
ný dědeček a Jak šli spát.
Premiéra 64 minut, mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč

Neděle 20. prosince v 19.30 hodin
ULOVIT MILIARDÁŘE
Nová komedie režiséra Tomáše Vorla, v hlav-
ních rolích T. Matonoha, E. Janečková, 
J. Mádl, K. Etzler, B. Polívka, J. Šteindler, 
J. Carda, D. Vávra a další.
Premiéra 90 minut, mládeži přístupno
vstupné 69 Kč

Neděle 10. ledna v 19.30 hodin
ZOUFALCI
Třicátnická komedie o šestici zoufalců, kte-
ří vědí, co nechtějí, ale ještě nepřišli na to, 
co by chtěli. A mají co říci.
Premiéra 97 minut
Vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč
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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 
a může se stát i vánočním dárkem 
pro Vaše blízké.
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PRAžSKÁ TRAVESTI SKUPINA HANKy PANKy PRAHA 
UVÁdÍ ZCELA NOVý POřAd „CIRKUS HANKy PANKy“

DNE: 11. 12. 2009 v 19.30 hodin
kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482
Pražská travesti skupina přiváží velkou cirkusovou 
travesti show, během níž uvidíte hvězdy hudebního 
a filmového nebe v podání slečen Stefany, Dolores, 
Priscilly a mistra Alexe. Tentokrát vám ve svém zbru-
su novém programu představí hvězdy jako jsou Len-
ka Filipová,skupina Boney M, Eva a Vašek, Helena 
Vondráčková, Alla Pugacheva, Liza Minelli, Daniel 
Nekonečný, Hana Zagorová, Mariah Carrey a po-
díváme se i na velký karneval do Ria de Janeira. Vý-
pravná kostýmová show, která se těší oblibě v řadě 
měst po celé republice příjíždí i do Vašeho města. 
Více informací naleznete na internetových stránkách 
www.hankypankyshow.eu. 

Vstupenky zakupujte v předprodeji v Informačním centru Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 5, tel.: 566 532 025 za 170 Kč. 
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PEČUJETE DOMA
o nemocného či starého člověka?

Nabízíme vám možnost, jak si tuto práci výrazně ulehčit a přitom poskytnout pečo-
vanému více pohodlí!

K ZAPŮJČENÍ:
•	 Elektricky	polohovací	postele	(25,-	Kč	na	den)
•	 Antidekubitní	matrace	proti	proleženinám	
•	 Klozetová	křesla	(6,-	Kč/den)
•	 Invalidní	vozíky	(10,-	Kč/den)
•	 Elektrické	zvedáky	do	vany	(12,-	Kč/den)
•	 Chodítka	různých	druhů
•	 Oxygenátory

PRODEJ REPASOVANÝCH POMŮCEK ZA ZAJÍMAVÉ CENY.

Petr Marek
Tel. 776 297 070

www.pecujete-doma.cz

Doprava až k Vám domů.

602 73 55 44
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VELKÁ�BÍTEŠ

bytybites@bytstudio.cz

ZAHÁJEN�PRODEJ�BYTŮ V�BLOKU “A”

DOPRODEJ�BYTŮ V�BLOKU “B”

BYTY�V�BLOKU “B” DOKONČENY
DO�KONCE�ROKU�K�NASTĚHOVÁNÍ

-�Možnost�nového řešení�mezonetového�bytu�prodejem
nevybaveného�podkrovního�prostoru�za�symbolickou

cenu�1,-�K jako�budoucí�rozvojové�plochyč

-�pro�nové�zákazníky�kupující�byt�je�připravena�sleva�na�koupi�garáže
50.000,-�Kč garáž pro�1�auto;�100.000,-�Kč garáž pro�2�auta

www.bytstudio.cz

-�13�bytových�jednotek

-�5�samostatných�garáží

-�blok “A” navíc�opatřen�výtahem

Snížená�sazba�DPH�ve�výši�9%
platná�do�31.12.2009

Klientské�změny
BYT�STUDIO,�a.s.�svým�klientům�umo ňuje�v�průběhu�výstavby�:
-�Provést�změnu�dispozice�vyjma�nosných�stěn
a�vněj ího�vzhledu�domu

-�Navrhnout�vybavení�a�obklad�koupelen
a�dal í�změny�v�oblasti�instalací

-�Vybrat�druh�dveří,�podlahovin�v etně dla eb

ž

š

š

žč

JIHLAVA
Masarykovo�nám.�69/13
Budova ČMHB,�1.�patro
586�01�Jihlava
GSM�602�743�950

Finanční�partnerBYT�studio,�a.s.
IČ:�253�45�524
web:�www.bytstudio.cz
e-mail:�bytybites@bytstudio.cz
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Odevzdávejte vysloužilá elektrozařízení na sběrný dvůr nebo prodejci 
při koupi nového. Více informací na www.elektrowin.cz


