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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
není pro nás úplně snadné připravit každoročně přání, které by Vás oslovilo, mělo svůj
smysl a přitom se nijak zásadně neopakovalo. V loňské novoročence jsme Vám přáli pře‑
devším silnou vůli. To ještě nikdo z nás zdaleka netušil, jak moc ji budeme všichni po‑
třebovat; že hodně z nás si míru své vlastní vůle vyzkouší v čase přicházející krize poměr‑
ně naostro. Ano, krize je „strašák“, máme pocit, že je všudypřítomná, mediální atmosfé‑
ra nám k tomu úspěšně navozuje silné obavy z budoucnosti.
Zde nám dovolte se na chvíli zastavit. Určitě není možné situaci podceňovat, určitě
nám všem dá pořádně zabrat, ale taky určitě jednou skončí. Ve své podstatě nám, jednot‑
livcům i celé společnosti, vlastně dává šanci. Samozřejmě, zůstává tu ono slůvko „snad“,
jež v sobě nese naši pochybnost. Ale protože stojíme na počátku roku, nahlížejme na
„snad“ raději z druhé strany – z tohoto úhlu pohledu je přece slovem NADĚJE. Umož‑
ní nám začít jinak, znovu, objevit v sobě sílu, posunout se, dozrát… Nevzdávejme se
své naděje, vždyť přece „…beznadějné je jenom to, o čem si myslíme, že je beznadějné“.
Vážení občané, přejeme Vám všem zdraví, lásku, radost, potěšení a také to, abyste
svou naději nikdy neztratili.
Šťastný nový rok 2010.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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JUDr. Alena Malá
místostarostka města
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Neděle dne 3. ledna 2010 v 16 hodin
TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
V kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Úterý dne 5. ledna 2010 v 19 hodin
KONCERT DUO TERES: LUCIA KOPSOVÁ – housle a TOMÁŠ HONĚK – klavír
Kulturní dům, Vlkovská 482
Podporováno NČHF
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
Úterý dne 19. ledna 2010 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
Středa dne 20. ledna 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB ‑ beseda s hejtmanem našeho kraje Vysočina, panem Jiřím Běhounkem
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Středa dne 20. ledna 2010 v 18 hodin
BESEDA O ZÁPADORUMUNSKÝCH HORÁCH A JEJICH JESKYNÍCH
O zážitky z cest za dobrodružstvím se s Vámi podělí Martin Maláč
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 26. ledna 2010 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v červené třídě
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
Sobota dne 30. ledna 2010 ve 20 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES ‑ hrají „Pikardi“
Předprodej vstupenek p. Škarpíšek, tel.: 602 723 807
Organizuje Moravský rybářský svaz Velká Bíteš OS
PLESOVÁ SEZÓNA VE VELKÉ BÍTEŠI – Kulturní dům, Vlkovská 482
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 Infor‑
mačním centru, Masarykovo nám. 5
20. února 2010 ve 20 hodin Sportovní ples, moderuje Martin Hrdinka, v případě zájmu
kontaktujte p. Rauše, tel.: 777 734 810
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6. března 2010 ve 20 hodin Maškarní bál, hraje Pavel Helan s kapelou, předprodej vstu‑
penek v Informačním centru, Masarykovo nám. 5, tel.: 566 532 025.
Připravujeme:
Saturnin – komedie podle románu Zdeňka Jirotky, kdy si mladý pan Oulický najme slu‑
hu Saturnina a tím to všechno začne...

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Č. 18/09
KONANÉHO DNE 19. LISTOPADU 2009
2/18/09/RM ‑ v působnosti valné hromady Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o.,
bere na vědomí Zápis z 5. a 6. zasedání Dozorčí rady Technických služeb Velká Bíteš
spol. s r.o.
6/18/09/RM ‑ bere na vědomí Zprávu z kontroly užívání bytu č. 5 U Stadionu 475,
Velká Bíteš, a dává tímto správci bytů podnět k podání výpovědi z nájmu tohoto bytu
z důvodu závažného porušení nájemní smlouvy
odpovědnost: ENCOM termín: 31.12.2009
7/18/09/RM ‑ bere na vědomí informace o poskytnutí dotace MZe ČR Svazu vodovodů
a kanalizací Žďársko na akci „Velká Bíteš ‑ zajištění zásobování pitnou vodou (SO 01)“
odpovědnost: rada města termín: 19.11.2009
9/18/09/RM ‑ rozhoduje uzavřít Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů mezi
městem a ELEKTROWIN a.s. Praha o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v před‑
loženém znění
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 30.11.2009
10/18/09/RM ‑ bere na vědomí výpověď nájemní smlouvy k bytu č. 5, U Stadionu 283,
Velká Bíteš
odpovědnost: ENCOM termín: 19.11.2009
12/18/09/RM ‑ rozhoduje uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostat‑
ní dopravní obslužnosti č. 89/2010 mezi městem Velká Bíteš jako objednatelem a pro‑
vozovatelem veřejné linkové dopravy ICOM transport a.s. Jihlava, v předloženém znění
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 25.11.2009
13/18/09/RM ‑ rozhoduje uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linko‑
vé osobní dopravě mezi městem Velká Bíteš jako objednatelem a dopravcem ČSAD Tiš‑
nov, spol. s r.o., v předloženém znění
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 25.11.2009
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19/18/09/RM ‑ odkládá projednání opětovné žádosti o úplatný převod části pozemku
p.č. 92/1‑ ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 22 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
Důvodem je skutečnost, že do doby ukončení právě probíhající rekonstrukce ulic Hrn‑
čířské a Peroutkova nebudou projednávány žádné majetkoprávní úkony, týkající se dané
oblasti. K odkazu žadatelů na prodej pozemku RM konstatuje, že se jednalo o směnu
části pozemku ve vlastnictví města a za část pozemku ve společném jmění manželů, který
se nacházel pod komunikací v ulici Hrnčířská. Pouze zbytek pozemku dotčeného před‑
mětnou směnnou smlouvou byl manželům odprodán tak, aby došlo k celkovému na‑
rovnání vlastnických vztahů
22/18/09/RM ‑ souhlasí ve smyslu čl. IV nájemní smlouvy ze dne 25.9.2008 s uza‑
vřením podnájemní smlouvy o umístění reklamního poutače na pozemku p.č. 877/1
v k.ú. Velká Bíteš, nájemce FC Spartak Velká Bíteš, podnájemce JCZ, s.r.o., Maršovice,
délka trvání smlouvy 12 měsíců
odpovědnost: rada města termín: 19.11.2009
23/18/09/RM ‑ souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění reklamního poutače v hale
zimního stadionu, a to mezi HC SPARTAK Velká Bíteš a JCZ, s.r.o., Maršovice, délka
trvání smlouvy 12 měsíců
odpovědnost: rada města termín: 19.11.2009
25/18/09/RM ‑ souhlasí ve smyslu čl. IV nájemní smlouvy ze dne 1.5.2009 s uza‑
vřením podnájemní smlouvy o umístění reklamního poutače na pozemku p.č. 2729/1
v k.ú. Velká Bíteš, nájemce Orli Velká Bíteš, Baseball klub, podnájemce JCZ, s.r.o., Mar‑
šovice, délka trvání smlouvy 12 měsíců
odpovědnost: rada města termín: 19.11.2009
26/18/09/RM ‑ bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy o umístění reklamního pou‑
tače ve sportovní hale Tyršova 219 mezi Tělocvičnou jednotou Sokol Velká Bíteš jako pro‑
najímatelem a JCZ, s.r.o., Maršovice, jako nájemcem, délka trvání smlouvy 12 měsíců
odpovědnost: rada města termín: 19.11.2009
27/18/09/RM ‑ bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy o umístění reklamního poutače
ve sportovní hale Tyršova 617 mezi Tělovýchovnou jednotou SPARTAK Velká Bíteš jako
pronajímatelem a JCZ, s.r.o., Maršovice, jako nájemcem, délka trvání smlouvy 12 měsíců
odpovědnost: rada města termín: 19.11.2009
29/18/09/RM ‑ samospráva města po obdržení podnětu ve věci pokračující a rozšiřující
se zemědělské činnosti v zázemí a komplexu budov dvorního traktu nemovitosti č.p. 83
ve Velké Bíteši tento předala MěÚ, odboru výstavby a ŽP, k prověření uváděných sku‑
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tečností. Zprávu odboru předloženou do dnešního zasedání RM bere na vědomí a kon‑
statuje, že předmětná problematika je plně v řešení MěÚ, odboru výstavby a ŽP. V této
souvislosti RM ukládá MěÚ, odboru výstavby a ŽP, podat novou informaci o vývoji si‑
tuace a přijatých opatřeních, a to v termínu do 11.12.2009
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11.12.2009
35/18/09/RM ‑ bere na vědomí žádost p. Vladimíra Žáka ‑ Klempířství Žák a RS Elek‑
tro s.r.o. Borovník o pronájem 2 parkovacích míst u objektu Lánice 57 s tím, že tato se
postupuje MěÚ, odboru výstavby a ŽP, k vyřízení dle vyhlášky města o stanovení míst‑
ních poplatků
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.12.2009
36/18/09/RM ‑ schvaluje grafický návrh stuhy s věnováním města Velká Bíteš, předlo‑
žený Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu Žďár nad Sázavou, dále výrobu
předmětné stuhy v dílně p. Věry Rokytenské, ruční výroba praporů, Černožice nad La‑
bem včetně úhrady
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 30.11.2009
39/18/09/RM ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy TS Velká Bíteš na akci „Re‑
konstrukce ulice Tyršova ‑ 2. etapa ‑ objekt 102, Ústavák“ ve výši 89 000,‑ Kč za do‑
dávku a montáž zábradlí
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.12.2009
44/18/09/RM ‑ rozhoduje instalovat dopravní značku V 12c ‑ žlutá plná čára na obrub‑
ník v ulici Tyršova před domy č.pop. 221 a 222 ve Velké Bíteši
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4. 2010
46/18/09/RM ‑ rozhoduje nesouhlasit se zásobováním restaurace Peroutkova 103 ve
Velké Bíteši pivem a nealko nápoji z ulice Peroutkova
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.11.2009
51/18/09/RM ‑ bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Vel‑
ká Bíteš, příspěvková organizace, pro školní rok 2008/2009
odpovědnost: rada města termín: 19.11.2009
54/18/09/RM ‑ ukládá Městskému úřadu, odboru výstavby a ŽP, provést kontrolu a ná‑
sledně řešit z hlediska stavebního zákona a zákona o životním prostředí „černé“ sklád‑
ky na území města
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2009
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55/18/09/RM ‑ vylučuje na základě předloženého Kontrolního listu § 76 odst. 1 ‑ spl‑
nění zadávacích podmínek ze dne 18.11.2009 uchazeče ENVINET a.s., IČ 25506331,
se sídlem Modřínová 1094, 674 01 Třebíč, z další účasti v zadávacím řízení, zadavatel
Město Velká Bíteš, předmět veřejné zakázky „Modernizace Středního odborného učiliš‑
tě Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“
odpovědnost: rada města termín: 19.11.2009

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 34/09 KONANÉHO DNE 30. LISTOPADU 2009
4/34/09/ZM: schvaluje rozpočtové opatření č. 9/09 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2009 dle předloženého návrhu a bere na vědomí příjmy a financování rozpočtu města,
výdaje z rozpočtu města ke dni 31.10.2009
odpovědnost: finanční odbor termín: 30.11.2009
5/34/09/ZM: schvaluje rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na počátek roku 2010
v předloženém znění
odpovědnost: finanční odbor termín: 30.11.2009
6/34/09/ZM: schvaluje rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2011 a 2012 v před‑
loženém znění
odpovědnost: finanční odbor termín: 30.11.2009
7/1/34/09/ZM: rozhoduje vyřadit nabídku 1 z rozhodování o úplatném převodu po‑
zemku p.č. 2975/22 v k.ú. Velká Bíteš z důvodu nesplnění náležitosti nabídky, a to pod‑
pisu zájemce
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11.12.2009
7/2/34/09/ZM: rozhoduje převést úplatně pozemek p.č. 2975/22 – orná půda o výmě‑
ře 750 m2 v k.ú. Velká Bíteš manželům za nabízenou cenu s tím, že kupující uhradí rov‑
něž náklady spojené s vkladem do KN
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.01.2010
8/34/09/ZM: revokuje usnesení ZM č. 28/09 bod 5. ze dne 25.5.2009 takto: Zastupi‑
telstvo města Velká Bíteš rozhoduje převést úplatně pozemek p.č. 358/8, orná půda o vý‑
měře 5270 m2 v k.ú. Košíkov společnosti VELBIT s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Štefá‑
nikova 100/29, PSČ 602 00, IČ 291 89 471, za prodejní cenu 780,‑Kč/m2
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28.02.2010
9/34/09/ZM: revokuje svoje usnesení č. 8/29/09/ZM a rozhoduje bezúplatně převést
pozemky resp. jejich části v k.ú. Velká Bíteš o celkové výměře 3494 m2, které jsou uve‑
deny v přiložené tabulce č. 2, z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.01.2010
hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
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11/34/09/ZM: rozhoduje zřídit zástavní právo k bytové jednotce č. 209/1 v bytovém
domě č.p. 209, na ul. Lánice, Velká Bíteš, na pozemku p.č. 562 v k.ú. Velká Bíteš, včet‑
ně souvisejícího podílu na společných částech domu č.p. 209 ve výši id. 103/555 a sou‑
visejícího podílu na pozemku p.č. 562 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 736 m2
ve výši id. 103/555 ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny, a.s. Praha, která po‑
skytne úvěr za účelem koupě výše uvedeného bytu
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.01.2010
12/34/09/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 2/2009, kterou
se zrušují obecně závazné vyhlášky města Velká Bíteš č. 13/1996 o Fondu pro rozvoj
bydlení a č. 13/1/99, kterou se mění a doplňuje vyhláška města Velké Bíteše č. 13/1996
o Fondu pro rozvoj bydlení
odpovědnost: tajemnice termín: 7.12.2009
13/34/09/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 3/2009, kterou
se mění obecně závazná vyhláška města Velké Bíteše č. 2/2003 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování ko‑
munálních odpadů
odpovědnost: tajemnice termín: 7.12.2009
14/34/09/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku města Velká Bíteš č. 4/2009 o stano‑
vení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu‑
nálních odpadů vznikajících na území města Velká Bíteš, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem
odpovědnost: tajemnice termín: 7.12.2009
15/34/09/ZM: schvaluje termíny zasedání zastupitelstva města na leden až červen roku
2010 a bere na vědomí termíny zasedání rady města v uvedeném období dle předlože‑
ného návrhu
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 30.11.2009
16/34/09/ZM: bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 9/2009.
odpovědnost: finanční výbor termín: 30.11.2009
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

JUDr. Alena Malá
místostarostka

Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, oznamuje občanům, že v době od
28. 12. 2009 do 31. 12. 2009 bude úřad uzavřen.
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ZPRÁVY Z MĚSTA
OZNÁMENÍ O PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY
Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný po‑
řizovatel územně plánovací dokumentace města Velká Bíteš podle § 6 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpi‑
sů (dále jen „stavební zákon“) oznamuje na základě §188 odst.4), § 55 odst.2) a § 47
odst. 2) stavebního zákona
projednávání návrhu zadání změny č.4 územního plánu města Velká Bíteš.
Návrh zadání změny č.4 územního plánu je v souladu s § 47 odst.2 a § 20 stavební‑
ho zákona vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30‑ti dnů ode dne vyvěšení ozná‑
mení o projednávání návrhu zadání na úřední desce Městského úřadu Velká Bíteš tj.
do 18. 1. 2010 včetně:
a) na MěÚ Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí,
kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č.4, tel. 566 502 528,
e‑mail: ladislav.homola@vbites.cz Do návrhu zadání lze nahlédnout v návštěvních dnech
Po, St: 8.00‑16.00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po předchozí telefonické
domluvě) Út, Čt, Pá: 8.00‑ 13.00 hod. (polední přestávka 11.30 ‑12.00 hod.)
b) na internetové adrese www.velkabites.cz (v sekci radnice/ informace z odborů/ od‑
bor výstavby a ŽP).
Ve lhůtě do 30‑ti dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání návrhu zadání na úřed‑
ní desce může každý uplatnit u pořizovatele své připomínky. K připomínkám uplatně‑
ným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Ve lhůtě do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský
úřad uplatnit u pořizovatele své požadavky na obsah změny č. 4 územního plánu měs‑
ta Velká Bíteš, vyplývající ze zvláštních právních předpisů, a požadavek na vyhodnoce‑
ní vlivů změny ÚP na životní prostředí, včetně jeho obsahu a rozsahu podle zvláštního
právního předpisu.
Ve stejné lhůtě mohou uplatnit u pořizovatele své podněty sousední obce.
K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a podnětům sousedních obcí
uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Připomínky, požadavky a podněty lze uplatnit písemně u pořizovatele na adresu:
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo nám. 87,
595 01 Velká Bíteš.
Ing. Ladislav Homola, v.r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
Městského úřadu Velká Bíteš
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PROJEKTY VELKÉ BÍTEŠE BYLY KRAJEM VYSOČINA
DOPORUČENY
První týden v prosinci proběhlo v sídle kraje Vysočina hodnocení 87 žádostí do Ope‑
račního programu Životní prostředí. V XI. kole příjmu žádostí byly akceptovány projek‑
ty za kraj Vysočina v hodnotě více jak 1.888 mil. Kč.
Pracovní skupina pro výběr a zajištění implementace projektů „Operačního progra‑
mu Životní prostředí v letech 2007 ‑ 2013“ doporučila do vlastní soutěže o finanční pro‑
středky všech 87 akcí ze seznamu žádostí. Velikému zájmu se těšily především projek‑
ty na úsporu energie a řešící zkvalitnění nakládání s odpady. Dle sdělení radního Zdeň‑
ka Ryšavého byly oba projekty města Velká Bíteš („Vybudování systému sběrných míst“
a „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ“) doporučeny do závěrečného kola, ve kte‑
rém se bude projednávat přidělování finanční podpory z Operačního programu Životní
prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty byla vyhlá‑
šena ve výši 8 mld. Kč, z toho na prioritní osu 3 (energetické úspory) ve výši 5 mld. Kč,
na prioritní osu 4 (nakládání s odpady) ve výši 3 mld. Kč, přičemž u prioritní osy 3
byl ukončen příjem žádostí před 30. září 2009, protože k tomuto datu bylo dle došlých
žádostí dosaženo objemu požadované dotace z prostředků EU už ve výši 7,5 mld. Kč.

MODERNIZACE STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ JANA
TIRAYE POKRAČUJE
Projekt Modernizace Středního odborného učiliště (dnes již Střední odborné školy)
Jana Tiraye pokračuje. Dne 25. září 2009 bylo v informačním systému o veřejných za‑
kázkách zveřejněno oznámení o novém vyhlášení soutěže na dodavatele. Dne 18. listo‑
padu bylo provedeno otevírání obálek s nabídkami a vyhodnocení nabídek nového vy‑
hlášení výběrového řízení na dodavatele „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkva‑
litnění výuky ve Velké Bíteši“.
Z pěti uchazečů podali dva uchazeči své cenové nabídky a z nich byl vybrán dodava‑
tel, kterého rada města následně 14. prosince schválila. Vybraný dodavatel bude pokra‑
čovat na projektu od února 2010.
Celý tento postup města probíhá pod pečlivou kontrolou Úřadu regionální rady re‑
gionu soudržnosti Jihovýchod II, což zachovává městu nárok na plnou výši finanční do‑
tace v částce 16,255 mil. Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií a měl by být
dokončen do července 2010.

KRAJ BUDE INVESTOVAT VE VELKÉ BÍTEŠI I V ROCE 2010
Kraj Vysočina má schválený rozpočet na rok 2010. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo
kraje Vysočina na svém zasedání 15. prosince 2009. Pro Velkou Bíteš to znamená inves‑
tiční injekci ve výši cca 20 miliónů korun. Konkrétně:
V kapitole zdravotnictví bude probíhat dofinancování výstavby střediska Zdravot‑
ní záchranné služby v průmyslové zóně Velká Bíteš‑Košíkov v částce několika miliónů
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k orun.V průběhu jara bude následovat vstupní investice na zajištění a vybavení posád‑
ky (sanitní auto, zdravotnické přístroje a vybavení, ICT technologie, nábytek, ochranné
osobní pomůcky) ve výši dalších 3 miliónů korun.
V kapitole doprava byla schválena akce III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská. V součas‑
né době probíhá veřejná zakázka na zpracovatele projektové dokumentace tak, aby tato
byla v průběhu zimy vypracovaná a vydáno příslušné stavební povolení. Rekonstruk‑
ce ulice Vlkovská bude navazovat na úspěšně dokončenou křižovatku u základní školy
a kostela sv. Jana Křtitele.

Stavba záchranné služby.

Foto: Ing. Pavel Bednář

KOMPLEXNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VE VELKÉ BÍTEŠI PRO
ROK 2010
Do současné doby proběhlo a bylo ukončeno výběrové řízení na dodávku svozo‑
vých a shromažďovacích prostředků na svoz a přepravu bioodpadu. Veřejná obchodní
soutěž byla rozdělena do čtyř částí ‑ na dodávku vozidla na svoz bioodpadu, soupravy
na přepravu bioopdadu, 4 ks velkoobjemových kontejnerů na přepravu odpadu o obje‑
mu 35 m3 a nádob na shromažďování bioodpadu v počtu 1000 ks o objemu 240 litrů
a 500 ks o objemu 120 litrů. Uchazeči se mohli účastnit celé nebo pouze jednotlivé do‑
dávky výše uvedených segmentů.
Veřejná obchodní soutěž byla ukončena 11. 11. 2009 ve 12 hodin a tentýž den pro‑
běhlo otevírání obálek s následným hodnocením.
Zadávací dokumentaci si v počátku soutěže přebralo celkem 28 zájemců, ke dni
ukončení výzvy se jich do soutěže přihlásilo celkem 12. Hodnotící komise při své čin‑
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nosti vyřadila z dalšího posuzování 2 uchazeče pro neúplnost uvedené nabídky a 1 ucha‑
zeče pro nesplnění technické specifikace. Ostatní nabídky byly dále hodnoceny a posu‑
zovány podle jediného hodnotícího kritéria, kterým byla cena, a to s tímto výsledkem:
Vozidlo na svoz bioodpadu	‑ A‑TEC servis s.r.o. za cenu 4 468 000,‑
Vozidlo na přepravu biiodpadu 	‑ AUTOIMPEX s.r.o. za cenu 3 318 000,‑
Velkoobjemové kontejnery	‑ Elkoplast CZ s.r.o. za cenu 366 000,‑
Nádoby na bioodpad	‑ TAUBER s.r.o. za cenu 1 034 500,‑.
Na základě výběrového řízení byli jednotliví uchazeči s výsledkem výběrového říze‑
ní písemně seznámeni a vyzváni k následnému uzavření smlouvy. Nejzazší termín dodá‑
vek jednotlivých částí je stanoven na 27. 1. 2010. Po tomto datu bude následně probí‑
hat kampaň s podrobnou informací ke svozu a sběru bioodpadů pro rok 2010 včetně
informací o bezplatném poskytování nádob k tomu určených.
Ing. Pavel Gaizura, jednatel TS

VELKÁ BÍTEŠ OBDRŽÍ V ROCE 2010 NA VÝKON STÁTNÍ
SPRÁVY VYŠŠÍ DOTACI
Obce se konečně dočkají spravedlivé úhrady služeb, které vykonávají pro stát. Schvále‑
ný státní rozpočet obsahuje zvýšení příspěvku na výkon státní správy v celkovém objemu
2 miliardy korun, což zejména pro malé obce znamená významné posílení rozpočtů. Od
roku 2010 dochází ke zvýšení procenta úhrady pro obce I. a II. typu. V průměru by míra
financování (příspěvek plus správní poplatky, příp. sankce) měla dosahovat 95 % nákladů.
Pro obec I. typu činí navýšení v průměru o 118.230 Kč, pro obec s matrikou dalších
364.310 Kč a pro obec se stavebním úřadem ještě 794.350 Kč. Obec, která má matri‑
ku i stavební úřad, dostane tedy navíc v průměru o 1.276.890 Kč více (převzato z elek‑
tronického zpravodaje Svazu měst a obcí České republiky).
Pro Velkou Bíteš to znamená dotaci vyšší o 1,4 miliónu korun na přenesený výkon stát‑
ní správy. A taky skutečnost, že stejnou částku ušetříme v příštím roce z daňových příjmů
a můžeme ji použít na dofinancování investičních projektů podpořených z Evropské unie.

PŘÍJMY Z PRŮMYSLOVÉ ZÓNY PŘEKROČILY 20 MILIÓNŮ
KORUN
V roce 2009 město Velká Bíteš obdrželo za prodej pozemků v průmyslových zónách,
které se nachází nad dálnicí, na svůj účet částku přes 20,7 miliónu korun. Při splacení
krátkodobého úvěru ve výši necelých 9 miliónů korun za zpětné odkoupení pozemků
od ITW, vytvořilo město zisk ve výši přes 11,8 miliónů korun. Tyto finanční prostředky
pomohly stabilizovat příjmy města pro rok 2009 a v důsledku toho nedošlo ke zpoma‑
lení investiční výstavby v tomto roce. Je nyní na místě poděkovat reklamní firmě News
Outdoor Czech Republic z Prahy a reklamní firmě pana Luďka Káni z Velké Bíteše za
velmi dobrou spolupráci při řešení dané záležitosti.
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ULICE TYRŠOVA DOKONČENA
Rekonstrukce ulice Tyršova započala již v roce 2006 svou 1. etapou, od kostela po
SOŠ Jana Tiraye. V následujících letech pokračovala 2. etapa rekonstrukce ulice, od SOŠ
Jana Tiraye kolem polikliniky až k vyústění na ulici Lánice. V roce 2009 byla realizová‑
na poslední etapa a tou byl tzv. „Ústavák“. Předmětem rekonstrukce ulice Tyršova byla
ve všech třech etapách celková výměna kanalizace, vodovodu, nová asfaltová komunika‑
ce a dlážděné chodníky.
Rekonstrukce ulice Tyršova byla v roce 2009 dokončena. Byly osazeny bezpečnostní
prvky ‑ zpomalovací práh u dětského hřiště u kostela a bylo osazeno zábradlí v dolní části
„Ústaváku“. V průchodu mezi poliklinikou a přilehlým parkovištěm byl dokončen posled‑
ní úsek zámkové dlažby, která navazuje na odpočinkovou zahradu u domova důchodců.
Ing. Pavel Bednář

Pohled na novou silnici.

Foto: Ing. Ladislav Rada

OTEVÍRACÍ DOBA NA POLIKLINICE VELKÁ BÍTEŠ, TYRŠOVA 223
Změna ordinačních hodin na očním oddělení od 1. 1. 2010
pondělí MUDr. Petr Strnad
15.30 - 19.30 hod.
úterý
MUDr. Barbora Holubcová
15.30 - 19.30 hod.
čtvrtek MUDr. Milan Vrba
7.30 - 15.30 hod.
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NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY SPOLEČNOSTI VENTO – LINE
(platí od 4. 1. 2010 do 11. 12. 2010)
Brno, Benešova tř. hotel Grand
6.20
7.40
Brno, Stará nemocnice	-	-	
Velká Bíteš, nám.
6.55
8.10

13.30
13.40
14.10

15.00
15.10
15.40

16.30
16.40
17.10

18.00
18.10
18.40

Velká Bíteš
5.45
7.00
8.15
Brno, Stará nemocnice	-	-	-	
Brno, Benešova, tř. hotel Grand
6.20
7.35
8.50

14.15
8.45
14.50

15.45
14.45
16.45

17.15
16.15
17.45

ŠKOLSTVÍ
HEJBEJTE SE KOSTI MOJE....
Koncem listopadu uspořádala naše mateřská škola, již II. ročník bruslení pod ná‑
zvem „Bruslí celá rodina“. I přes chřipkové onemocnění se nás na místním zimním sta‑
dionu sešlo poměrně dost.

Odpoledne na bruslích – bruslí celá rodina.

Foto: Archiv MŠ

Měli jsme radost, nejenom, že toto je jakási „neformální“ příležitost se potkat s rodi‑
či a dětmi společně, ale také že se nám daří uskutečňovat náš cíl – rozhýbat děti za všech
okolností. Dvě hodiny utekly jako voda, všichni jsme odešli „po svých“, nikdo nebyl zra‑
něn, i když z ledu se vstávalo mnohokrát.... Kluci měli možnost také si zastřílet na brá‑
nu a dávat vytoužené góly, které tam opravdu padaly....
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Tělesná výchova je součástí každého tématu, kterému se zrovna věnujeme, zařazuje‑
me při různých příležitostech tělovýchovné chvilky, kde procvičujeme např. klouby hor‑
ních končetin, tak důležité pro psaní.
Další akcí v tomto duchu je akce „Rovná záda“. Naše mateřská škola se zapojila do
projektu, ve kterém děti budou pod vedením proškolených instruktorů cvičit na balanč‑
ních míčích.
PS: poděkování patří Technických službám Velká Bíteš, p. Ing. Gaizurovi za bez‑
platné propůjčení zimního stadionu, určitě se ještě přihlásíme. Děkujeme.
kolektiv MŠ Masarykovo nám. Velká Bíteš

JEŽÍŠKOVA POŠTA
Měsíc prosinec je měsícem přání a radostného očekávání, zvláště pak pro děti, které
se těší na Vánoce. Malují svá přáníčka a posílají je Ježíškovi. Nejinak je to i v naší ma‑
teřské škole. Proto jsme pro všechny děti z Velké Bíteše i okolí připravili „Ježíškovu poš‑
tu“. Ve čtvrtek 10. 12. 2009 v podvečer přicházely děti do školky v doprovodu rodičů
a v rukou svíraly svá namalovaná přá‑
ní. Ve školce prošly cestou přímo „po‑
hádkovou“, na které je čekalo několik
zastavení s pohádkovými bytostmi: pej‑
skovi a kočičce
pomohly zdobit stromeček, s vod‑
níky lovily zlaté rybky, v lese u perní‑
kové chaloupky musely být zvlášť opa‑
trné, aby nevzbudily ježibabu, když jí
loupaly perníček z chaloupky. Od ku‑
chařinek ze zámecké kuchyně dostaly
malý pamlsek a už spěchaly k vytou‑
ženému andílkovi. Andílek, jako Je‑
žíškův posel, dětem orazítkoval přá‑
Fotografie na památku.
Foto: Archiv MŠ
níčka. A nejenom dětem. I mnozí do‑
spělí neodolali a domalovali si svá přání, protože ta orazítkovaná se určitě splní. A děti
to vědí. Vždyť jsou hodné, tak jak to slíbily Mikuláši, čertovi a andělovi, když zavíta‑
li s nadílkou do školky. A navíc, jak Pavlík poznamenal: „Ten andílek byl úplně celej
opravdovej, ale fakt.“
A jak to dopadlo? Byl ,,opravdovej“?
Určitě – ale to děti zjistily, až když se další týden školkou rozlehlo troubení „Vánoč‑
ního pošťáka“, který oznamoval, že doručil zásilku dárečků pod stromeček a děti mohly
začít s rozbalováním. Radost a smích svědčily o tom, že se dětem přání splnila.
Kolektiv zaměstnanců
MŠ Masarykovo náměstí

Leden 2010

15

NAVŠTÍVILI JSME CHALOUPKY
Dne 24. listopadu 2009 naše škola uspořádala netradiční výu‑
ku. Ráno před budovou školy zastavil autobus a my jsme si řekli:
„Hurá, jedeme na výlet“. Po hodinové jízdě jsme dojeli na naše
stanoviště – Ekologické centrum Chaloupky. Tam na nás čekaly paní učitelky, které
si nás rozdělily do dvou skupin ‑ pro nás zajímavých. Jednu skupinu tvořily ovce a tu
druhou pastevci. A začalo plnění úkolů. Navštívili jsme dílnu, kde jsme se seznámili se
zpracováním vlny, s funkcí kolovrátku a s tkalcovským stavem, který nás obzvlášť za‑
ujal. V další učebně na nás čekal
mlýnek s obilím. Rázem se z nás
stali mlynáři a kuchaři. Výsledkem
našeho snažení byly dobré (chut‑
né) usmažené placičky a uvařená
kaše. Také jsme si obohatili vědo‑
mosti z historie zemědělství. Nej‑
více se nám líbilo na farmě mezi
domácími a hospodářskými zví‑
řaty. Celé dopoledne nám uběhlo
jako voda a než jsme se nadáli, už
jsme byli opět v naší škole. Těší‑
me se na další zajímavé netradič‑
Aktivní zapojení při výuce.
Foto: Archiv ZŠ ní vyučování.
Marie Vítešníková
ZŠ Tišnovská

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Základní škola Tišnovská 116, každoročně v prosinci ožívá kouzlem Vánoc.
Letošní výstava s názvem „Půjdem spolu do Betléma“ nesla v sobě atmosféru křes‑
ťanských tradic.
Do realizace byly zapojeny všechny děti a postupně se seznámily s přírodními méně
tradičními materiály jako jsou ovčí vlna, dýha, sláma, rákos. A širokou škálou použitel‑
nosti papíru, drátků, ovoce.
Výstavu dne 2. prosince zahajovala milá návštěva z kraje Vysočina, RNDr. Marie Kru‑
žíková (člen rady kraje pro oblast školství), Mgr. Petr Adam ( vedoucí organizace škol‑
ství) a představitelé města Velké Bíteše.
Následující dny s námi přišly prožít předvánoční kouzlo děti ze základní i mateřské
školy a veřejnost nejen z Bítešska.
Doufám, že se nám podařilo v uspěchané době vytvořit místo klidu a pohody, které
nás pohladí a vyzve k pozastavení.
Ráda bych poděkovala všem dětem a pedagogům, kteří obětovali svůj volný čas k re‑
alizaci tohoto inspirujícího a uklidňujícího koutku.
Mgr. Blanka Gaizurová
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TÝDEN NÁVŠTĚV
Naše škola byla poctěna návštěvou
i z těch nejvyšších míst. Na svůj svátek
přišel děti obdarovat sám svatý Mikuláš.
V doprovodu anděla a čerta děti chválil
i povzbuzoval k lepšímu chování. Čert
se sice snažil provinilce nasoukat do pyt‑
le, ale paní učitelky včas zasáhly a připo‑
mněly také dobré skutky a snahu. Anděl
mohl tak obdarovat každého sladkým ba‑
líčkem. Nakonec nejmladší děti Miku‑
lášovi zazpívaly a zarecitovaly tak pěkně,
že jim ještě přidal i čokoládové adventní
kalendáře. Po krátkém zastavení se vzác‑
ná návštěva odebrala neznámo kam a my
doufáme, že nás příští rok zase nemine.

Vzácná návštěva.

Foto: Archiv ZŠ
Mgr. Ludmila Kučerová
ZŠ Tišnovská

PODPOŘTE ŠKOLU V INDII
Rozhodli jsme se zorganizovat sbírku na podporu dětí ve škole v městečku Deodurga
v Jižní Indii. Škola s internátem se dostaly do velkých finančních problémů, řada rodin
žáků byla navíc postižena říjnovými povodněmi. Peníze ze sbírky budou použity přede‑
vším na nákup rýže a na školní potřeby pro děti na internátě.
V Deodurze trávíme rok jako dobrovolníci. Do školy chodí zhruba 400 dětí, z toho
necelá stovka zde přímo bydlí. Tyto děti pocházejí z nejzaostalejších a nejchudších oblas‑
tí, bez pomoci této školy by pravděpodobně nikdy řádné vzdělání nezískaly.
Přispět můžete do kasičky vzadu v kostele nebo na účet 670100‑2206813508/6210.
Veškeré podrobnosti si můžete přečíst na www.kdvorak.wz.cz/indie nebo na vývěsce před
kostelem. Děkujeme všem!
Karel a Maruška Dvořákovi, Indie

INDIÁNI, TI SE MAJÍ, CELÝ DEN SI JENOM HRAJÍ ‑ NA CO?
NA INDIÁNY
Slova této dětské říkanky z pera Jiřího Žáčka mě napadla, když jsem se dozvěděla,že
na Střední odborné škole Jana Tiraye ve Velké Bíteši bude pro žáky uspořádána beseda
s představiteli nadace INKA o životě indiánů v Peru a že bude přítomen i někdo z dětí
peruánské vesnice v Andách.
Beseda se konala v pondělí 2. listopadu 2009. Přijela na ní PhDr. Olga Vilímková
a jeden indiánský chlapec jménem Edison (pokřtěn byl tímto jménem na počest Thomase
Alvy Edisona). Paní Olga Vilímková je učitelkou VŠE v Praze, kde učí španělštinu a reálie
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Latinské Ameriky. V roce 1995 se poprvé podívala do Peru a začala tam jezdit jako prů‑
vodkyně. V roce 2001 pracovala jako dobrovolná učitelka na peruánské základní ško‑
le a bydlela tam v místní rodině, v březnu 2002 založila nadaci INKA. Zaměřením této
nadace je podporovat nadané indiánské děti z Peru při vzdělávání. Nadaci podporuje he‑
rečka Eva Holubová a nadace Slunečnice Evy Houdové.
Na besedu se žáky si paní doktorka připravila řadu diapozitivů, kterými dokumen‑
tovala svůj zajímavý výklad. Měli jsme možnost poznat tvrdé podmínky života indián‑
ské vesnice ve vysokých polohách And.
Na vesnici není ško‑
la, děti docházejí do ško‑
ly i několik hodin. Ni‑
kdo z nich nebyl nikdy
u lékaře, protože tu pro‑
stě žádný není. Rodi‑
ny bydlí v malých dom‑
cích z nepálených cihel.
Jsou bez oken a vytá‑
pěny jsou jen malým
ohništěm. Po větší část
roku je tu zima a fou‑
ká vítr. Obyvatelé se živí
především pastevectvím
a zemědělstvím. Vidě‑
li jsme, jak i 4‑leté děti
hlídají lamy na pastvě.
Žákyně SOŠ s Edisonem.
Foto: Petr Drlíček Byly oblečeny jen do
toho, co matky utkaly.
Přízi zpracovaly právě ze srsti lam. Ponča pro nás Evropany vypadají exoticky, ale moc
teplo v nich ani nebude. Proto je ve vesnicích velká dětská úmrtnost. Z obvyklých 8 dětí
v rodině se 2 let dožije jen každé druhé.
Jedí sušené brambory, kukuřici a maso z nutrií, pěstovaných v domácnosti. Všechny
děti, které jsme na diapozitivech viděli, měly na nohou pouze sandály (ponožky prostě
nemají). Slyšeli jsme také, že indiánské děti nepláčí a neperou se. Jsou stále s matkou,
neopouští je ani na chvíli. A jak je to se sirotky? Nedávno se prý stalo, že celá indiánská
vesnice byla zavalena mokrou půdou z hor a sesuv půdy ji celou pohřbil.
Zůstalo jen několik dětí, které si zrovna hrály na poli. Nezůstaly samy, okamžitě byly
přijaty do rodin v sousední vesnici. Ze všech obrázků, které jsme viděli, přímo čišela chu‑
doba těch lidí, kteří denně bojují o holé přežití. Rodiny se často stěhují do měst – kvů‑
li pracovním příležitostem a také kvůli škole pro děti. Věří, že když dítě bude vzděla‑
né, čeká je lepší budoucnost. Proto děti učiteli na závěr každé hodiny děkují a stejně se
chovají i jejich rodiče.
Pozorovala jsem během besedy chlapce a dívky 2. a 3. ročníků. Byla jsem zvěda‑
vá, jak budou reagovat na obraz lidské bídy. Přiznám se, že někdy mám pocit, že ze ži‑
vota některých lidí se zcela vytratila schopnost soucitu s ostatními, zajímají je jen vlast‑
ní problémy. Reakce na besedu a setkání s indiánským chlapcem však byla až nečekaná,
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 častníci besedy se zajímali o adresu, kam mohou posílat sešity a školní pomůcky, kam
ú
mohou psát a případně i poslat vánoční dárek.
Matka země a duchové hor, v něž indiáni věří, mohou být spokojeni. Účastníci be‑
sedy ze SOŠ Jana Tiraye pochopili, že indiáni jsou jiní, než jak je známe z filmů a po‑
třebují, aby jim jiné děti Matky země pomohly.
Mgr. Alena Parkanová, učitelka SOŠ

PROJEKTY STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY JANA TIRAYE VELKÁ
BÍTEŠ
Zřizovatel Město Velká Bíteš ve spolupráci s SOŠ Jana Tiraye podalo projekt z Evrop‑
ského fondu pro regionální rozvoj ‑ Jihovýchod ‑ „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem
zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši.“ Projekt je hrazen 92,5 % v částce 16 255 507,00 Kč.
Byl podepsán hejtmanem kraje Vysočina MUDr. Jiřím Běhounkem 30. března 2009.
Škola podala projekt a 29. října 2009 podepsal hejtman kraje Vysočina smlouvu
o poskytnutí dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Pro‑
jekt „Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků SOŠ Jana Tiraye“ je tzv. měkký
projekt, který je hrazen ve 100 % výši v částce 1 737 481,00 Kč. Partnerem projektu je
Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš.
Dále jsme partnery projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop‑
nost ‑ „Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce“, který podalo Středis‑
ko praktického vyučování PBS Velká Bíteš a výše finanční podpory je 5 451 800,00 Kč.
Rovněž tento projekt je hrazen ve 100% výši a byl schválen 15. září 2009.
Více informací o projektech naleznete na web stránkách: www.vbites.cz a www.sosbites.cz
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

KULTURA
PODĚKOVÁNÍ
Svaz zdravotně postižených (SPCCH) děkuje všem, kteří se podíleli na předvánoční
výstavě. Poděkování patří především paní Juříčkové za medové perníčky, které se těší vel‑
ké oblibě. Dále paní Prokešové, Stromecké, Frantové, Brychtové, Karmazínové, Domovu
důchodců a všem ostatním, kteří přinesli své výrobky.
Děkujeme a věříme, že příští rok bude výstava stejně úspěšná. Dále nám dovolte po‑
děkovat všem sponzorům, kteří nám v průběhu roku 2009 přispěli finančními částka‑
mi: MěÚ Velká Bíteš, OÚ Osová Bítýška, OÚ Vlkov, Jeřábkova pekárna, Slámovo uze‑
nářství a BDS Velká Bíteš.
Děkujeme tímto všem, kteří nám pomohli k úspěšnému zajištění všech akcí, kte‑
ré pořádáme.
Výbor SPCCH
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VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Také výstava včelařů koncem listo‑
padu již voní Vánocemi. Přivoněli jste si
někdy k plátu včelího vosku? Na výsta‑
vě jste měli možnost nejen přivonět, ale
také ho koupit. Stejně tak jako krásně
zdobené perníčky, které by byla „..škoda
sníst…“, jak jsem zaslechla od návštěv‑
níků. Vzory na nich jsou snad rok od
roku jiné, nápadité – a kouzelné. Sáně
se soby, perníkový betlém, perníková
chaloupka a spousta drobných figurek
a tvarů. Měla jsem to štěstí, že jsem se
na výstavě potkala s tvůrkyní té krásy,
Která je včelí královna? Foto: Zora Krupičková paní Juříčkovou, takže jsem jí mohla
vyjádřit poklonu nad jejím umem. Jistě ne jen za sebe.
Výstava včelařů nejsou jen perníčky, ale také výrobky z včelích produktů. Kromě ně‑
kolika druhů medu od konkrétních včelařů z Bítešska také kosmetika, medovina s růz‑
nými příchutěmi, medové pivo a víno.
Zájemci si mohli prohlédnout i včelařské potřeby a spoustu zajímavých letáčků, pu‑
blikací i fotografií, týkajících se včelařství i jeho historie.
Velký zájem – především u dětí – vzbuzuje každoročně pozorování včelího roje pod
sklem a hledání včelí královny.
Přejme včelařům bohaté a sladké výsledky jejich celoroční práce a především – zdra‑
vé včeličky!
Zora Krupičková

NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Letošní program Bítešanu Na Bítešském jarmarku viděly v pátek 27. 11. 2009 školní
děti, v sobotu 28. 11. 2009 potom publikum, které zcela zaplnilo hlediště kulturního domu.
Pro nemoci a různá zaneprázdnění členů souboru se program musel tentokrát obe‑
jít bez Bítešské houslové muziky. S úspěchem ji zastoupila harmonikářka Ludmila Jelín‑
ková z Náměště nad Oslavou. Diváci byli přesto s programem spokojeni. Představili se
Zpěváčci z Velkobítešska pod taktovkou nebo spíše pod smyčcem učitelky Kamily Cou‑
falové. Samozřejmě osvědčeně „perlily“ i dětské soubory Bítešánek a Sluníčko a dětský
taneční kroužek při ZŠ.
Zlatým hřebem programu se stala scénka o hajném Schwejdovi, co skolil poslední‑
ho vlka. Podle historky ji zdramatizovala Silva Smutná.
Účinkující se zhostili svých rolí výborně, včetně hajného Schwejdy (Jan Brym). Ne‑
chybělo ani napětí při číhání na vlka a samozřejmě oslava „hrdinského činu“ hajného.
Program již tradičně ukončil příchod Marie s Josefem a Ježíškem a společně zaznělo
„Půjdem spolu do Betléma“. Vánoce byly o něco blíž.
Zora Krupičková
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Z bítešského jarmarku.

Foto: Ivo Kříž

PODZIMNÍ ROMANCE
Třetí koncert letošní sezóny Bítešského hudebního půlkruhu proběhl 1. prosince a ce‑
lým večerem zněly tóny houslí a klavíru. Interprety nemusel bítešskému publiku nikdo
příliš dlouze představovat. Byli jimi houslista František Novotný – v současnosti mimo
jiné profesor houslové hry na Hudební fakultě JAMU, pořadatel mistrovských kurzů
a pravidelný účastník nejrůznějších mezinárodních hudebních festivalů a klavírista Vla‑
dimír Hollý – momentálně působící jako korepetitor na Katedře smyčcových nástrojů
JAMU a také jako hráč na domácích i zahraničních pódiích.
Program koncertu vyšel z klasicismu, následně zavítal do romantismu a nechal poslu‑
chače nahlédnout i do období meziválečné literatury. Jako první zazněla Sonáta pro hous‑
le a klavír č. 4 a moll, op. 23 Ludwiga van Beethovena. Skladatel zde interprety skuteč‑
ně nešetřil. Náročnost obou partů byla zřejmá a 1. věta v „Prestu“ jen utvrdila poslucha‑
če, že tato skladba mezi „rozehrávací“ rozhodně nepatří. Oba hráči začali s plným nasa‑
zením a k celkově velmi pozitivnímu dojmu scházel snad jen trochu jemnější zvuk kla‑
víru, který by doplnil velmi kultivovaný a decentní zvuk houslí.
Druhou skladbou večera byla brilantní variace na G struně Mojžíš italského virtuosa
N. Paganiniho. Běžnému houslistovi někdy již pouhé vyslovení skladatelova jména stačí
nahnat strach, ne však Františku Novotnému. V jeho podání působila skladba velmi leh‑
ce a bylo cítit, že ji hraje s opravdovým potěšením. Jasně dominantní úloha houslí byla
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podpořena citlivým klavírním do‑
provodem, který přes nepříliš ná‑
ročný part vyžadoval od hráče
díky častým agogickým změnám
velký smysl pro souhru.
První polovina koncertu byla
zakončena skladbou E. W. Korn‑
golda – Mnoho povyku pro nic.
Tento židovský skladatel původem
z Brna spadá do meziválečného ob‑
dobí a největší věhlas získal tvorbou
filmové hudby, díky níž se proslavil
až v Hollywoodu. Mnoho povyku
pro nic – s částmi Nevěsta, Pochod
stráže, Zahradní scéna a Horn pipe
– je drobnou ukázkou tohoto stylu
František Novotný a Vladimír Hollý hráli v Bíteši po‑ posluchačsky velmi vděčného s bo‑
druhé
Foto: Otto Hasoň hatou harmonií.
Druhá polovina koncertu patřila Sonátě pro housle a klavír č. 1 d moll, op. 75 fran‑
couzského skladatele C. Saint‑Saënse. Tato čtyřvětá skladba byla interpretačně velmi ná‑
ročná. Střídaly se zde technické virtuózní pasáže v kontrastu s pomalými lyrickými úse‑
ky. Sonáta byla vyvrcholením celého koncertu a hráči ji přednesli s elegancí sobě vlast‑
ní. Jako přídavek zazněla ještě 1. věta z Beethovenovy sonáty G dur. Posluchači odchá‑
zeli spokojeni a romanticky naladěni.
Marika Kašparová

RAČTE VSTOUPIT…
Již podruhé v letošním roce proběhla ve
Vašem městě výstava výrobků a prací klien‑
tů z Ústavu sociální péče Jinošov. Dle zápisů
v návštěvní knize lze usoudit, že byla úspěšná.
Nemalou zásluhu mají pracovnice MěKS,
kterým tímto děkujeme za spolupráci a sa‑
mozřejmě náš dík patří houslové muzice ná‑
rodopisného souboru Bítešan za mimořád‑
ný hudební zážitek, kterým obohatili verni‑
sáž výstavy.
Přejeme Vám všem klidné a pohodové Vá‑
noční svátky. Do Nového roku hodně zdra‑
ví, štěstí a pohody.
Na další setkání s Vámi se těší
Na výstavě.
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Foto: Bc. Marta Valová

Eva Chytková
Zuzana Ivánková
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DO NOVÉHO ROKU S PŮLKRUHEM!
První úterý měsíce připadá tentokrát na 5. ledna. Stálí návštěvníci koncertů Bíteš‑
ského hudebního půlkruhu mají už v kalendáři napsáno 19.00 kulturní dům – kon‑
cert Dua Teres.
Duo Teres vybral pan Mašek z listiny Nadace Českého hudebního fondu – tam se
dostanou opravdu jen ti nejlepší mladí umělci. Z minulých sezón připomínám klavíristy
Martinu Merunkovou – Schulmeisterovou, Ivo Kahánka, pozounistu Roberta Kozánka,
basistu Miloše Raisigla, zpěváka Jakuba Pustinu, dívčí tria ArteMiss a Puella trio – ur‑
čitě si vzpomínáte, jak jsme si po koncertě říkali „Ještě, že jsme šli“. Duo Teres jsem si
byl poslechnout v Tišnově v listopadu; klidně se za ně zaručím, stejně jako prof. Fran‑
tišek Novotný, který vede na JAMU doktorandské studium houslistky Lucie Kopsové.
Duo Teres vzniklo v roce 2007 při studiu komorní hry na JAMU v Brně pod vede‑
ním odb.as. MgA. Miloše Vacka (1. houslista Janáčkova kvarteta). Tento komorní sou‑
bor tvoří slovenská houslistka Lucia Kopsová a český kytarista Tomáš Honěk. V jejich
repertoáru jsou zastoupena díla od období baroka až po hudbu 20. století. Snahou dua
je interpretovat především díla určená původně pro housle a kytaru a také díla soudo‑
bých českých i zahraničních autorů. V roce 2009 získalo duo 1. cenu na mezinárodní
soutěži Concorso di chitarra classica Enrico Mercatali v Gorizii (Itálie) a 1. cenu + di‑
plom za absolutního vítěze na mezinárodní soutěži komorní hry ve Vidnavě (Česká re‑
publika). Duo absolvovalo mistrovské interpretační kurzy v Mikulově v třídách reno‑
movaných pedagogů a umělců jako jsou např. Alexis Muzourakis, Thomas Offermann,
Marco Socías, Jens Wagner.
Lucia Kopsová narozena 19. 10. 1986 v Bratislavě. Studovala na Konzervatoři v Brati‑
slavě a JAMU v Brně. V uplynulých letech absolvovala bohatou koncertní činnost a účin‑
kovala na mnoha festivalech. Z četných ocenění v interpretačních soutěžích jmenujme
nejčerstvější: v roce 2009 získala na mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec 3. mís‑
to. Jako sólistka spoluúčinkovala s renomovanými slovenskými i moravskými orchestry,
uskutečnila nahrávky pro Slovenský rozhlas.
Tomáš Honěk (*2. 6. 1985), na kytaru začal hrát v deseti letech na ZUŠ v Semilech,
studoval na konzervatoři v Pardubicích a JAMU v Brně. Během studia se úspěšně zúčast‑
nil několika národních i mezinárodních kytarových soutěží. Pravidelně se účastní kytaro‑
vých festivalů a mistrovských tříd renomovaných kytaristů a pedagogů v ČR i v zahrani‑
čí. V současné době studuje druhý ročník navazujícího magisterského studia na JAMU
v Brně rovněž pod vedením Martina Myslivečka a Vladislava Bláhy.
Pokud jste si také dali do Nového roku předsevzetí, že své peníze nebudete utrá‑
cet, ale investovat do toho, co vás obohatí, přijďte na koncert Dua Teres 5. ledna 2010
v 19 hodin do kulturním domu ve Velké Bíteši.
Otto Hasoň
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíte‑
še, zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní Masarykovo náměstí, ulička V Krá‑
mích, domy čp. 97 a 98 (dnes ze dvou domů za radnicí stojí jen jeden):
Místo, na kterém vznikly zmíněné dva domky, bývalo až do konce 15. století zahra‑
dou soukromého domu. Zřízením radnice se tato zahrada proměnila ve veřejný prostor
‑ uličku dnes zvanou V Krámích. Nejpozději v polovině 16. století sem bylo z náměstí
přestěhováno 12 masných krámů. Tyto se v polovině 18. století navrátily zpět na náměs‑
tí k západní kašně. Prostor za radnicí se tak uprázdnil.
Na uvolněném místě vznikl nejprve domek čp. 97, který dosud stojí v těsné blízkosti
radniční budovy. „Den 5. Mai 1780. za primátorského ouřadu pana Jana Nepomuckého Gionimo, staršího purkmistra pana Augustýna Odvářky a jich spolupánů radních, počestný magistrát na místě počestnej obce prodal na žádost Tomáše Křečky kus placu, vedle městskýho rathausa v zadku při kustodii (tj. zřejmě vězení) z jedné a pana Adriana jeho domovní zdi (čp. 86)
z druhej strany ležící, a v šíři 4 sáhy a zdýlky 5 sáhy (tj. 7,6 x 9,5 m) jemu na vystavení chaloupky za sumu hotových peněz deset zlatých, které do obecní kasy odvedl. Pročež se jemu Tomášovi Křečkovi ten plac k vystavění chalupy emphyteotice (tj. dědičně) a s tím doložením zapisuje,
že bude povinen každoročně jeden zlatý platu do obecní kasy skládati“. Následně roku 1797
již vdova Mariana Křečková „chalupu za rathauzem dobrovolně poustupuje Josefovi Fritzovi
z ohledu, že on její tetu Antonii Svobodovou sobě za manželku vzíti míní a 10 ½ zlatých dluhů vyplatit povinen bude. Přitom také ona Mariana ovdovělá Křečková sobě v chalupě vladařství až do svej smrti vymiňuje... Přitom také, poněvadž již bez toho tato chaloupka dle naznání
slavné krajské komise jinam přenesena býti měla, pročež kdykoliv počestný zdejší ouřad to učiniti příčinu měl a v jinším místě na svůj náklad vystavěti chtěl, s tím budoucí hospodář spokojen
býti se zavazuje.“ Přesto domek zůstal stát dál, a tak jej roku 1833 Veronika rozená Fritzo‑
vá postoupila v hodnotě 170 zlatých svému manželovi Janu Lorberovi.
Poté od roku 1853 domek v ceně 200 zlatých patřil Martinu Chmelo‑
vi. A roku 1860 jej koupil za 360 zlatých Josef Moudrý, který jej hned
převedl na Františka a Františku Moudré.
O druhém domku čp. 98 gruntovní knihy vypovídají až k roku
1806, kdy byla vypořádána pozůstalost po domkaři Ambrožu Mar‑
tínkovi. Ten odkázal domek své manželce Kateřině Martínkové, při‑
čemž se připomíná stejné naznání krajské komise, jako u sousedního
domku. V roce 1825 vlastnil domek patrně Václav Kazatel. V lednu
roku 1856 byl domek v hodnotě 200 zlatých připsán Marianě Kazate‑
lové, která jej v říjnu téhož roku prodala za 180 zlatých Josefu Čejdo‑
Domky čp. 97
vi z Kadolce. A v roce 1860 jej koupili Karel Moudrý a Marie Was‑
a 98 v uličce
getsdischan za 400 zlatých.
V Krámích za
Prameny: SOkA ZR, AMVB, kn. č. 11793, fol. 85, 86, kn. č. 11795,
radnicí na kon‑
fol. 286, 290.
ci 19. století.
Jan Zduba
Archiv muzea.
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ČÁST VZPOMÍNEK NA VÁLEČNÁ LÉTA 1943 – 44
VII. DÍL ‑ JAK JSEM SE SEZNÁMIL S BUDOUCÍM VĚZENÍM RUDOLFA
HESSE
TOMÁŠ SMUTNÝ

U Neue Schule ve vycházkové uniformě, v pozadí vpravo zbytky demontovaných bomb.
Autor třetí zleva.
Tentokrát jsme skutečně bydleli na periferii. Spojení do centra Berlína bylo však dob‑
ré. Po Prenzlauer Allee jezdila tramvaj, zastávka byla nedaleko. Blížily se Vánoce a ty nás
zastihly právě zde. Vzpomínali jsme na domov a jistě nám bylo všem teskno. Štědrý den
byl zcela normální. Přes den práce, večer Eintopf. Musím říci, že jsme si na něj časem
i zvykli. Já jsem tehdy v Berlíně přibral a vážil jsem až 86 kg. Chodili jsme se individu‑
álně koupat do pěkných lázní poblíž centra a tam se i vážili. Z váhy po zaplacení vypad‑
la kartička s vytištěním váhy v pfundech (1 pfund = ½ kg). Poblíž centra jsem v men‑
ším obchůdku nakoupil nějaké knihy, většinou se sportovní tématikou, hlavně lehkoat‑
letickou. Výjimkou byl „Mein Kampf“ od Adolfa Hitlera. Dnes je to vyhledávaná kniha
pro sběratele, vysoce finančně ceněná. Měl jsem i mapu Berlína, malý kalendář s vyzna‑
čenými dny bombardování, další zápisky, odznaky. To vše se mi nějak záhadně ztratilo.
Když jsem po válce nastoupil do svého prvního zaměstnání a odešel z domova, pravdě‑
podobně to někdo při úklidu vyházel. Bylo to pro mě historicky cenné. Je to velká ško‑
da. Hlavně mne mrzí ta mapa.
Také jsem byl jednou u fotografa. Byl jsem se také podívat na Olympijském stadio‑
nu, na kterém se v roce 1936 konala XI. Olympiáda. Otevíral ji sám Adolf Hitler. Sta‑
dion je umístěn v hezkém prostředí. Pamatuji, že blízko byl borový les a nedaleko další
pěkný stadion. Na vstupním sloupu je také vytesáno jméno našeho Aloise Hudce, který
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zde získal zlatou medaili za cvičení na kruzích. Snad se někde na půdě najde odznak se
symbolem pěti olympijských kruhů, ten jsem koupil přímo u stadionu.
Také jsme se jednou dostali nákladním autem až mimo západní Berlín do Spandau,
kde je velká věznice. Tehdy nám to nic neříkalo, ale po válce tam byl dlouhá léta vězněn
jeden z pohlavárů Třetí říše – Rudolf Hess.
Na základě historických dokumentů na ČT 2 z roku 2009 o Rudolfu Hessovi a věz‑
nici Spandau jsem se rozhodl doplnit v této souvislosti své vyprávění o tuto příhodu:
Po velmi těžkých náletech, které jsme koncem listopadu zažili, a mnoha mrtvých
a ohořelých zbytků lidí, které jsme viděli, jsme navečer po práci se dvěma kamará‑
dy opouštěli ubytování na Kaiserin Augusta Allee ve škole a odjížděli tramvají na zá‑
padní konec Berlína – Westend a odtud pěšky 1 až 1,5 km jsme šli po silnici, ve‑
doucí z městečka Spandau, které bylo vzdáleno asi 6 ‑ 7 km a kde je známá vězni‑
ce. Odbočili jsme ve směru chůze vlevo, kde ve volném terénu byly vybudovány kry‑
ty. V nich jsme přespávali a brzo ráno se vraceli zpět k útvaru, abychom stihli ná‑
stup a přidělení do práce.
Proč to nepřiznat – měli jsme strach z náletů po tom, co jsme před několika dny prožili.
V tu dobu asi dva týdny panovalo po práci bezvládí a útvar jsme opouštěli bez propustek.
Když tak jednou na rozhraní listopadu a prosince opouštíme silnici a jsme asi
25 – 30 m ve volném terénu /již se stmívá/, přijíždí od Spandau do mírného kopce auto
a proti nám zastavuje. Vystupuje policista a směrem k nám volá: „Halo, was machen zie
Hier?“ (Halo, co tady děláte?) V ruce má pistoli. Nebudu to protahovat. Lámanou něm‑
činou říkáme, že jdeme do krytu přespat a brzy ráno se vracíme k útvaru. Následovaly
další otázky. Asi jsme u sebe neměli žádný průkaz, jen na sobě pracovní uniformy. S dal‑
ším kolegou nás vyzvali k nástupu do auta, obracejí se a jedem do Spandau. Odbočuje‑
me vpravo a za chvíli jsme ve věznici. Vystupujeme. Vedou nás do místnosti vedle vrát‑
nice. Jaká náhoda. Nedávno jsme sem vezli matrace.
Přes sklo pozorujeme, že asi volají na námi udanou adresu. Spojení ale nenavazují.
Říkají nám, že zde přenocujeme a ráno že se pokusí dovolat.
Na požádání jsme dostali vodu. Místnost je holá, jen dva kavalce, na nichž jsme pře‑
spali. S jakými pocity, to již nevím.
Brzy ráno se již dovolali do školy na vedení V. kompanie. Po ověření našich údajů
nasedáme do malé dodávky a odvážejí nás směrem k Berlínu, odkud jsme včera přijeli.
Po pravé straně míjíme protiletecké kryty a za chvíli jsme na konečné stanici tramvaje.
Dodávka zastavuje, my vystupujeme a děkujeme. S pozdravem Heil Hitler a zasalutová‑
ním odjíždějí. Čekáme chvíli na první tramvaj a odjíždíme.
Nedaleko vpravo vidíme několikaposchoďovou cihlovou kruhovou věž vodárny, za
níž je restaurace Maxe Horna, u něhož jsme svého času též bydleli. Po třech km jízdy
u zámku vystupujeme, přecházíme po mostě řeku Spreevu a jsme zase „doma“. Nástup
jsme zavčas stihli a vše se obešlo bez problémů. Dobře to dopadlo.
Kdo jiný se může pochlubit, že v doprovodu „čestné stráže“ mohl navštívit věznici
Spandau a v ní jednu noc přespat /byť jen o vodě/ a příští den ráno s doprovodem být
odvezen do Berlína, jako my tři?
(pokračování)
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OCHRANA OBYVATEL
DOPRAVNÍ NEHODOVOST JE NEJVĚTŠÍM ZLOČINCEM
V ZEMI!!!
–
–
–
–

Každé 3 minuty dojde na českých silnicích k dopravní nehodě!
Každých 17 minut je při nehodě lehce zraněn člověk!
Každých 100 minut je na silnici těžce zraněn člověk!
Každou 7. hodinu zemře v důsledku nehody 1 člověk!

Vsaďte na prevenci a chraňte své životy a zdraví dodržováním následujících rad!
Ročně se v České republice stane asi 200 000 dopravních nehod (180 000 z nich za‑
viní řidiči motorových vozidel!)
Proč lidé bourají? Protože…
– se plně nevěnují řízení a za jízdy telefonují, kouří, jedí, rozhlížejí se po okolí
– nedodržují bezpečnou vzdálenost a jezdí doslova „nalepení“ na sobě
– překračují stanovenou rychlost
– nedávají přednost v jízdě a vjíždějí do protisměru
– předjíždějí v nebezpečných úsecích
– jezdí rozčilení, pospíchají a nepředvídají případné nebezpečí
Jací řidiči nejčastěji bourají?
– řidiči agresivní a neohleduplní
– mladí řidiči se silnými vozy
– spěchající a nervózní řidiči
– nezkušení čerství majitelé řidičských průkazů
– osoby pod vlivem alkoholu a návykových látek
– tzv. sváteční řidiči, kteří vyjíždějí jen občas (např. o Vánocích či Velikonocích)
Kde nejvíce dochází k tragickým nehodám?
– nejvíce usmrcených osob je na silnicích I. a II. třídy
– 3 ze 4 nehod se stanou ve městech a obcích, 4 200 nehod se ročně stane na dálnicích
– nebezpečné jsou tradičně železniční přejezdy, kde ročně při srážce s vlakem zemře 50 osob
– nejvíce nehod se stane na přímých úsecích a křižovatkách ve tvaru „T“
– nejčastěji zemře chodec, který si zkracuje cestu, ačkoliv přechod pro chodce bývá
v dohledu
Kdy lidé nejčastěji bourají?
– nejvíce v prosinci a v letních měsících
– o víkendových dnech (pátek – neděle)
– o Velikonocích, Vánocích či v době delšího pracovního volna
– když projíždějí kolem místa dopravní nehody a nesoustředí se na vlastní jízdu
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Jací účastníci silničního provozu jsou nejzranitelnější?
– chodci (z nich nejvíce děti a starší lidé)
– cyklisté bez přileb
– děti‑spolujezdci, které nejsou připoutané v autosedačce
– řidiči a spolujezdci, kteří nejsou připoutáni bezpečnostním pásem
Ročně zemře na českých silnicích 1 300 lidí, z toho asi 40 dětí!! ZBYTEČNĚ!
(pokračování)
policisté ze služby dopravní policie

BÍTEŠŠTÍ HASIČI BILANCOVALI
V neděli 13. 12. 2008 proběhla 137 výroční valná hromada Sboru dobrovolných
hasičů Velká Bíteš. Sbor má 45 členů, z nichž je 19 zásahových hasičů. Dne 24. 5. 2009
jsme na poslední cestě doprovodili dlouholetého člena Jiřího Procházku (bývalý pro‑
fesionální požárník). Jednotka byla povolána k 47 mimořádným událostem, z toho
25krát ve Velké Bíteši. Námětových a prověřovacích cvičení bylo 6. Nejvíce zásahů
17 bylo spojeno s velkou vodou. Doprav‑
JPO III. obce Velká Bíteš, rok 2009
ních nehod bylo 7 a požárů 6. Zbytek tvoří
technické zásahy. Oproti roku 2008 máme
2,4%
7,15%
nárůst výjezdů z 29. Od 1. 4. 2009 jsme
Planý
poplach
předurčená jednotka k technické pomoci
6,13%
při dopravních nehodách. Jednotka zajiš‑
Požár
Prověřovací
a námětové
ťuje požární dohledy u prací vyžadujících
cvičení
zvláštní požárně bezpečnostní opatření – 67
služeb. Od prosince do dubna absolvova‑
Dopravní
6,13% nehoda
la část jednotky na Centrální požární sta‑
nici Hasičského záchranného sboru územ‑
ní organizace Žďár nad Sázavou kurs Ob‑
sluha motorových řetězových pil. Každý pá‑
Technická pomoc
tek máme hospodářský den a pracujeme na
údržbě techniky, celkem bylo odpracováno
224 hodin. 112 hodin bylo odpracováno na
25,55%
údržbě a úklidu požární zbrojnice. Dále se
každý pátek v jejich prostorách schází od‑
díl mladých hasičů, který navštěvuje cca. 10 dětí. Dne 30. 4. jsme pořádali „pálení ča‑
rodějnic“, účastnili jsme se Dětského dne. Dále jsme se zúčastnili okrskového cvičení
v Bezděkově. Soutěžila dvě družstva – muži a dorost. Na základě nového obsahového
zaměření požární prevence a z toho plynoucích úkolů stanovených ústřední odbornou
radou prevence v oblasti ochrany obyvatelstva pro mimořádné situace bylo provedeno
14 školení občanů – 28 hodin. Na výroční valné hromadě SDH byl zvolen nový vý‑
bor na další 5‑ti leté období.
Výbor SDH Velká Bíteš
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SPORT
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Rok se sešel s rokem a je tu
zase měsíc prosinec, který ne‑
odmyslitelně patří k uspořádá‑
ní vánoční akademie, kterou již
tradičně pořádá TJ Spartak Vel‑
ká Bíteš. Tentokrát se výkonný
výbor TJ rozhodl pro termín
4. prosince, v předvečer Miku‑
láše. Chtěli jsme trochu zpest‑
řit program akademie návště‑
vou Mikuláše s jeho doprovo‑
dem – Andělem a Čerty, kte‑
ří opravdu sportovní halu na‑
Mikulášská nadílka.
Foto: Tomáš Jelínek vštívili. I když malí caparti se
trochu báli, odrostlejší cvičen‑
ci prokázali odvahu a dokonce si s čerty zasoutěžili. A že se fandilo našim sportovcům,
není třeba pochybovat. Každý účinkující byl obdarován dárkovým balíčkem, dokonce
byly obdarováni i děti v hledišti.
Po uvítání diváků, kteří se sešli v hojném počtu, začal program samotné akademie.
Tradičně vystoupily naše oddíly – Rodiče a děti, Sportovní gymnastika, kde více pře‑
važovaly nejmenší děti a také nesmělo chybět vystoupení oddílu JUDA s ukázkami spor‑
tovní dovednosti a obratnosti. Nechyběla ani humorná scénka trenéra s malým judis‑
tou. Letos poprvé vystoupil oddíl Moderní gymnastiky, který nově vznikl od září 2009.
Také v tomto oddíle vystoupili nejmenší cvičenci. Přesto, že na nacvičování bylo málo
času, vystoupení se líbila.
V pestrém programu vystoupily také tradičně cvičenky DDM Náměšť n/Oslavou
a oddíl Mažoretek z Lažánek – od nejmenších až po dorostenky. I tato vystoupení byla
odměněna diváky bouřlivým potleskem. Akademie se zúčastnilo 145 cvičenců. Pódio‑
vé skladby se střídaly s ukázkami aerobiku a sportovní gymnastiky. Rytmická hudba či
populární písničky vyburcovaly přítomné diváky ke skandovanému potlesku během vy‑
stoupení. Nemalou zásluhu na hladkém průběhu programu má „náš zvukový mistr“ pan
Alois Špaček mladší, který bravurně zvládal zvukovou techniku. Touto cestou mu děku‑
jeme a věříme, že nám zachová svoji přízeň i při dalších akcích.
V přestávce programu bylo předáno vyznamenání za dlouholetou trenérskou činnost při
příležitosti životního jubilea panu Pavlu Burianovi. Vyznamenání udělil Okresní výkonný
výbor ČSTV Žďár nad Sázavou, předáním byl pověřen člen OVV pan František Neklapil.
Každé vystoupení mělo své kouzlo, ať už to byly nápadité kostýmy nebo zajímavé
choreografie, za nímž stojí mnoho hodin nácviku spojených s usilovnou prací trenérů,
ale i snaha cvičenců odvést co nejlepší výkon. A že to těm malým capartům někdy

Leden 2010

29

nevyšlo? Nevadí, vždyť rodiče i prarodiče a známé to potěšilo, že ten jejich „drobek“
něco dokázal. A že to tak bylo, ocenili diváci svým upřímným potleskem. To byla ta‑
ková „malá náplast“ našim trenérům a cvičitelům, kteří funkce vykonávají zcela zdar‑
ma na úkor svého volného času. Bez této práce by provoz oddílů TJ nemohl existo‑
vat. Patří jim za to poděkování.
V neposlední řadě nám dovolte, abychom touto cestou poděkovali sponzorům za
vstřícnost k naší žádosti o poskytnutí pomoci při zajištění dárkových balíčků jak účinku‑
jícím, tak dětem z řad diváků – jmenovitě paní Hance Pöcklové, panu Radimu Blažkovi
– Café Jana, panu Kučerovi – Centrum Potravin, panu Tomáši Jelínkovi, panu Jandovi
– Manfood Potraviny, paní Hudečkové – Obuv a paní Zdubové – Cukrárna.
Na závěr přejeme všem sportovním příznivcům hodně zdraví a úspěchů v novém
roce 2010.
výbor TJ Spartak

OSTATNÍ
JAK SE MY, ČEŠI, NEJČASTĚJI ZBAVUJEME VYSLOUŽILÝCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme teh‑
dy, když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyváže‑
ní se pak nemusíme starat.
Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. O takový mastný
papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí roztřídění papí‑
ru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené sběrné kontejnery.
Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do sběr‑
ného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený?

CO VLASTNÍME, PROČ TO VYHAZUJEME
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám elektrozaří‑
zení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich prů‑
měrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny.
Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je
starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až
deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává pou‑
žívat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího mode‑
lu. Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do sběrného dvo‑
ra. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkč‑
ní lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo prostřednictvím
inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem dál používá. Stále
ještě však šest procent dotázaných přiznává, že starou lednici prostě postaví k popelnici.
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Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností
a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvů‑
li poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich likvi‑
dace? Největší množství těchto malých domácích pomocníků bohužel, končí v popelni‑
ci mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde mají vět‑
ší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál
překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných dvorů.

CO NAPOVĚDĚL PRŮZKUM?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově
nyní tvoří až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako
plastové obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milio‑
nů tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát
rychleji než celkový objem odpadu.

Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vyslouži‑
lých spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás
tehdy – s nadsázkou řečeno – platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na
dvě skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá.
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Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval v dvou‑
letém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování lidí. S tvr‑
zením „Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na skládkách“
dnes souhlasí 72 % dotazovaných.
Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více než
polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů „odevzdání elektrozařízení prodejci při
koupi nového“.
elektrowin, a.s.

MASÁŽ V ZIMĚ
V lednu je zima většinou v plném proudu, předvánoční shon a vánoční pohoda už
je dávno za námi a večery stále dlouhé. Pokud máte chuť někam vyrazit a dáváte před‑
nost spíše klidnému prostředí a nehmotným zážitkům, dopřejte si masáž.
Jestliže vás už nějakou dobu pobolívají záda, tak vám pomůže klasická rekondiční
masáž. Jemné ruční masážní hmaty pomáhají uvolnit svalové blokády zad a šíje způso‑
bené jednostranným a nadměrným zatížením. Od bolesti hlavy nebo při častých migré‑
nách je dobré vyzkoušet některou speciální masáž s protažením šíje. Při zdravotních po‑
tížích, na detoxikaci organismu, podporu odbourávání podkožního tuku a vyhlazování
celulitidy se výborně hodí lymfatické a vakuové masáže.
V zimě je velmi oblíbená vibrosauna, která kromě účinné vibrační masáže působí
i teplem a má několik terapeutických účinků najednou. Pomáhá při redukci hmotnosti,
detoxikaci, posílení imunity, nespavosti a revmatismu. Je vhodná v kombinaci s klasic‑
kými ručními masážemi nebo před vakuovou masáží.
Pokud nemáte zkušenost, jak vaše tělo reaguje na masáž, můžete pro začátek zvolit
některou z energetických jemných masážních technik. Tou může být například tradič‑
ní indická masáž hlavy „champi“. Provádí se i přes oděv, v sedě. Masáž hlavy je rozšíře‑
na o prvky shiatsu ramen, šíje a obličeje. Působí antistresově na celé tělo a stává se účin‑
nou pomocí pro dnešního člověka žijícího pod tlakem současného životního stylu. Po‑
dobně působí reflexní masáž nohou, která přes vaše chodidla přináší úlevu při zabloko‑
vaném zádovém svalstvu.
Celková aromaterapeutická masáž uvolní celé tělo i mysl, vonný olej příjemně zvláč‑
ní pokožku a navíc si při této masáži úžasně odpočinete. Náročnější klienti dají před‑
nost masáži horkými lávovými kameny. Tato masáž je spojení tradiční havajské masáže
s použitím horkých lávových kamenů a aromatického masážního oleje. Příznivě působí
na celé tělo, pomáhá odbourávat stres, napětí a různé somatické potíže způsobené vyčer‑
páním. Letní slunce a písečné pláže vám svou dynamikou připomenou havajské masá‑
že. Jejich relaxační i terapeutický účinek je dán uvolňováním svalového a emocionálního
napětí, odstraněním blokací a bolestí hlavy.
Nevšedním zážitkem je čokoládová nebo medová masáž. Působí proti depresi a úna‑
vě, podporují detoxikaci organismu a účinně regenerují a omlazují pokožku.
Stejně příjemně působí různé kosmetické masáže obličeje, které kromě relaxace mají
omlazující a regenerační účinek pro pleť. Většinou jsou součástí komplexních salonních
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pěstících kúr. Z rozmanité nabídky si můžete vybrat klasickou masáž, lymfatickou, gym‑
nastickou, liftingovou proti vráskám nebo protistresovou masáž dřevěnými kuličkami.
Možnosti a nabídky masáží jsou opravdu pestré a někdy je těžké si vybrat. Chce to
zkrátka zkusit a nechat se chvíli hýčkat. Je to odpočinek pro tělo i pro duši, který stojí za to.
Šťastný a požehnaný nový rok, zdraví a pohodu!
Mgr. Anna Kopáčková

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
LEDEN 2010
Neděle 10. ledna v 19.30 hodin
ZOUFALCI
Nová česká třicátnická komedie o šestici
zoufalců, kteří 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
Neděle 17. ledna v 19.30 hodin
KNĚŽNA LIBUŠE
Česko-americké koprodukční historické
fantasy. Z českých herců P. Kříž, M. Va‑
šut a další…
Premiéra 99 minut
Vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč
Neděle 24. ledna v 17.00 a v 19.30 hodin
2 BOBULE
Volné pokračování komedie z poetického
prostředí jihomoravských vinic. V hlavních
rolích L. Langmajer, K. Hádek, T. Voříš‑
ková, L. Lipský, J. Švandová, J. Krampol,
V. Postránecký, J. Korn, A. A. Duchoslav
a další.
Premiéra 94 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč
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Neděle 31. ledna v 17.00 hodin
DOBA LEDOVÁ 3: ÚSVIT DINOSAURŮ
(Ice Age: Dawn of the Dinosaurs)
Pro velký úspěch reprizujeme pokračování
oblíbených animovaných komedií pro celou
rodinu. V českém znění J. Lábus, O. Jirák,
Z. Mahdal, K. Brožová a další.
Premiéra 90 minut.
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč
Neděle 7. února v 19.30 hodin
TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC
(The Twilight Saga: New Moon)
Film, který se saje. Nebezpečí číhá v růz‑
ných podobách. V hlavních rolích americ‑
ké romantické upíří fantasy Kristen Steward
a Robert Patison.
Premiéra 110 minut.
Vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč
Neděle 14. února v 19.30 hodin
PARANORMAL ACTIVITY
(Paranormal Aktivity)
Přemýšleli jste někdy nad tím, co se ko‑
lem vás děje, když spíte. Americký horor.
Premiéra 90 minut
Vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč
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Zelený bonus pro rok 2010 činí 11,28 Kč za každou vyrobenou kWh. Výkupní cena přebytku výkonu za rok 2010 činí 0,98 Kč za každou nespotřebovanou kWh dodané do sítě.
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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, Masarykovo nám. 82.
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CO MŮŽETE

SPOLEČNĚ S NÁMI UDĚLAT
PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ?
ODEVZDÁVEJTE ELEKTROZAŘÍZENÍ
V MÍSTECH ZPĚTNÉHO ODBĚRU!
Velké
spotřebiče

Malé
spotřebiče

Chlazení

Nářadí,
hobby, dílna

Střední
spotřebiče

Zahrada

Elektrowin, a. s.
Michelská 300/60, 140 00 Praha 4
tel.: 241 091 843, fax: 241 091 834
e-mail: sber@elektrowin.cz
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