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Plesová sezóna vrcholí. Foto: Archiv První brněnské strojírny
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ

Úterý 2. února  ‑ 19. února 2010
Otevírací doba: po ‑pá 8 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12 hodin,
sobota 9 – 12 hodin, neděle 13 – 17 hodin
VÝSTAVA „KOUZELNÝ SVĚT BARBÍN“ (M. Svobodové z Blanska)
Výstavní sál klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 2. února 2010 v 19 hodin
SMETANOVO TRIO: Jitka Čechová, Jana Vonášková ‑Nováková, Jan Páleniček
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Sobota dne 6. února 2010 ve 20 hodin
HASIČSKÝ PLES – hraje „Jásalka“ z Nové Vsi u Nového Města na Moravě
Předprodej vstupenek na hasičce (Za Loukama 583) – denně od 8 do 17 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje SHČMS Velká Bíteš

Pondělí dne 8. února 2010 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dům, Vlkovská 482

Sobota dne 13. února 2010 ve 20 hodin
FARNÍ PLES – hraje „S – Box“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482

Pondělí dne 15. února 2010 v 16.30 hodin
BRUSLENÍ PRO SENIORY
Zimní stadion, Tyršova 219
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 16. února 2010 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – ve školičce na Masarykově náměstí 86
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Středa 17. února 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB – pravidelné klubové setkání seniorů a seniorek
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub



4 Zpravodaj Velká Bíteš

Sobota dne 20. února 2010 ve 20 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením ankety „Sportovec města“
Hraje Malý orchestr Karla Vlacha, vystoupí Roman Vojtek, Petr Bende, Vašo Patejdl.
Předprodej vstupenek na recepci U Raušů
Kulturní dům, Vlkovská 482

Úterý dne 23. února 2010 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát ve Žluté třídě
Organizuje MŠ U Stadionu

Sobota dne 6. března 2010 ve 20 hodin
MAŠKARNÍ BÁL – hraje Pavel Helan s kapelou
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám. 5
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 13. března 2010
VODNÍ RÁJ JIHLAVA – plavání pro seniory a děti
Na akci je nutné se nahlásit předem, a to nejpozději do 26. 2. 2010 v Informačním 
 centru, Masarykovo náměstí 5, tel.: 566 532 025
Odjezd od České spořitelny v 7.30 hodin
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Č. 19/09 
KONANÉHO DNE 14. PROSINCE 2009
3/19/09/RM – rozhoduje vybrat nejvhodnější nabídku a přidělit veřejnou zakázku „Mo‑
dernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ uchazeči CSKA 
Karviná, spol. s r.o., Lešetínská 378/5a, 733 01 Karviná – Staré Město
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2009

4/19/09/RM – rozhoduje vybrat nejvhodnější nabídku a přidělit veřejnou zakázku „Projektová 
dokumentace optické sítě Velká Bíteš“ uchazeči Forelive, s.r.o., Pražákova 10, 619 00 Brno
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2009

5/19/09/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 904 ze dne 20.10.2009 
mezi objednatelem městem Velká Bíteš a zhotovitelem ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem 
v předloženém znění (změna termínu plnění)
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.12.2009

6/19/09/RM – bere na vědomí informace podané Ing. Bednářem z odboru
 výstavby a ŽP o průběhu reklamačních oprav nájemních bytů v domě č.p. 282 ul. Jihlavská
odpovědnost: rada města termín: 15.12.2009
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8/19/09/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídkou firmy Colas, a.s., ve výši 117 410, ‑ 
Kč za provedené práce v rámci protipovodňových opatření
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12. 1009

9/19/09/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu mezi První brněnskou strojírnou Velká 
Bíteš, a.s., jako dárcem, a městem Velká Bíteš, jako obdarovaným, když předmětem je po‑
skytnutí finančního daru ve výši 60.000, ‑ Kč při příležitosti oslav založení SOŠ Jana Tiraye
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 15.12.2009

10/19/09/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu mezi krajem Vysočina jako dár‑
cem a městem Velká Bíteš jako obdarovaným, když předmětem je poskytnutí finanční‑
ho datu ve výši 60.000, ‑ Kč za 1. místo v hlavní soutěži obcí „My třídíme nejlépe 2009“
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 15.12.2009

11/19/09/RM – bere na vědomí výpověď nájmu bytu č. 5, ul. U Stadionu 475, Velká 
Bíteš, z důvodu závažného porušení povinností vyplývajících z nájemní smlouvy
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2009

14/19/09/RM – bere na vědomí předloženou informaci stavebního úřadu o vývoji si‑
tuace a přijatých opatřeních ve věci zemědělské činnosti a nepovolených staveb v zázemí 
a komplexu budov dvorního traktu nemovitosti č.p. 83 ve Velké Bíteši
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.12.2009

15/19/09/RM – rozhoduje uzavřít Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Velká Bíteš a obcí 
Rozseč o výkonu přenesené působnosti na úseku rušení údaje o místu trvalého pobytu
odpovědnost: tajemnice termín: 10.1.2010

16/19/09/RM – bere na vědomí sdělení ministra financí Ing. Eduarda Janoty ve věci 
schválení přímého prodeje pozemků p.č. 1342/1, p.č. 1342/9, p.č. 1342/10, p.č. 1342/11 
a p.č. 1342/12 v k.ú. Velká Bíteš od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetko‑
vých, a to městu Velká Bíteš
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2009

17/19/09/RM – bere na vědomí Oznámení o porušování veřejného pořádku vlivem 
provozu restaurace „Na 103“
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2009

19/19/09/RM – bere na vědomí Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické sta‑
nice kraje vysočina, ÚP Třebíč, z kontroly provedené na MŠ Masarykovo náměstí 86, 
příspěvková organizace
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2009

22/19/09/RM – rozhoduje zařadit investiční akci „Optická síť Velká Bíteš“ do rozpočtu 
města s částkou 84 tis. Kč, a to v rámci rozpočtového opatření města č. 10/09
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.12.2009
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23/19/09/RM – rozhoduje řešit úhradu opravy chodníků (dláždění) před vstupem do ZŠ 
a před poliklinikou v celkové částce 68.926 Kč, a to v rámci rozpočtového opatření č. 10/09
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14.12.2009

24/19/09/RM – schvaluje rozpočtové opatření města č. 10/2009
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.12.2009

25/19/09/RM – bere na vědomí sdělení o veřejnoprávních kontrolách provedených 
u příspěvkových organizací
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2009

26/19/09/RM – bere na vědomí informace SOŠ Jana Tiraye, ZŠ Tišnovská 116 
a Technických služeb Velká Bíteš o výši úhrady nájemného za rok 2009 za užívání 
nebytových prostor ve vlastnictví TJ Spartak a za umístění reklamy v celkové část‑
ce 181.759, ‑ Kč
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2009

27/19/09/RM – rozhoduje vyhradit místo pro ZTP občany u bytového domu č.p. 277 
v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2010

29/19/09/RM – schvaluje vyřazení kolků (13 ks á 5, ‑ ‑Kč, 34 ks á 1, ‑ ‑Kč) z majetku 
města z důvodu jejich neplatnosti
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2009

30/19/09/RM – rozhoduje osadit svislé dopravní značení ve dvoře domu Masarykovo 
náměstí 86 ve Velké Bíteši. Jedná se o „zákaz zastavení“ v době od 9.00 do 11.00 hod
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.4.2010

35/19/09/RM – rozhoduje vyhovět žádosti ředitelky ZŠ Tišnovská 116 o úpravu nádvo‑
ří u budovy č.p. 116, konkrétně zpevnit část nádvoří a příjezdové cesty k zadnímu bez‑
bariérovému vchodu do budovy školy
odpovědnost: ředitelka školy termín: 31.12.2009

36/19/09/RM – schvaluje vyhlášení investičního záměru – využití prostoru za zimním 
stadionem, a to formou doplnění areálu sportoviště, když konkrétně dotčenými jsou po‑
zemky p.č. 760/1, p.č. 761/5 a p.č. 765/4, vše v k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.1.2010

37/19/09/RM – bere na vědomí návrhy TC města Velká Bíteš a TC Matador na využití 
tenisového areálu a současně rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu tohoto areálu
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.1.2010

38/19/09/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy Velká Bíteš, 
Hrnčířská 117, příspěvková organizace, pro školní rok 2008/2009
odpovědnost: rada města termín: 14.12.2009 
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Č. 20/09 
KONANÉHO DNE 28. PROSINCE 2009
2/20/09/RM  ‑ bere na vědomí souhrn usnesení ze zasedání rady města č. 19/09 kona‑
ného dne 14.12.2009 a zprávu o plnění usnesení
odpovědnost: rada města termín: 28.12.2009

3/20/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 03 o velikosti 2+KK v 1 NP 
domu č.p. 239 v ulici Tyršova ve Velké Bíteši, a to na dobu určitou v délce dvou roků 
počínaje dnem 1.2.2010
odpovědnost: odbor správní termín: 1.2.2010

4/20/09/RM  ‑ bere na vědomí informaci ENCOM, spol. s r.o., Brno, o volných a uvol‑
ňovaných městských bytech ve Velké Bíteši
odpovědnost: rada města termín: 28.12.2009

6/20/09/RM  ‑ schvaluje vyřazení DHIM pro Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká  Bíteš, 
za rok 2009 dle předloženého návrhu
odpovědnost: ředitelka IC a KK termín: 31.12.2009

7/20/09/RM  ‑ rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu ze dne 14.7.2004  ‑ nájem‑
ce  AgroStar spol. s r.o., Jihlavská 282, 595 01 Velká Bíteš, doba nájmu do 31.12.2010
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.1.2010

8/20/09/RM  ‑ bere na vědomí změnu Přílohy č. 3 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení  ‑ odběratel firma ASEKOL s.r.o. Praha, účinnost od 1.1.2010
odpovědnost: rada města termín: 28.12. 1009

10/20/09/RM  ‑ rozhoduje udělit příspěvkovým organizacím města souhlas s vedením 
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle z.č. 563/1991 Sb. v jeho platném znění, a to 
od 1.1.2010
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací termín: 1.1.2010

12/20/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Forelive, s.r.o., Pražákova 
10, 619 00 Brno, na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Optic‑
ké sítě Velká Bíteš“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 8.1.2010

13/20/09/RM  ‑ rozhoduje uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 
dopravě s dopravcem TOURBUS, a.s., Brno, pro rok 2010
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 8.1.2010

14/20/09/RM  ‑ bere na vědomí jízdní řád přepravce VENTO ‑LINE s.r.o. Brno pro 
rok 2010
odpovědnost: rada města termín: 28.12.2009
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15/20/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Josefa Novotného na zpracování 
technické dokumentace „ZŠ Velká Bíteš  ‑ pasport kanalizační přípojky do ul. Tišnovská“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 8.1.2010

16/20/09/RM  ‑ rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče WSA doprava a parkování 
s.r.o., Na Plachtě 156, 250 73 Radonice, na osazení 5 kusů solárních parkovacích auto‑
matů na Masarykově náměstí v provedení s automatickým vracením mincí při přeplatku
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 8.1.2010

17/20/09/RM  ‑ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2009 dle závěrečného rozpočtového 
opatření města č. 11/09
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.12.2009

18/20/09/RM  ‑ schvaluje společný postup zadavatelů  ‑ města Velká Bíteš a SvaK Žďár‑
sko  ‑ na veřejné zakázce „Prodloužení obslužné komunikace a inženýrských sítí v prů‑
myslové zóně Velká Bíteš ‑Košíkov“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.1.2010

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Č. 01/10 
KONANÉHO DNE 11. LEDNA 2010
3/01/10/RM – bere na vědomí Protokol Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, ÚP 
Žďár nad Sázavou, o kontrolním zjištění provedeném v Základní škole Velká Bíteš, Tiš‑
novská 116, příspěvková organizace
odpovědnost: rada města termín: 11.1.2010

4/01/10/RM – bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 
116, příspěvková organizace, o činnosti školy za rok 2008 / 2009
odpovědnost: rada města termín: 11.1.2010

5/01/10/RM – schvaluje Směrnici pro vedení pokladny města Velká Bíteš
odpovědnost: odbor finanční termín: 11.1.2010

6/01/10/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí služby, její ceně a informace 
o skutečnostech nutných pro vyřízení věci mezi městem Velká Bíteš a JUDr. Jiřím Juříč‑
kem, advokátem Společné advokátní kanceláře v Brně
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 15.1.2010

7/01/10/RM – schvaluje text Darovací smlouvy mezi městem Velká Bíteš jako dárcem 
a Vysočinou, krajem, jako obdarovaným, předmětem které je poskytnutí finanční částky 
ve výši Kč 499.800, ‑ k úhradě výdajů na zpracování projektové dokumentace akce Zdra‑
votnická záchranná služba kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 11.1.2010
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8/01/10/RM – bere na vědomí informaci ENCOM, spol. s r.o., Brno, o opakovaném 
dluhu na nájemném za nebytové prostory v budově Lánice 42, Velká Bíteš; současně 
ukládá správci vypovědět nájem tohoto nebytového prostoru
odpovědnost: ENCOM termín: 31.1.2010

9/01/10/RM – bere na vědomí závěry znaleckého posudku vypracovaného projekční kan‑
celáří PROXIMA projekt, s.r.o., Brno, když předmětem je posouzení stavu části hřbitov‑
ní zdi mezi ulicemi Tyršova a Vlkovská, s tím, že předmětný posudek doporučuje zařa‑
dit k projednání v zastupitelstvu města.
odpovědnost: rada města termín: 11.1.2010

11/01/10/RM – rozhoduje udělit souhlas s konáním motoristické akce 21.Horácká rally 
Třebíč, a to za podmínek, které stanoví Městský úřad Velká Bíteš, Odbor výstavby a ŽP. 
Dále RM rozhoduje udělit souhlas s uzavírkou silnice v místních částech Holubí Zhoř 
a Březka a rovněž s vedením objížďky přes Velkou Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.1.2010

12/01/10/RM – bere na vědomí Zápis z 4. schůze dozorčí rady firmy Lesy města Velká 
Bíteš s.r.o. ze dne 17.12.2009. Současně žádá jednatele firmy o předložení zprávy o prů‑
běhu prodeje služebního vozu Opel Frontera (viz usnesení 3/13/09/RM)
odpovědnost: jednatel LM termín: 21.1.2010

13/01/10/RM – doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet města pro rok 2010 
v předloženém znění.
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 8.2.2010

14/01/10/RM – stanovuje vedoucímu Městského muzea Velká Bíteš p. Bc. Ivo Křížovi 
s účinností od 1.2.2010 rozvrh pracovní doby takto:
pondělí–pátek: 7.30 hod. – 12.00 hod. 12.30 hod. – 16.00 hod.
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 31.1.2010

ŘIDIČSKÝM PRŮKAZŮM VYDANÝM V LETECH 1994 
AŽ 2000 KONČÍ PLATNOST 31. PROSINCE 2010
Tyto průkazy totiž podléhají povinné výměně nejpozději do konce roku 2010. Od 
1. 1. 2011 budou uvedené řidičské průkazy neplatné a neopravňující k řízení motoro‑
vých vozidel. Řidiči, kterých se výměna týká, vyzýváme, aby neotáleli a o nový průkaz 
požádali již nyní. Výměny provádí příslušná pracoviště obecních úřadů s rozšířenou pů‑
sobností a k zapotřebí je platný průkaz totožnosti, fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
a řidičský průkaz, kterému končí platnost. Povinná výměna je bezplatná a nový průkaz 
dostanete do 20 dnů od podání žádosti. Více na http://www.vymentesiridicak.cz
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ZPRÁVY Z MĚSTA

PRÁCE NA PROJEKTU MODERNIZACE STŘEDNÍHO ODBOR-
NÉHO UČILIŠTĚ JANA TIRAYE ZAHÁJENY

Od 1. února 2010 se naplno rozběhly stavební práce a dodávky na projektu „Moderni‑
zace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“. 

V opakovaném otevřeném výběrovém řízení, kterého se mohl zúčastnit kdokoliv 
schopný dodat předmět zakázky, soutěžili stejní dva uchazeči jako v předchozím výběro‑
vém řízení. Opět byla vybrána firma CSKA Karviná spol. s r.o., Karviná – Staré Město. 
Opakováním výběrového řízení se mimo jiné docílilo i snížení celkových nákladů pro‑
jektu o 330 tis. Kč.

Výběrové řízení bylo podrobeno pečlivé kontrole ze strany Úřadu regionální rady re‑
gionu soudržnosti Jihovýchod II pracoviště Jihlava. Ve výběrovém řízení nebylo shledáno 
žádného pochybení ze strany zadavatele, a proto mohla být uzavřena s vybraným ucha‑
zečem smlouva o dílo. Úspěšným provedením výběrového řízení je městu zachována do‑
tace v plné schválené výši 16,255 mil. Kč.

Fyzická realizace projektu byla zahájena v souladu s jeho časovým harmonogramem, kte‑
rý je nedílnou součástí podmínek dotace. Dokončení díla se předpokládá do konce června 
2010. Poté bude následovat vyúčtování a vyhodnocení projektu s žádostí o proplacení dotace.

Faktickým ukončením prací ale ještě všechno nekončí. Po dobu pěti let musí být za‑
jištěna tzv. udržitelnost, kdy projekt spolufinancovaný Evropskou unií musí sloužit své‑
mu účelu. O plnění indikátorů dotace se po celou tuto dobu podávají hlášení formou 
monitorovacích zpráv na Úřad regionální rady. Teprve po úspěšném absolvování pětile‑
té udržitelnosti projektu je dotace definitivně přiznána.

Ing. Pavel Bednář
Odbor výstavby a ŽP MěÚ

 

HOSPODAŘENÍ MĚSTA V ROCE 2009
Rozpočet Velké Bíteše byl v roce 2009 vyrovnaný, skončil ve výši 85,235 miliónů 

korun. Propad daňových příjmů podle zákona o rozpočtovém určení daní činil v na‑
šem případě 4 milióny korun (schválený rozpočet 37 miliónů, skutečnost pak 33 milió‑
ny korun). Zajímavé je, že ministerstvo financí nám pro rok 2009 doporučovalo počítat 
s příjmy až 40 miliónů korun. My jsme ale volili při sestavování rozpočtu raději opatrný 
způsob, protože jsme měli informace o poklesu obratů největších regionálních firem už 
v posledním kvartálu roku 2008. A jak se později ukázalo, bylo toto rozhodnutí namís‑
tě. Propad daňových příjmů musela samospráva města nahradit a vyřešila ho kapitálový‑
mi příjmy v celkové výši 27,865 miliónů korun. Hlavní podíl z této částky (cca 21 mi‑
liónů korun) byl z prodeje pozemků v průmyslových zónách. Další významnou část pří‑
jmů města tvořily přijaté transfery neboli dotace, a to 24,155 miliónů korun. Nejmenší 
objem příjmů přinesly ve výši 9,931 miliónů korun příjmy nedaňové, když jejich základ‑
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ní podíl tvořila částka 1,922 miliónu korun za separaci odpadů od společnosti EKO‑
‑KOM a také předplacená část (2,2 miliónů korun) pronájmu bývalé kotelny u základ‑
ní školy na Sadové ulici.

Co se týká zadlužení města, samospráva nemusela přistupovat k řešení dokrývání vý‑
padku daňových příjmů prostřednictvím úvěrů od peněžních ústavů. V minulém roce 
jsme vrátili dva krátkodobé úvěry s dobou splatnosti do jednoho roku (celkově necelých 
19 miliónů korun). První jsme čerpali od Komerční banky na zpětný odkup pozemků 
v průmyslové zóně Velká Bíteš ‑Košíkov od ITW Pronovia, druhý rovněž od Komerční 
banky na předfinancování projektu křižovatky ulic Kostelní, Tišnovská, Vlkovská a Na 
Valech od Evropské unie. 

Současná zadluženost města je pod hranicí 5 %. Tvoří ji splácení úvěrů jednak na 
akci „Výměna oken a zateplení fasády bytových domů U Stadionu 475 a 548“ z progra‑
mu PANEL od Státního fondu rozvoje bydlení (dotace na úrok z úvěru), jednak na vy‑
budování sedmi bytových jednotek na Tyršově ulici za Střední odbornou školou (dofi‑
nancování akce k čerpané dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a SFRB). Třetím splá‑
ceným úvěrem je úhrada technické infrastruktury sídliště na ulici Jihlavská, konkrétně 
mezi bytovými domy č.p. 282, 650 a městskou kuchyní s jídelnou.

Výdaje města se dají rozdělit na dvě části: 1. mandatorní výdaje a 2. opravy a inves‑
tice. Do mandatorních výdajů patří kapitola zemědělství a lesního hospodářství, dopra‑
vy, vodního hospodářství, vzdělávání (školství), kultura, církev a sděl. prostředky, tělo‑
výchovná a zájmová činnost, zdravotnictví, bydlení, komunální služby a územní rozvoj, 
ochrana životního prostředí, dávky a podpory v sociálním zabezpečení, sociální služby 
a pomoc, požární ochrana a integrovaný záchranný systém, státní správa, územní samo‑
správa, finanční operace, ostatní činnosti a úroky z úvěrů. Výdaje ve výše uvedených ob‑
lastech mandatorních výdajů dosáhly částky 56,23 miliónů korun. Z kapitoly státní sprá‑
vy (provoz městského úřadu) se za minulý rok podařilo uspořit 738 tisíc korun. V ka‑
pitole tělovýchovné a zájmové činnosti samospráva podpořila sportovní aktivity částkou 
1,6 miliónu korun.

Druhá část, tvořená opravami a investicemi, byla ve výši 29 miliónů korun. Mezi nej‑
důležitější akce, jež v minulém roce zlepšily stav města, patří vybudování technické infra‑
struktury nové ulice Na Výsluní, rekonstrukce Tyršovy ulice včetně „Ústaváku“. Rovněž 
se úspěšně dokončila rekonstrukce křižovatky ulic Tišnovská, Vlkovská, Kostelní a Na 
Valech, která byla podpořena dotací z EU ve výši přes 10 miliónů korun. Další dotace 
ve formě daru (50 tisíc EUR) byla použita na odpočinkovou zahradu u polikliniky; ta 
je z větší části dokončena. V minulém roce jsme také vysoutěžili podporu z programu 
„Prevence kriminality“ na vybudování nového veřejného osvětlení. 

V oblasti obnovy kulturních památek jsme získali dotace z Ministerstva kultury 
a také od kraje Vysočina na opravu krovu a střechy budovy radnice č.p.87, na opravu 
střechy dvorního traktu budovy č.p. 85, na opravu oken a vrat Základní umělecké ško‑
ly, na obnovu povrchu vjezdu na starý hřbitov, na nová vrata budovy č.p.85 i na restau‑
rování monstrance města.
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V místních částech Košíkov, Jindřichov, Jestřabí a Pánov Lesy města vybudovaly nové 
autobusové čekárny, v místní části Bezděkov jsme opravili komunikaci (podpora Fondu 
Vysočina), v místní části Holubí Zhoř byly instalovány nové elektrické přímotopy do 
bývalé budovy mateřské školy.

Základní škola prošla o prázdninách modernizací, budova prvního stupně na ulici 
Tišnovská má ve všech třídách nová okna. Do budovy druhého stupně na ulici Sadová 
jsme přemístili plynovou kotelnu s nejmodernější technologií, a to jak z provozního hle‑
diska, tak i bezpečnostního hlediska. Kuchyně mateřské školy U Stadionu byla v závěru 
roku vybavena novým konvektomatem. Na zimním stadionu se během letních prázdnin 
dokončila druhá část nátěrů ocelové konstrukce nad ledovou plochou.

Během roku jsme prováděli opravy chodníků na ulici Za Školou, u vchodu do zá‑
kladní školy, na ulici Lánice směrem k Chobůtkám, na ulici Tyršova a podél Poliklini‑
ky k odpočinkové zahradě.

Výčet akcí ovšem není konečný, protože dalšími, kteří přinesli investice do Velké 
Bíteše, jsou kraj Vysočina a Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Na podzim proběh‑
la výstavba nového vodovodního přivaděče z vodojemu Divišovka směrem k Chobůt‑
kám. Investorem je zmíněný SVaK Žďársko. Celkové náklady překročily 7 miliónů ko‑
run a na akci se nám podařilo zajistit dotace z Ministerstva zemědělství a kraje Vysoči‑
ny. Druhou akcí SVaK Žďársko byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu ulic Hrnčíř‑
ská a Peroutkova. Kanalizace se podařila do konce roku zrealizovat a její náklady pře‑
sáhly částku 5 miliónů korun. I na toto dílo jsme zajistili podporu z programu Drob‑
né vodohospodářské ekologické akce z kraje Vysočina. Navíc od poloviny ledna pokra‑
čuje v Hrnčířské ulici rekonstrukce vodovodu, a to nákladem 2 miliónů korun. Dru‑
hým zmíněným investorem na území města je tedy kraj Vysočina, který v průmyslo‑
vé zóně Velká Bíteš – Košíkov buduje výjezdové středisko Zdravotní záchranné služ‑
by. Náklady na realizaci stavební části dosahují výše 10 miliónů korun (do konce roku 
byla prostavěna asi polovina částky). Další 3 milióny korun půjdou do vybavení stře‑
diska a na nákup sanitního vozu.

DALŠÍ PENÍZE Z EU PRO VELKOU BÍTEŠ
První lednový týden byl zveřejněn seznam projektů, které soutěžily v XI. výzvě prio‑

ritní osy 3, Udržitelné využívání zdrojů energie, opatření Realizace úspor energie a vyu‑
žití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) a byly doporučeny řídícím orgánem Ope‑
račního programu Životního prostředí k podpisu ministru životního prostředí. Mezi ně 
byl vybrán i náš projekt „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bí‑
teš“, jenž byl následně schválen a ministr Jan Dusík ho dne 5. ledna 2010 podepsal.

Předmětný projekt se týká mateřské školy U Stadionu a zahrnuje výměnu všech je‑
jích oken a dveří, zateplení fasády a rovněž střechy. Celkové náklady jsou ve výši 6,7 mi‑
liónu korun, z toho uznatelných je 4,09 miliónu korun. Dotace z Fondu soudržnos‑
ti EU činí 3,474 miliónů korun (51,9 %), ze Státního fondu životního prostředí pak 
204 tisíc korun (3 %). Snížení uznatelných nákladů je způsobeno pravidlem udržitel‑
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nosti projektu podpořeného EU. Znamená to, že požadovaná dotace se snižuje o pěti‑
letou úsporu za náklady na energie, což v případě naší školky bude podle energetické‑
ho auditu 1,5 miliónu korun.

Současně s přípravou tohoto projektu musí město vybudovat bezbariérový přístup 
do prvního nadzemního podlaží mateřské školy. Technické řešení i odpovídající povole‑
ní odboru výstavby máme připravené z minulého roku.

DROBNÁ ZMĚNA PŘI ODVOZU POPELOVÝCH NÁDOB
Z důvodu identifikace jednotlivých popelových nádob pro rok 2010 budou k dispo‑

zici opět samolepící štítky s identifikačními údaji o objemu nádoby a příslušném roku 
splatnosti. Zelenou barvou budou označeny štítky na popelových nádobách pro občany 
a fialovou barvou pro firmy. Samolepící štítek je dodáván bezplatně a je možné si ho vy‑
zvednout na MěÚ Velká Bíteš, 2. budova, odbor správní u paní Martiny Frolkové. Dis‑
tribuci pro firmy a živnostníky zabezpečují Technické služby.

Popelové nádoby musí být označeny samolepícím štítkem nejpozději do 1. dubna, 
jinak nebudou vyváženy.

POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2010
(údaje zpracované na základě změn nahlášených k 20. 12. 2009)

Dospělí Děti Celkem
Velká Bíteš 3396  831 4227
Bezděkov   48   14   62
Březka   74   19   93
Holubí Zhoř  125   36  161
Jáchymov   68   17   85
Jestřabí   40    7   47
Jindřichov   63   14   77
Košíkov  132   32  164
Ludvíkov   34    6   40
Pánov   13    2   15
Celkem 3993  978 4971

Děti narozené v roce 2009 – celkem 70, z toho 45 chlapců, 25 děvčat.

Sňatky uzavřené ve Velké Bíteši – celkem 26, v obřadní síni bylo uzavřeno 16 sňatků
a v kostele sv. Jana Křtitele 10. Z toho: 
 ‑ alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš  ‑ 6
 ‑ oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 7
 ‑ oba snoubenci z jiného obvodu („cizí“) – 13

Úmrtí – zemřelo celkem 39 občanů, z toho 21 mužů a 18 žen.
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PODĚKOVÁNÍ ZA VÝPOMOC
V listopadovém zpravodaji jsme podávali informaci, jak to bude letos se zimní údrž‑

bou města. V této souvislosti jsme Vás žádali o výpomoc. Nyní jsme všichni prošli prv‑
ní letošní sněhovou zkouškou. A bylo vidět, že jste pomáhali a odklízeli sníh před svými 
domy. Moc Vám všem za tuto vstřícnost děkujeme. 

 Mgr. Miroslav Báňa JUDr. Alena Malá
 starosta města místostarostka

Nové autobusové jízdní řády v prodeji v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 
a v Tabáku Vránová, Masarykovo náměstí 82.

ZPRÁVY Z KRAJE

SLOVO HEJTMANA
Už víckrát jsem ve svých článcích připomínal, čím vším oplývá naše krásná Vysočina 

a kolik šikovných schopných lidí v ní žije a pracuje. V půli ledna jsem se o tom znovu 
přesvědčil na tradičním mezinárodním veletrhu cestovního ruchu RegionTour v Brně. 
Města a instituce z našeho kraje zde představila nejen širokou paletu přírodních krás 
a památek, ale taky zajímavých konkrétních akcí, jimiž v tomto roce obohatí kulturně‑
‑společenský ruch ve všech koutech Vysočiny.

Opět se můžeme těšit na tradiční akce jako jsou jemnický Barchan, humpolecká Zlatá 
podkova, třebíčské festivaly komorních divadel nebo židovské kultury, pelhřimovský festi‑
val rekordů nebo hasičských dechovek, telčské Prázdniny, žďárské Modré dny nebo Bystřic‑
ké léto. Doprovodný program na stánku Vysočiny zahrnoval také pozvání veřejnosti na le‑
tošní velkolepé oslavy životních jubileí slavného regionálního rodáka a světoznámého hu‑
debního skladatele Gustava Mahlera. Kraj Vysočina spolupracuje s městem Jihlava na pří‑
pravě komponovaného dlouhodobého programu koncertů, výstav a setkávání příznivců 
hudby tohoto génia nejen v Jihlavě, ale například i v jeho rodných Kalištích u Humpolce.

Využili jsme veletrh také pro veřejnou premiéru našeho nového prezentačního filmu. 
Šestnáct minut dlouhý propagační dokument pro kraj Vysočina natočil a režíroval Ro‑
bert Sedláček a myslím, že se zhostil tohoto úkolu výtečně. Film zachycuje v nutné zkrat‑
ce kouzlo Vysočiny, především atmosféru našeho kraje a může být opravdovým lákadlem 
k návštěvě našeho regionu. Film bude na jaře na DVD k dispozici na našem úřadě i na 
informačních střediscích měst.

Vysočina uspěla i v doprovodných programech veletrhu. V soutěži o nejlepší pro‑
dukt cestovního ruchu s akcentem na propagaci regionů obdrželo Město Telč od Minis‑
terstva pro místní rozvoj ČR jedno z nejvyšších ocenění  ‑ Grand prix – speciální cenu 
za nejlepší jednotnou kampaň. V dalších soutěžích soupeřili mladí adepti práce v cestov‑
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ním ruchu ve znalostech o svém regionu a schopnosti jej prezentovat. Potěšilo mě, že ti‑
tul „Královna regionů České republiky“ získala sympatická Lucka Zahálková z Horních 
Dubenek, studentka Školy ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě.

Letošní expozice Vysočiny na Regiontour se mi líbila i proto, že byla řešena jako ote‑
vřený prostor, do nějž mohli návštěvníci při jednotlivých prezentacích vstoupit a zažít pří‑
mý kontakt s účinkujícími. Nebo jen posedět u občerstvení při přátelské besedě. Po ob‑
vodu byl tento prostor obklopen stánky jednotlivých měst s bohatou nabídkou propa‑
gačních materiálů. Znovu jsem se přesvědčil, že opravdu máme co nabídnout a i znalci 
našeho kraje mají pořád co objevovat. Znáte například krásu okolí Vírské přehrady na 
Bystřicku? Nebo stále kouzelného Posázaví? Vychutnali jste si místní pivo v Dalešicích 
ve starém pivovaru, kde se natáčely filmové Postřižiny? Jeli jste už lodí po tamní přehra‑
dě? Tak mne napadlo – nadcházející rok ještě zřejmě z ekonomického hlediska stále ne‑
bude snadný. Tak co se věnovat místo drahých zahraničních dovolených objevování za‑
pomenutých půvabných koutů Vysočiny?

Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny 

ŠKOLSTVÍ
HOLA, HOLA ŠKOLA VOLÁ…..

Letos poprvé na naší mateřské škole pro‑
běhla tzv. depistáž – orientační pedagogicko‑
‑psychologické vyšetření dětí před nástu‑
pem do základní školy. (Projekt ve spoluprá‑
ci s Pedagogicko ‑psychologickou poradnou ve 
Žďáře nad Sázavou). Vyšetření prováděly dvě 
psycholožky, které na základě orientačních 
testů byly schopny říci, zda je dítě již schop‑
no nástupu do školy, či se přiklonit k odkla‑
du školní docházky. 
Vzhledem k tomu, že vyšetření probíhá v led‑
nu, do nástupu do základní školy zbývá ještě 

půl roku, což je dost času v případech, které nejsou úplně jasné.
Díky souhlasu rodičů jsme mohly být přítomny u několika vyšetření a přesvědčit se, zda 

i my postupujeme v tomto směru s dětmi správně. V mateřské škole pracujeme buď podle 
stejných nebo podobných materiálů jako pedagogicko ‑psych. poradna. K závěrům dochá‑
zíme téměř shodným, což nás velmi těší. Proto dejte na radu odborníků, jistě tím pomů‑
žete svým dětem, ať je to již při vstupu do ZŠ v roce dovršení 6 ‑ti let a nebo o rok pozdě‑
ji. Po individuálních konzultacích s rodiči následovala beseda s Mgr. Liškovou, psycholož‑
kou pedagogicko ‑psychologické poradny o školní zralosti a nástupu dítěte do ZŠ, kterou 
pro rodiče pořádá naše mateřská škola každoročně.

 Jana Krejčová, Lenka Klimešová
 uč. předškolní třídy Mateřské školy Masarykovo nám.

Účastníci besedy. Foto: Archiv MŠ



16 Zpravodaj Velká Bíteš

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
V úterý jsme jeli na lyžařský výcvik. Ráno jsem vstala, nasnídala se, oblékla se do ly‑

žařského a hurá, mamka s taťkou mě vezou do školy. Dáme do autobusu lyžáky, lyže, kufr 
a jdeme si do něj sednout a jedeme. Jsme tady a je čas lyžovat, to se mi líbí! Pak jsme šli 
na svačinu do ski baru. Po ski baru jsme šli zase lyžovat. Po lyžování byl oběd a po obě‑
dě polední klid, s holkama jsme si různě hrály. A šlo se lyžovat znova. Krátká přestávka 
a pak lyžovat. Když jsme lyžovali, tak jsme měli například tlesknout nad hlavou, vysko‑
čit nebo zvednout jednu lyži a nebo taky udělat slalom. Po výcviku jsme si museli sušit 
věci. Bylo taky focení pokoje pro rodiče a tak jsme si museli uklidit. Byla večeře, mňam. 
A hned je na řadě klubovna. Máme skvělé hry. Máme různé pohádkové dvojice a úko‑
ly. Už bude večerka, takže vyčistit zuby a jdeme spát.

Tamara Bočková 4.A

PŘEDVÁNOČNÍ A DALŠÍ ŠKOLNÍ LYŽOVÁNÍ
Když rodiče žáků 3. ročníku 

Základní školy Velká Bíteš, kteří 
přihlásili své děti počátkem škol‑
ního roku na lyžařský kurz, dosta‑
li ve čtvrtek 10. prosince t. r. pí‑
semné sdělení ředitele školy, že za 
6 dnů budou jejich děti lyžovat na 
Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí, 
považovali to někteří z nich za žert.

Poslední dny a týdny byly to‑
tiž překonávány kladné teplotní 
rekordy, počasí typicky podzim‑
ní bez známek nějakého ochla‑
zení. Vsadili jsme však na střed‑
nědobou předpověď vývoje po‑
časí, která předpokládala v následující dekádě výrazné ochlazení, což by ovšem bez těsné 
a vstřícné spolupráce se Ski Klubem Velké Meziříčí samo o sobě nestačilo. Vyplatilo se. 

Středa 16. prosince, 31 žáků  ‑ lyžařů a snowboardistů s celkem 5 instruktory a jed‑
nou vychovatelkou vystupují z autobusu na již několik dnů zasněžovaném „Fajťáku“.

Během hodiny, kdy se všichni přemisťujeme na sjezdovku, začíná sněhovým dělům 
pomáhat příroda. Sněží do příštího dne, který nám nabízí dobré podmínky pro výcvik.

Pozitivní postřehy:
 ‑ dobré sněhové podmínky,
 ‑ bezvadná strava a ubytování ,
 ‑ vstřícný přístup provozovatele Skiareálu a jeho spolupracovníků,
 ‑ zapálení dětí pro tuto bohulibou pohybovou aktivitu,
 ‑ spokojenost dětí i rodičů. 

Na svahu. Foto: Archiv školy
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Přestože náš region je podhorského charakteru, patříme mezi několik málo škol v re‑
publice, které uskutečnily lyžařský kurz už v předvánočním čase.

Kurz pro žáky 4. ročníku proběhl od 5. do 7. ledna, pro žáky 5. ročníku od 26. do 
28. ledna.

Pozitivní postřehy:
 ‑ výborné sněhové podmínky,
 ‑ většina dětí absolvovala základní kurz před rokem, tomu odpovídala vyšší úroveň zvlád‑

nutých dovedností,
 ‑ samostatnost v přípravě na výcvik,
 ‑ velice dobré chování,
 ‑ značná vůle několika začátečníků byla základem překonání prvotních neúspěchů.
O následný zdokonalovací kurz pro žáky 3. ‑6. ročníku v prvním únorovém týdnu byl 
mimořádný zájem. O něm a dalších pro žáky 7. ročníku v příštím čísle Zpravodaje.
Za všechny účastníky Mgr. Dalibor Kolář, vedoucí kurzů

KULTURA
ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA S TELEVIZÍ

 
Svatá rodina s účinkujícími před oltářem. Dívky při adventním vystoupení.

Foto: Bc. Ivo Kříž

Koncem minulého roku potěšil soubor Bítešan ty obyvatele, kteří jsou rádi, když ně‑
kdo dokáže udělat svému městu propagaci. Dne 26. prosince odpoledne udělal radost 
nejen občanům, přítomným v bítešském kostele sv. Jana Křtitele, ale předvedl celé re‑
publice, jak se koleduje na sv. Štěpána ve Velké Bíteši.
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Nácvik programu a přípravy neprobíhaly v souboru v příliš radostném duchu. Chřip‑
ka udělala své, podléhali jí stále další dospělí i děti, čas se krátil, objevovaly se dokonce 
názory, jestli program raději nezrušit.

Potom ale zvítězil názor jedné ze zpěvaček – nejsme profesionálové, naši předkové si 
chodili do kostela zazpívat koledy pro radost sobě i ostatním a nepotřebovali žádný ná‑
cvik, udělejme to také tak. Budeme hrát i zpívat jak nejlépe dovedeme.

Po příchodu do kostela čekalo účinkující překvapení – spíše v počátcích šok – pro‑
gram bude natáčet ČS televize.To nikdo předem nevěděl.

Vystoupení navzdory předcházejícím problémům dopadlo velmi dobře. Bylo umoc‑
něno prostředím kostela. Adventní atmosféru vrátily zpět bíle oblečené dívky s rozsví‑
cenými svícemi, které přicházely na scénu mezi lavicemi k oltáři. Tam dojemně působil 
skutečný živý Ježíšek. Marie ho položila do jesliček a malí koledníčci – nejmladší děti 
z Bítešanu  ‑ mu přinášeli dárky. Vše rámoval zpěv sboru Bítešských žen, doprovázených 
Houslovou muzikou Bítešanu, a podporovaný i jejich hlasy. Celý pořad byl proložen vy‑
stoupeními malých zpěváčků za zvuků flétničky.

„Půjdem spolu do Betléma“ zpívali v závěru všichni účinkující a odcházeli mezi la‑
vicemi plnými dojatých diváků…

Štěpánská koleda se stává díky pochopení Otce Poláčka již pomalu tradicí a je krás‑
nou tečkou za vánočními svátky.

Téhož dne, 26. prosince, během hlavních večerních zpráv na ČT 1 překvapil bíteš‑
ské diváky na obrazovce pohled do bítešského kostela s folklorním souborem Bítešan. 
Na účinkujících nikdo nepoznal žádnou nervozitu a těžkosti, se kterými se potýkali ješ‑
tě krátce před vystoupením.

Hráli a zpívali jako profesionálové. Vlastně víc než oni. Bítešan dával do svého vy‑
stoupení i srdce. Jedinou odměnou pro něj je naše radost a myšlenka, že díky němu se 
ví o našem městě zase o něco víc.

 Zora Krupičková

TŘEMI STALETÍMI S HOUSLEMI A KYTAROU
Na čtvrtém koncertu 13. sezóny BHP jsme uvítali mladé interprety z listiny Nada‑

ce Českého hudebního fondu – houslistku Lucii Kopsovou a kytaristu Tomáše Hoňka. 
A jako všichni ostatní mladí umělci z nadační listiny, které jsme dosud v Bíteši slyšeli, 
předvedli brilantní muzikantský výkon. Oba umělci studují na brněnské JAMU u pro‑
fesorů, jejichž jména známe i z našich programů – Lucia Kopsová u Františka Novotné‑
ho a Tomáš  Honěk u Vladislava Bláhy. Navíc spolu studují komorní hru u Miloše Vac‑
ka, primária Janáčkova kvarteta.

Protagonisté koncertu předvedli bezchybný výkon, vynikající souhru i zvukovou vyrov‑
nanost obou nástrojů. To zdaleka není samozřejmost, sólisté musí dlouho hledat, než je vý‑
sledkem dobrá komorní hra; někdy se jim to nemusí povést do konce života. U Dua Teres 
je vidět i slyšet, že si spolu rozumějí a vzájemně si naslouchají. Do Bíteše přivezli oprav‑
du pestrý program – snažili se vybírat původní skladby právě pro své nástrojové obsazení. 
U Telemanna a Bacha to samozřejmě nebylo možné, kytara ještě tehdy neexistovala, hrá‑
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lo se na loutnu nebo cem‑
balo. Ale další skladby už 
zněly přesně tak, jak je na‑
psali Paganini, Kreisler, 
Novák, Piazzolla.
Jako poděkování za dlou‑
hotrvající potlesk zopako‑
valo Duo Teres Libertan‑
go Astora Piazzoly, po‑
slední skladbu programu. 
Duo Teres prokázalo ve 
skladbách tří století, že 
spojení houslí s kytarou je 
stále životaschopné. Těším 
se, že je zase brzy uslyšíme.

Otto Hasoň

SVĚTOVÉ TRIO ZNOVU V BHP
Do programu 13. sezóny Bítešského hudebního půlkruhu se nám podařilo získat 

2. února znovu Smetanovo trio. Naposled u nás hráli na mimořádném koncertu páté 
sezóny. Známý brněnský hudební kritik Ing. Vladimír Čech nám řekl: „Pokud to bude 
jen trochu možné, určitě si nenechám koncert ujít. Smetanovci hrají výborně a na progra-
mu jsou nejkrásnější tria, jaká byla kdy napsána.“ Členy Smetanova tria známe i ze sólo‑
vých koncertů – Jan Páleníček s Jitkou Čechovou hráli u nás už ve druhé sezóně, klavír‑
ní recitál Jitky Čechové byl na programu 4. koncertu 10. sezóny a spolu se sopranistkou 
Kloubovou uzavíraly 11. ročník BHP.
Smetanovo trio, založené ve 30. letech 20. století klavíristou Josefem Páleníčkem a po 
roce 1945 působící pod jménem České trio, patří k nejprestižnějším současným čes‑
kým souborům. Je pravidelně zváno na významné festivaly, na domácí i zahraniční pó‑
dia v Evropě i Japonsku.
Spolupracuje s předními dirigenty, s domácími i zahraničními orchestry.

Jitka Čechová – klavír. Po absolutoriu konzervatoře a Akademie múzických umění v Pra‑
ze pokračovala ve studiu v Paříži a německém Freiburgu. V té době získala titul laureáta 
řady mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou téměř na všech 
kontinentech. Její diskografie zahrnuje nahrávky klavírních koncertů s českými i zahra‑
ničními orchestry, stejně tak jako nahrávky sólové a komorní. V současnosti realizuje pro 
vydavatelství Supraphon kompletní nahrávku klavírních děl Bedřicha Smetany (7 CD).

Jana Vonášková ‑Nováková – housle. Absolventka Pražské konzervatoře a Royal College 
of Music v Londýně. Vítězka řady mezinárodních soutěží, vystupovala jako sólistka na 
mnoha prestižních koncertních pódiích doma i v zahraničí. K nejvýznamnějším jejím 
nahrávkám patří CD s Dvořákovým houslovým koncertem a moll op. 53, které nahrá‑
la ve spolupráci s Moravskou filharmonií Olomouc.

Lucii Kopsovou a Tomáše Hoňka komorní hra baví.
Foto: Otto Hasoň
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Jan Páleníček – violoncello. Přední český sólista a komorní hráč, nositel velké rodinné 
hudební tradice, které vdechnul život klavírista a hudební skladatel Josef Páleníček, za‑
kladatel Smetanova tria. Vystudoval konzervatoř a Akademii múzických umění v Praze 
u dvou nejlepších pedagogů té doby, prof. Saši Večtomova a prof. Miloše Sádla. Je lau‑
reátem několika mezinárodních soutěží. Jako sólista je zván předními českými orchest‑
ry a festivaly. Koncertoval ve většině zemí Evropy, ale také v Japonsku a Americe. Na‑
točil více než dvě desítky CD, z nichž k vrcholům patří nahrávka Dvořákova Koncertu 
h moll a Čajkovského Rokokových variací. Z komorní oblasti se mezinárodního uzná‑
ní dostalo nahrávkám kompletního díla S. Rachmaninova a B. Martinů. Po dlouhá léta 
působil pedagogicky na Pražské konzervatoři a AMU v Praze.

Nashledanou v úterý 2. února 2010 v 19 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši.

Tomáš Mašek

POZVÁNKA NA HASIČSKÝ PLES
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádá dne 6. února 2010 ve 20 hodin „Hasič‑
ský ples“, který proběhne v Kulturním domě, Vlkovská 482
Vystupující: ZUŠ Velká Bíteš – děti
 taneční pár z Brna (latinsko ‑americké tance)
 břišní tanečnice z Brna (hořící flamengo)
K tanci a poslechu hraje taneční skupina Jásalka. 
Předprodej vstupenek v prostorách budovy hasičské zbrojnice od 8.00 do 17.00 hodin. 
Srdečně zvou pořadatelé

 Ludvík Zavřel
starosta okrsku

MAŠKARNÍ BÁL
Na konci plesové se‑

zony, kdy zima se chýlí ke 
svému konci, odkládáme 
plesové róby a začínáme 
se chystat na tak očeká‑
vané jaro. Ještě předtím, 
než nám zima dá posled‑
ní sbohem, se bude ko‑
nat již tradiční Maškarní 
bál. Po všech plesech, kdy 
dámy chodily naškrobe‑
né ve svých krásných ša‑
tech a pánové chodili ve 
svých pečlivě nažehlených 
oblecích, je to velká změ‑Maškarní bál 2009. Foto: Archiv Klubu kultury
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na. Na Maškarní bál může každý přijít v jakémkoliv převleku ať už v kostýmu motýla, 
dítěte, vězně, čarodějnice, berušky, skřítka, zlobra… Možností je hned několik. Řekně‑
te, neláká Vás to? Pokud ano, pak určitě přijďte 6. března 2010 ve 20 hodin do Kultur‑
ního domu ve Velké Bíteši. Připravena bude soutěž o nejhezčí masku, bohatá tombola 
a k tomu všemu zahraje se svou kapelou Pavel Helan.

Předprodej vstupenek bude probíhat od 1. 2. 2010 v Informačním centru na Masa‑
rykově náměstí 5, Velká Bíteš nebo na tel.: 566 532 025.

Všichni jste srdečně zváni.
Lenka Marková

PODĚKOVÁNÍ
Posledním lednovým dnem skončilo funkční období ředitele základní umělecké ško‑

ly, Tomáše Maška. Za těch osmnáct let, co stál v jejím čele, se mnohé změnilo.
Jednou z nejvýraznějších změn bylo přestěhování školy z náměstí do budovy v Hrnčíř‑

ské ulici č. 117, kterou uvolnil první stupeň základní školy. Díky větším prostorám mohl 
ZUŠ navštěvovat dvojnásobný počet žáků, a to již ve čtyřech oborech: hudební, literárně‑
‑dramatický, výtvarný a taneční.

Pro posledně jmenovaný obor byl v přízemí vybudován prostorný sál s tyčí u zrcadlo‑
vé stěny, kde se kromě nácviku tance konají na malém pódiu pro rodiče i přátele školy 
koncerty, žákovské besídky a absolventské koncerty. Výtvarný obor pak ve své třídě pořádá 
každoročně koncem školního roku výstavu včetně absolventských prací vycházejících roč‑
níků. Žáci se účastní i různých soutěží a reprezentují tak svou školu za hranicemi města.

To, že nová škola pojala více žáků, bylo bezesporu kladné. Ovšem název „nová“ platil 
jen přeneseně. Historická budova, jedna z nejstarších ve městě, volala po spoustě oprav. 
Prvním počinem bylo zavedení plynového topení. Dvůr školy byl plný haraburdí a sta‑
rých dřevníků. V současnosti se tam mohou pořádat koncerty pod širým nebem, po‑
chvalují si ho také bonsajisté při každoroční výstavě svých výpěstků.

Bylo třeba dalších a dalších oprav – nová střecha, fasáda, výměna havarijního stro‑
pu nad prvním patrem jižní části budovy. Nelze ani opomenout získání nového klavír‑
ního křídla pro vybavení školy.

Další nové křídlo, dokonale koncertní, bylo za pomoci pana Maška získáno pro 
 Bítešský hudební půlkruh (BHP). Toto občanské sdružení vzniklo díky řediteli Maško‑
vi. Sdružuje přátele vážné hudby, kteří mají možnost na pravidelných koncertech v sále 
kulturního domu slyšet „naživo“ interprety, sbory, komorní orchestry a sólisty často svě‑
tových jmen. Tomáš Mašek tak naplňuje poslání učitele hudby nad rámec svých povin‑
ností. Spolu s výborem stejně založených občanů udržel BHP v chodu již dvanáct let.

Děkujeme Vám, pane řediteli Tomáši Mašku, za obětavou práci, kterou jste během své 
funkce pro školu a její žáky vykonal a přejeme Vám hodně zdraví, svěžesti a duševní pohody 
pro Vaše další aktivity v BHP!

Současně novému řediteli ZUŠ p. Františku Kratochvílovi přejeme hodně úspěchů a zda-
ru v práci.

  Mgr. Miroslav Báňa JUDr. Alena Malá
  starosta města místostarostka
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ZPRÁVA ZE SENIORKLUBU, ZE 20. LEDNA
Za velké účasti na posledním Seniorklubu, kde byli našimi hosty hejtman našeho kra-

je Vysočina p. Jiří Běhounek a také představitelé našeho města, starosta p. Báňa a mís-
tostarostka p. Malá, se uskutečnila zajímavá beseda s p. hejtmanem a bylo provedeno 
také závažné rozhodnutí o dalším životě Seniorklubu.

Návštěva pana hejtmana Běhounka se vydařila. Foto: Archiv Seniorklubu

Ale to hlavní:
Po besedě s p. hejtmanem došlo k významnému rozhodnutí, týkající se další činnos‑

ti Seniorklubu. Bylo přečteno „oznámení a výzva…“ stávajících organizátorů Seniorklu‑
bu. V plném znění je uvedeno v samostatném článku ve Zpravodaji a je také zveřejně‑
no ve skřínce Seniorklubu u kašny.

Oč jde?
Jde o to, osvěžit činnost Seniorklubu, novými lidmi, dalšími organizátory, s novými 

nápady, svěžím nadšením, atd, atd, atd.

A s čím se seniorky (hlavně seniorky) rozešly?
Činnost Seniorklubu v městě nesmí skončit. Seniorkluby v Kulturním domě, kaž‑

dou 3. středu v měsíci, musí pokračovat a také budou pokračovat, atd, atd, Takže se 
jede dál. A to je dobře. Takže nashledanou v únoru v Seniorklubu. S novými tváře‑
mi. A to je také dobře.

Zprávu podává Karel Smolík

OZNÁMENÍ A VÝZVA VŠEM SENIORKÁM A SENIORŮM
Současní organizátoři Seniorklubu sdělují, že po 10 letech činnosti vyvstala potřeba, 

aby nastoupila nová skupina mladších obětavců, kteří by se starali o pokračování čin‑
nosti Seniorklubu.

Byly by škoda, aby činnost Seniorklubu v našem městě skončila. Město i nadále má 
v plánu činnost Seniorklubu podporovat, jak morálně, tak i hmotně. Je třeba toho vyu‑
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ČÁST VZPOMÍNEK NA VÁLEČNÁ LÉTA 1943 – 44

VIII. DÍL – LIDÉ KOLEM MNE

TOMÁŠ SMUTNÝ

Když jsme prožívali ty velké nálety, pak jsme s několika kamarády opouštěli večer 
ubytovnu a tramvají jeli až na konečnou stanici v Charlottenburgu, vystoupili a pak šli 
z kopce pěšky až do míst, kde byly v terénu vybudovány kryty. V nich jsme přespávali 
a časně ráno jsme se vraceli zpět, abychom stihli nástup. Po několika dnech, kdy nebyl 
vyhlášen žádný poplach, jsme od toho upustili.

Jednou jsme se také vypravili do varieté. Zhlédli jsme několik čísel, když vtom byl 
vyhlášen poplach. Rychle jsme opustili sál a dali se vyhledat nějaký kryt, když vtom se 
velmi blízko rozštěkal „flak“, umístěný na rovné střeše nějaké betonové budovy. Ještě ni‑
kdy jsme neudělali bez povelu „k zemi“ jako tehdy.

Tak to jsou některé z příhod, které přinášel náš každodenní život. Také si ještě vzpo‑
mínám, jak jsme vyklízeli hořící pekařství. Tehdy jsme měli dostatek chleba a několi‑
krát za námi byli pro něj Češi z jiných lágrů. Obchod se snad děl výměnou nebo fi‑
nanční úhradou.

Tehdy bylo také zvykem, že kde bylo více příslušníků různých národností pohroma‑
dě, vytvářeli jsme fotbalová mužstva, která mezi sebou soutěžila.

Jednu neděli jsme byli nasazeni na úklid rumiště v ulicích. Dodnes se mi dobře vy‑
bavuje, jek ze vrat jednoho domu mě posunkem ruky přivolává k sobě starší člověk. 
Když jsem se přesvědčil, že mě nikdo z dozoru nevidí, šel jsem k němu. Nabízel mi asi 

žít. Je třeba, aby z těch přibližně 800 novodůchodců, kteří za 10 let v našem městě při‑
byli, se našla skupina ochotných, ale hlavně obětavých organizátorů, kteří by se řízení 
další činnosti Seniorklubu ujali.

Po dohodě s vedením města, některé úspěšné zavedené aktivity převezme Klub kultury 
(Vítání jara, návštěvy Horáckého divadla a další). Především by byla škoda, kdyby se 

nemohlo pokračovat v oblíbených klubových posezeních každou 3. středu v měsíci v Kul‑
turním domě, s případným pozváním zajímavého hosta na besedu.

Radou a zkušenostmi kdykoliv a rádi pomohou bývalí organizátoři Seniorklubu:
Světla Liedermanová 721 600 171
Anežka Vlčková 732 559 938
Hela Součková 605 202 485
Draha Tikovská 732 208 318
Víťa Štefková 605 741 769
Karel Smolík 731 173 520

Karel Smolík
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půl cihly chleba. Poděkoval jsem mu, že nepotřebuji. Naproti přes ulici na troskách zří‑
cených domů pracovali ruští váleční zajatci, ti by jistě neodmítli. Ne všichni Němci byli 
špatní. O tom jsem se přesvědčil i po válce ve svém prvním zaměstnání v Rýmařově na 
severní Moravě, ale to je jiná kapitola.

Také jsme jedenkrát v neděli navštívili Potsdam (Postupim). Už také nevím, jak je to da‑
leko od Berlína, zhruba nějakých 30 km. Jeli jsme tam tenkrát vlakem. Je to město s mno‑
ha historickými budovami. Při prohlídce jsme viděli, že na náměstí hrají fotbal. Po skonče‑
ní druhé světové války vstoupilo toto místo do historie podepsáním Postupimské dohody.

Když bych měl po více než padesáti létech říci, jak bylo s námi zacházeno, nemo‑
hu si po pravdě stěžovat. U útvaru samozřejmě musela být kázeň, což vyplývalo z naše‑
ho zařazení a určitá tvrdost byla jaksi na místě. Avšak po dobu zaměstnání, ve volném 
čase, při jakémkoli styku na ulici, v tramvaji, u holiče, v obchodě a kdekoliv jinde si ne‑
mohu v nejmenším stěžovat. Myslím, že přístup vůči nám byl mnohdy více jak lidský. 
Dobří i špatní lidé se najdou všude, nelze je všechny házet do jednoho pytle. Totéž se 
mi potvrdilo o několik roků později, když jsem nastoupil po válce do práce v Rýmařo‑
vě, kde bylo hodně Němců.

Nyní si ještě vzpomínám, že když jsme bydleli v Kaiserin Augusta Alle, jednu nedě‑
li mě navštívil Bítešák Karel Žaloudek. To bylo velké překvapení. Byl o rok starší, chodil 
na strojnickou průmyslovku, také jsme spolu nějaký čas bydleli v Brně u paní Dostálové.

Byl také v Technische Nothilfe. Bydlel ve východní části Berlína ve čtvrti, která 
se tuším jmenovala Weisensee. Pocházel z kovárny a měl ještě další dva bratry, Jendu 
a Pepíka. Jenda byl vystudovaný právník, poměrně brzo zemřel. Měl za manželku Ma‑
rii Konečnou z Lánic č. 38, sestru spolužáka Jarky, který mi též psal do Berlína. Pe‑
pík po otci pokračoval v kovařině a později se stal vedoucím v topenářství, které vedl 
pak jeden z jeho synů. Jak se tehdy o mně Karel dozvěděl – nevím. Snad získal adre‑
su přes naše rodiče.

Se mnou bydlel též Bítešák, Fanyn Rauš, pocházející z Lánic č. 33. Měl ještě sou‑
rozence – dvojče. Ten se jmenoval Antonín. Jeho syn má na náměstí známou restaura‑
ci. S Františkem a Antonínem jsem chodil do stejné třídy od prvního ročníku. S Fanym 
později i na průmyslovku a též jsme spolu bydleli v Údolní ulici u Boromejek. To jsem 
pro vysvětlení odbočil, vracím se zpět.

Fanyn v Berlíně dlouho nepobyl. 
Způsobil si zranění na ruce, aby se do‑
stal domů na léčení a už se nevrátil. Měl 
talent na kreslení. Později se stal aka‑
demickým malířem a žil v Praze. Také 
si nechal úmyslně pouštět krev z nosu, 
aby se vyhnul hrozné práci. Tuto „ope‑
raci“ jsem mu prováděl osobně. To se 
vzal ručník, několikrát se omotal ko‑
lem pěsti, ta se pevně sevřela a krát‑
kým, avšak rychlým úderem uhodila 
do nosu. Měli jsme mezi sebou dalšího 
simulanta. Ten si ráno nastrouhal kou‑Obálka dopisu od kamaráda.



Únor 2010 25

sek křídy a snědl. Účinek byl velmi rychlý, zbledl, udělalo se mu nevolno a zůstal doma 
na lůžku. Ne všichni snášeli naši občas hrůznou práci a strach ze smrti stejně a nedivím 
se, že se tomu snažili jakýmkoli způsobem uniknout.

Ke konci vyprávění se musím ještě vrátit do Pankova – Heinersdorfu. Bezprostřed‑
ně jsme bombardováni nebyli, až jedenkrát v blízkosti spadlo několik bomb. Při jednom 
náletu, snad zápalnými pumami, hořely stovky nouzových domků, ve kterých bydleli již 
dříve vybombardovaní. Když jsme tudy večer projížděli a viděli tu „fatu morganu“, moh‑
li jsme se v duchu radovat, že žijeme, ale ty postižené jen a jen litovat a soucítit s nimi.

(Pokračování)

OCHRANA OBYVATEL

DOPRAVNÍ NEHODOVOST JE NEJVĚTŠÍM ZLOČINCEM V ZEMI!!!
Jak postupovat při autonehodě?
 1. Neprodleně, ale bezpečně zastavte.
 2. Vypněte motor a vytáhněte klíčky ze za‑

palování. Pokud je třeba, zajistěte vozi‑
dlo proti pohybu ruční brzdou!

 3. Označte místo nehody výstražným troj‑
úhelníkem, rozsviťte výstražná světla au‑
tomobilu!

 4.Zraněné osoby dostaňte opatrně do bez‑
pečí, kde jim můžete poskytnout prv‑
ní pomoc!

 5. Pokud jsou u nehody alespoň 2 lidé, je‑
den poskytuje první pomoc a druhý volá 
záchranou službu (č. 155) a Policii Čes‑
ké republiky (č. 158). Pokud zasahujete 
u nehody sami, musíte nejprve poskyt‑
nout první pomoc, teprve potom mů‑
žete volat pomoc odbornou. Operáto‑
rovi na lince 155 sdělte, kde se nachá‑
zíte (město, ulice, křižovatka, číslo ki‑
lometru dálnice, orientační bod), dále 
počty a stav zraněných a samozřejmě 

Vaše jméno a telefonní číslo, ze které‑
ho voláte!

 6. Setrvejte na místě dopravní nehody až 
do příchodu policisty. Pokud jdete při‑
volat pomoc, na místo nehody se ne‑
prodleně vraťte.

 7. Jako účastník nehody jste oprávněni 
zastavovat další vozidla, aby vám jejich 
posádka pomohla!

 8. Tvoří ‑li vozidlo překážku v silničním 
provozu, můžete jej odstavit, ale musí‑
te nejprve vyznačit jeho přesnou polo‑
hu při nehodě.

 9. Pokud jste svědkem nehody, přistupuj‑
te k havarovanému vozidlu opatrně. Po 
ruce mějte lékárničku, baterku, mobil‑
ní telefon a důležitý je i hasicí přístroj.

10. Pokud jste účastníky nehody, která se 
obešla bez zranění a máte k dispozici 
fotoaparát, vyplatí se celou situaci vy‑
fotit.

A nezapomeňte! Po nehodě je řidič povinen zdržet se požití alkoholického nápoje a ná‑
vykových látek stejně jako před a během jízdy do doby, dokud policista neprovede ori‑
entační dechovou zkoušku na alkohol, případně dokud se nepodrobíte lékařskému vy‑
šetření s odběrem krve či moči ke zjištění množství alkoholu v krvi.



26 Zpravodaj Velká Bíteš

Řidiči motorových vozidel občas zapomínají, že…
 ‑ jsou povinni podrobit se na výzvu policis‑

ty dechové zkoušce, v případě pozitivní‑
ho výsledku i lékařskému vyšetření odbě‑
ru krve nebo moči (obdobně jste povinni 
podrobit se vyšetření, zda nejste pod vli‑
vem návykové látky); odmítnutí této po‑
vinnosti je považováno při výměru sank‑
ce za přitěžující okolnost!

 ‑ osobu mladší 12 let nebo osobu mladší 
18 let a menší než 150 cm musí přepra‑
vovat pouze v zádržném systému, např. 
autosedačce, kterou je pro bezpečí dětí 

dobré používat při každé jízdě
 ‑ nesmí držet při řízení vozidla v ruce tele‑

fonní přístroj nebo jiné hovorové zařízení
 ‑ mají povinnost připoutat se bezpečnost‑

ními pásy
 ‑ jako účastníci dopravní nehody jsou po‑

vinni prokázat si na požádání navzájem 
sou totožnost a sdělit údaje o vozidle, kte‑
ré mělo účast na dopravní nehodě

 ‑ silniční předpisy nedodržují kvůli obavě 
z pokuty, ale kvůli ochraně vlastního ži‑
vota a zdraví

Další důležité informace
Znáte povinnou výbavu automobilu? Máte 
všechny její součásti provozuschopné?
1. náhradní elektrické pojistky po jedné 

do každého druhu
2. náhradní žárovka
3. příruční zvedák
4. klíč na šrouby kol vozidla
5. náhradní kolo
6. výstražný trojúhelník
7. autolékárníčka
Nad rámec povinné výbavy dopravní po‑
licisté doporučují mít v autě baterku, re‑
flexní vestu, rukavice, lano, hasicí přístroj!

Autolékárnička musí obsahovat:
1. sterilní obvaz
2. elastické a škrtící obinadlo
3. trojcípý šátek
4. náplasti
5. roušku
6. chirurgické rukavice
7. zavírací špendlík
8. nůžky

 (pokračování)
Policisté ze služby dopravní policie

VÁNOČNÍ NADÍLKA U BÍTEŠSKÝCH HASIČŮ
Vánoční svátky byly štědré i pro dobrovolné hasiče z Velké Bíteše. Pod strome‑

ček obdrželi od majitele firmy Moravskoslezská s.r.o. Brno ‑silniční a odtahová služba 
Brno ‑ Velká Bíteš, pana Aleše Kalíka, nové přenosné plovoucí čerpadlo PH ‑800  ‑ GCV 
(hasiči přezdívané „vydra“) a 30 metrů hadic. Rozdíl mezi požárními čerpadly, které sbor 
dosud užíval, je v tom, že pohotovostní hmotnost PS 12 R1 činí 189 kg a musí ho přenášet 
4 hasiči. K jeho přepravě se používá speciálně upravený přívěsný vozík nebo dopravní auto‑
mobil Avia 31 ‑L1Z. Plovoucí čerpadlo o stejném výtlaku 1200 litrů/min. unesou 2 hasiči – 
váží 30 kg!, je skladnější a dá se přepravovat jako součást cisternové automobilové stříkačky.

Akutní nedostatek moderní techniky na čerpání vody pociťovali hasiči při likvidaci ná‑
sledků přívalových dešťů v roce 2008 a nyní jsme již na tyto zásahy zcela připraveni. Dříve 
bývalo dobrým zvykem, že na konci roku bítešstí živnostníci přispívali malou částkou na 
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provoz obecních hasičů, aby byli dostatečně připraveni na pomoc spoluobčanům, podni‑
ku i obci. Tato tradice zanikla se zestátněním živností a zrušením soukromého podnikání. 
Jednotlivci přispívali ještě v 50. letech minulého století. Vzhledem k narůstajícímu spektru 
zásahů již nebude moci ležet jen finanční odpovědnost za dobrovolnou požární ochranu 
na městských úřadech, dotacích HZS ČR a kraje, společenských akcích členů sborů, ale je 
třeba hledat vícezdrojové financování, tedy obeznamovat případné sponzory, že dar věnova‑
ný hasičům je investice do jejich budoucnosti a možnost snížit si odpočet ze základu daně.

Výbor SDH Velká Bíteš

HASIČSKÁ ZABÍJAČKA
Pěknou tradicí se stávají vánoční vepřové hody, které se uskutečnily 27. prosince 

2009 na požární stanici ve Velké Bíteši. V nabídce byly obvyklé domácí produkty zabí‑
jačkových specialit – polévky červená i bílá, guláš, jelítka, jitrnice, ovar, tlačenka, pečené 
brabce. Dále horké nápoje alko i nealko, točené pivo. Kotle vřely na plné obrátky, ob‑
sluha nestíhala prodávat. Za pěkného zimního počasí jsme si užili krásný den. Rok od 
roku přichází stále více návštěvníků. Vaším nákupem získal náš sbor finanční prostřed‑
ky na další činnost pro požární ochranu obce. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na za‑
bíjačku roku 2010.

David Dvořáček, DiS.

SPORT

TURNAJ V NOHEJBALE
Turnaj v nohejbale trojic proběhl 

29. 12. 2009. Přes velký zájem bylo mož‑
no přihlásit pouze jedenáct týmů. Týmy 
byly rozlosovány do dvou základních 
skupin po 5, resp. 6. Od prvních zápa‑
sů se v nejlepším světle jevily týmy Bo‑
sonohy 1, Bosonohy 2 a Švédská. Přes 
play ‑off se do semifinále probojovaly 
týmy Bosonohy 1, Bosonohy 2, Švéd‑
ská a AVG.

Konečné pořadí: 1. Švédská – Hykel Jan, Dvořák Tomáš, Rovenský Eduard, 2. Boso‑
nohy 2 – Kuba Dušan, Kuba Marek, Rozmarýn Martin, 3. AVG – Kovář Bohdan, Kincl 
Jiří, Janoušek Petr, 4. Bososnohy 1. Tento turnaj se stává pozvolna tradicí. Proto se těšíme 
na jeho pokračování opět za rok. Navíc proběhne jeho letní varianta, o které budeme in‑
formovat. Děkujeme sponzorům: LABARA s. r. o., JEŘÁBKOVA PEKÁRNA, RESTAU‑
RACE – PENZION RAUŠ, SPORTBAR KLÍMA, MANFOOD POTRAVINY JANDA.

Martin Požár, Zdeněk Káňa
organizátoři turnaje

Při souboji. Foto: Ondřej Blaha
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ÚNOR 2010
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 Pattinson.
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 kolem 
vás děje, když spíte? Americký horor
Premiéra 90 minut
Vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč

Neděle 21. února v 19.30 hodin
SAMEC (Spread)
Touží po něm každá, ale ne každá ho 
může mít. V hlavních rolích lehké  kome‑
die o notorickém svůdníkovi Ashton Kuts‑
cher a Anne Hecheová.
Premiéra 97 minut
Vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč

Filmová přehlídka PROJEKT 100
Neděle 28. února 2010 v 19.30 hodin
HLUBOKÝ SPÁNEK (The Big Sleep)
Irský cenzor, 1947: „Jde o naprosto nemo‑
rální film v nejširším slova smyslu. Celá 
jeho atmosféra je morbidní, je zde mnoho 
návodných situací a dvojsmyslných dialo‑
gů. Úhrnem: je to nevhodný film…“ Hum‑
phrey Bogard jako detektiv Phil Marlow 
a okouzlující Lauren Bacallová.
Premiéra 114 minut
Vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč

Cestovní agentura – MIJA nabízí:
 - Wellnes – vyvážení těla, ducha a duše
Podrobné informace:  Termály, Lázně, víkendy
Velká Bíteš  Česko • Slovensko • Maďarsko
Masarykovo nám. 85 - Zima - hory
(vedle městské knihovny)  Česko • Slovensko • Rakousko • Itálie
tel: 739 845 617  Švýcarsko
www.mijatour.cz  Super LAST MINUTE

Zahájen prodej léto 2010
- Evropská letoviska – Chorvatsko, Itálie atd.
- Karibik a Indický oceán
- Jižní Afrika, Austrálie
- Thajsko, Vietnam, Kambodža
- Amerika – Spojené státy, Kanada
- Exotika – Afrika, Asie, Austrálie
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Inovace ve výuce obráběčů kovů, žáků Střediska praktického vyučová-
ní PBS Velká Bíteš, zlepší jejich připravenost pro trh práce 

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš zabezpečuje od roku 
1999 praktickou výuku žáků studijního oboru Obráběč kovů pro Střední 
odbornou školu Jana Tiraye Velká Bíteš. Za dobu jeho působení se požadav‑
ky na trhu práce na absolventy zcela změnily. Nároky zaměstnavatelů vzrost‑
ly a snaha Střediska praktického vyučování je, aby tento trend byl zachycen 
i ve výuce. V dnešní ekonomicky obtížné situaci mají podniky velký zájem 
o prakticky, teoreticky a jazykově vybavené pracovníky. Z této potřeby byl 
v letošním roce Střediskem praktického vyučování PBS Velká Bíteš a jeho 
partnerem Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš zpracován projekt 
nazvaný „Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu práce“. V říjnu 
tohoto roku byl projekt schválen k financování z Evropského sociálního fon‑
du, konkrétně z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 Projekt začal 1.11.2009 a bude trvat do 31.5.2012. Cílem projektu je 
rozvoj kompetencí žáků dle potřeb trhu práce formou inovativního využi‑
tí ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech. Stěžejním bo‑
dem 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 voli‑
telného předmětu budou pracovat na programovacích stanicích pod peda‑
gogickým dozorem a také se budou prakticky vzdělávat přímo u obráběcí‑
ho stroje. Mezi další aktivity související s projektem patří: jazyková vyba-
venost studentů, která bude podpořena výukou technické angličtiny vede‑
nou lektorem – rodilým mluvčím. Dále se budou žáci připravovat na vstup 
do pracovního poměru formou e‑learningového kurzu, ve kterém se nau‑
čí formulovat motivační dopis, psát strukturovaný životopis, vyhledávat za‑
městnání u personálních agentur, na veletrzích, internetu a mnoho dal‑
ších užitečných informací, jak reagovat při pracovním pohovoru. Všech‑
ny tyto aktivity vyžadují značnou finanční podporu, která byla poskyt‑
nuta ze strany Evropského sociálního fondu ve výši téměř 5,5 mil korun. 

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 konkurenceschopnost. Z 
prostředků Evropského  sociálního  fondu  bude  financován  projekt  „Zvýšení  kompetencí 

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 partnerem 
školy i schváleného projektu. Oba subjekty spolupracují téměř 15 let na zajištění 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 
požadavky zaměstnavatelů na vyšší připravenost žáků, a nutnost neustálého růstu odbornosti 
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 
Vysočina,  podpora  manažerských  schopností  vedoucích  pracovníků  za  účelem  zajištění 
kvality  a  efektivity  vzdělávání.  Projekt  se  zaměřuje  na  šest  tématických  okruhů,  v rámci 
kterých  budou pořádány semináře  v oblasti:  pedagogiky  a  psychologie zaměřené  na  nové 
přístupy vzdělávání žáků, nových informačních technologií, které budou využívány při výuce 
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 
pedagogové získají,  budou využity při výuce a tím se výrazně zvýší kvalita vzdělávání na 
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš.
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Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš realizuje vzdělávací projekt
V říjnu letošního roku byla Střední odborné škole Jana Tira‑

ye Velká Bíteš schválena projektová žádost podaná do Operační‑
ho programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z prostřed‑
ků Evropského sociálního fondu bude financován projekt „Zvý‑
šení kompetencí pedagogických pracovníku SOU Jana Tiraye“. 

Projekt byl zahájen od 1.11.2009. Ukončen bude 31.3.2012. Cí‑
lem podaného projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracov‑
níků SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a partnera projektu, Střediska prak‑
tického vyučování PBS Velká Bíteš, který je smluvním partnerem školy 
i schváleného projektu. Oba subjekty spolupracují téměř 15 let na zajiště‑
ní 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 pracovní‑
ků. Stále se měnící požadavky zaměstnavatelů na vyšší připrave‑
nost žáků, a nutnost neustálého růstu odbornosti pedagogických 
pracovníků byly hlavními důvody pro přípravu tohoto projektu.

 Hlavním cílem je tedy podpora kompetencí pedagogických pracov‑
níku SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš a pedagogických pracovníků part‑
nera projektu, Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš, zvý‑
šení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce v kraji Vysočina, podpo‑
ra manažerských schopností vedoucích pracovníků za účelem zajiště‑
ní kvality a efektivity vzdělávání. Projekt se zaměřuje na šest tématic‑
kých okruhů, v rámci kterých budou pořádány semináře v oblasti: pe-
dagogiky a psychologie zaměřené na nové přístupy vzdělávání žáků, no-
vých informačních technologií, které budou využívány při výuce např. in‑
teraktivní 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 po‑
znatky, které pedagogové získají, budou využity při výuce a tím se 
výrazně zvýší kvalita vzdělávání na SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš.

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 konkurenceschopnost. Z 
prostředků Evropského  sociálního  fondu  bude  financován  projekt  „Zvýšení  kompetencí 

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 partnerem 
školy i schváleného projektu. Oba subjekty spolupracují téměř 15 let na zajištění 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 
požadavky zaměstnavatelů na vyšší připravenost žáků, a nutnost neustálého růstu odbornosti 
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 
Vysočina,  podpora  manažerských  schopností  vedoucích  pracovníků  za  účelem  zajištění 
kvality  a  efektivity  vzdělávání.  Projekt  se  zaměřuje  na  šest  tématických  okruhů,  v rámci 
kterých  budou pořádány semináře  v oblasti:  pedagogiky  a  psychologie zaměřené  na  nové 
přístupy vzdělávání žáků, nových informačních technologií, které budou využívány při výuce 
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 
pedagogové získají,  budou využity při výuce a tím se výrazně zvýší kvalita vzdělávání na 
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš.
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Dovolená v Chorvatsku

Ubytování v chatkách - kemp Živogošče 
v nádherném prostředí Makarské riviéry.

Pro sezónu 2010 celkem 16 termínů,

Ceny od 1090,- Kč
/osobu/týden

Slevy pro děti do 12 let, držitele ZTP, 
seniory, skupiny.

Možnost zajištění dopravy pro jednotlivce i 
skupiny, individuální termíny dle dohody.
Více informací na tel. 602620755 nebo

www.ca-mediterra.eu , info@ca-mediterra.eu

www.CA-MEDITERRA.eu
Provádíme zateplení RD
                             a  veškeré stavební práce

Jsme firma zaregistrována v seznamu 
odborných dodavatelù v programu 
Zelená úsporám

Proè platit 
vše ze své kapsy, 

když Vám na to pøispìje 
Zelená úsporám

Pomùžeme a poradíme Vám 
se získáním dotací od A-Z

Neváhejte se nás 
na cokoliv zeptat:

Ivo Kouøil, Velká Bíteš, tel: 777958814

http://www.kouril-stavebniprace.wz.cz
stavebnipracekouril@seznam.cz     stavebniprace@seznam
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777006819

Dovolená v Chorvatsku
Ubytování v chatkách – kemp Živo-
gošče v nádherném prostředí Makar-

ské riviéry.
Pro sezónu 2010 celkem 16 termínů,

Ceny od 1090 Kč 
/osobu/týden

Slevy pro děti do 12 let, držitele ZTP,  
seniory, skupiny.

Možnost zajištění dopravy pro jednot-
livce i skupiny, individuální termíny 

dle dohody.
Více informací na tel. 602 620 755 

nebo www.ca-mediterra.eu, 
info@ca-mediterra.eu
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Střední odborná škola Jana Tiraye je státní školou, zřizovatelem je 
Město Velká Bíteš. Školné se neplatí.
Střední odborná škola nabízí:
– čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:
 – Mechanik seřizovač 23‑45‑L/01
– tříleté obory vzdělání zakončené výučním listem: 
 – Obráběč kovů 23‑56‑H/01
 – Kuchař číšník 65‑51‑H/01
 – Cukrář  29‑54‑H/01
 – Kadeřník 69‑51‑H/01
 – Elektrikář 26‑51‑H/01
 – Prodavač 66‑51‑H/01
 – Zedník 36‑67‑H/01
 – Krejčí 31‑58‑H/01
 – Slévač 21‑55‑H/01

U kovo oborů probíhá odborný výcvik ve Středisku praktického vy‑
učování PBS Velká Bíteš, a.s. a u ostatních podnikatelský subjektů 
v městě a okolí.

Případné další informace Vám rádi poskytnou pracovníci školy 
Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, tel./fax. 566 532 321, email: 
info@sosbites.cz, www. sosbites.cz 

Dny otevřených dveří: Pátek 19. 2. 2010 od 14 do 18 hod.
 Sobota 20. 2. 2010 od 8 do 12 hod.
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Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o.

Masarykovo nám. 88
595 01 Velká Bíteš

vyhlašují záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 300 m2 
Prostory jsou umístěny v přízemí, 1. NP a 2NP nově rekonstruované bu‑

dovy č.p. 88 ul. Masarykovo  nám.
Podrobné informace o rozmístění jednotlivých prostor včetně jejich výměr 
budou podány  přímo u zadavatele, a to ve dnech pondělí až pátek od 6.00 
do 14.30 hod, mimo uvedenou dobu po dohodě na tel. čísle 777 949 128.

Nabídka do výběrového řízení musí obsahovat:
– jméno, přesnou adresu fyzické nebo právnické osoby, IČ, DIČ

– živnostenský list nebo výpis z OR (právnické osoby)
– originál nebo ověřenou kopii výpisu z trestního rejstříku

– čestné prohlášení, že proti žadateli není vedeno konkurzní řízení a že 
nemá  v evidenci daní, zdravotního pojištění či sociálním zabezpečení za‑

chyceny nedoplatky
– účel pronájmu

– nabídka nájemného v Kč/m2/rok
(související provozní náklady budou účtovány samostatně)

– délka pronájmu
– předložení referencí o předchozí činnosti

Nabídky s požadovanými údaji zašlete nebo osobně doručte na adresu 
zadavatele

 (viz výše) a to nejpozději do 31. 3. 2010.
Prohlídka prostor bude umožněna po dohodě.


