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HARMONOGRAM PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ
PRO JARNÍ ÚKLID
PRVNÍ TITUL SOŠ JANA TIRAYE
BHP – POSLEDNÍ KONCERT SEZÓNY
Foto: Archiv Klubu kultury

Sedlo pod Svatou horou
(pohled proti směru prohlídky, s vyznačením odbočky na kopec „Vokouňák“)
Foto: Alois Koukola

Chatová oblast nad Heřmanovem
(s vrcholem „Strážnice“ – 657 m. n.m.)
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Zpravodaj Velká Bíteš

POZNÁVÁME SVŮJ REGION
OŘECHOV s místní částí RONOV
II.
Naučná stezka
pokračování
Nyní se vrátíme zpět na lesní cestu, ze které jsme odbočili a pokračujeme původním směrem asi 150 m až uvidíme nám již známou směrovou značku, podle ní odbočíme doleva,
po dalších asi 50 m přijdeme na křižovatku lesních cest vyznačenou dvěma směrovými značkami. Dáme se po té, která ukazuje do protisměru a po pár desítkách metrů dojdeme k již
čtvrté informační tabuli:
4. Kadolecká studánka (2,9 km)
Většina zdrojů podzemních pramenů vysočinských studánek vzniká na skalních podložích větších souvislých lesních ploch. Lesní prameny nejsou tolik zatěžovány negativní činností člověka, jako je tomu např. v zemědělství, nebo v okolí lidských sídel. Proto
lze dodnes využívat čistou pitnou vodu z Kadolecké studánky jako vodu kojeneckou. Na
této informační tabuli jsou navíc popsány a zobrazeny vyskytující se mechorosty a kapraďorosty. Studánku najdeme ve svahu, asi 50 m od informační tabule.
Vrátíme se zpět po lesní cestě přímo do Kadolce, pokračujeme uličkami po pravém okraji obce, dále přes „mléčnou farmu“ vzhůru po polní cestě, potom doleva přímo na „Svatou“.
Musíme se držet stále vlevo a stoupat na vrchol, kde uvidíme altánek s oltářem, sochou sv.
Zdislavy od bítešského sochaře p. Laciny, informační tabule a schránku s návštěvní knihou,
do které můžete svoji návštěvu zaznamenat.
5. Svatá hora – 680 m.n.m. (5,9 km)
Svatá hora u Heřmanova - jak zní oficiální název - je nejvyšším místním polohopisným bodem. Pokud byla odlesněná (např. po větrných smrštích) skýtala nevídaný kruhový rozhled. Podle pamětníků byla z tehdejší dřevěné rozhledny, za zvláště temných
nocí, vidět zář noční Vídně (pro vtipálky uvádím, že rakouské). Je to také známé křesťanské poutní místo, jehož název pochází pravděpodobně z dob cyrilometodějských misií.
Pro věřící ze širokého okolí i pro milovníky historie je toto místo především spjato se
životem svaté Zdislavy, která se narodila kolem roku 1220 v nedalekém Křižanově moravskému šlechtici, královskému purkrabímu na hradě Veveří, panu Přibyslavovi a jeho
manželce paní Sibyle, původem ze Sicílie. Svatořečena byla 21.5.1995 v Olomouci, prvním slovanským papežem Janem Pavlem II. Přes různé pověsti předávané mezi generacemi je nejpravděpodobnější ta, že mladičká Zdislava, která vynikala svou zbožností a láskou k chudým a nemocným, chodila na toto, pro ni již tehdy posvátné místo, poustev-
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ničit a modlit se. Na počest sv. Zdislavy patronky rodin je na vrcholu několikrát do roka
sloužena poutní mše svatá. Informační tabule, umístěná na konci sestupové cesty na kraji lesa, popisuje a vyobrazuje také vyskytující se lišejníky, jejichž hojnost dokazuje, že zde
zůstalo zachováno čisté ovzduší. Ještě jedna vzpomínka: Do severního úbočí Svaté hory
narazilo v roce 1951 vojenské letadlo, které chtělo v nepříznivém počasí přistát na křižanovském letišti. Pilot na místě zahynul.
Odcházíme ve směru s oltářem za zády do malého „sedélka“ s odpočinkovou lavicí. Dáme
se doprava prudkým sestupem na okraj lesa k informační tabuli po levé straně. Před námi
je poměrně rozlehlá křižovatka zpevněných lesních cest, tzv. „svážnic“. Přímo bychom došli
k Myslivně Rohy, vpravo na zalesněný hřeben Kuní hory (649 m.n.m.)s tím, že bychom cestou ještě navštívili zastávky č. 14 a 15, které budou popsány později. Z nejvyššího místa této
zkrácené trasy je možno odbočit přímo do našeho východiska – Ořechova, nebo pokračovat
pořád dál po této „svážnici“až na silnici spojující Skřinářov s Heřmanovem. My ale půjdeme od informační tabule přímo směrem na Rohy a asi po 50 m odbočíme doleva(viz obrázek na přídeští) a budeme stoupat úzkou lesní cestou (spíše pěšinou) nahoru. Asi po sto metrech uvidíme po levé straně další informační tabuli.
6. Kopec Vokouňák (6,2 km)
Kopec Vokouňák je pojmenován po nebezpečném pytlákovi Vokounovi z Tišnovska,
který zde byl smrtelně zraněn při přestřelce s mysliveckým personálem v listopadu roku
1821. Informační tabule dále popisuje poškozování zdejších smrkových monokultur větrem, sněhem, jinovatkou, ale také lesními škůdci. V historii jsou zaznamenány větší škody způsobené větrem v letech 1827, 1868, 1890 a 1930. Dne 13. července 1984 postihla Vysočinu větrná smršť „Markéta“, při které bylo jenom v této oblasti zničeno 75 tisíc metrů kubických dřeva na ploše 224 ha. Byla to největší kalamita v poslední době
– během jedné noci vznikla téměř souvislá holina od obcí Dolní Libochová a Kadolec
až za kopec Vokouňák. Značné škody způsobila také jinovatka v letech 1932-33 a 1996,
sucho v letech 1947-48, 1990 a 2004 a kůrovec v letech 1932, 1945-46, 1990 a 2005.
Dále pokračujeme nejvýše položeným zalesněným hřebenem regionu směrem k Heřmanovu. Jdeme po úbočí, procházíme „bučinou“, klesáme a opět stoupáme, po levé straně (musíme ale projít asi 1oo m okrajem mladého lesa) máme vysokou kovovou konstrukci - místními
nazývanou „maják“. Byl to světelný maják sloužící za první republiky i v následující II. světové válce k navádění letadel. Scházíme mírně dolů do vysokého lesa, na jehož okraji vyjdeme na rozsáhlou, vysoko nad Heřmanovem položenou vyvýšeninu plnou různě roztroušených
chat (viz obrázek na přídeští). Držíme se vpravo při okraji lesa a sejdeme dolů na silnici vedoucí z Heřmanova do Skřinářova. Asi 100 m před lesem je odbočka doleva na začátek „březiny“. Po cca 15 m najdeme další informační tabuli.
Pokračování příště.
Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Sobota dne 3. dubna 2010 v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
V případě zájmu kontaktujte pí. Zezulovou na tel.: 606 187 569
Sportovní hala, Tyršova ulice
Organizuje TJ Spartak
Sobota dne 3. dubna 2010
CYKLISTICKÝ ZÁVOD – BRNO-VELKÁ BÍTEŠ-BRNO
Více informací u p. Valenty na tel.: 543 211 813
Organizuje TJ Favorit
Úterý dne 6. dubna 2010 v 19 hodin
KONCERT IRVIN VENYŠ – klarinet a IVO KAHÁNEK – klavír
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
Sobota dne 10. dubna 2010 od 8 do 12 hodin
SBĚR STARÉHO ŽELEZA – viz uvnitř Zpravodaje
Organizuje Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Neděle dne 11. dubna 2010 ve 14 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL – šaškárny klaunů Chytrolína a Trumpetky
Vstupné 30 Kč, masky vstup zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Pondělí dne 12. dubna 2010 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MARIE PLOTĚNÉ - brněnské výtvarnice
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý 13. dubna – 23. dubna 2010
Otevírací doba: po – pá 8 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12 hodin
sobota, neděle 13 – 16 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ MARIE PLOTĚNÉ – brněnské výtvarnice
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
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Pondělí dne 19. dubna 2010 v 9 hodin
DĚTSKÉ PŘEDSTAVENÍ „O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI“
Představení pro mateřské školy i veřejnost
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 20. dubna 2010 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB V MŠ NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí
Středa dne 21. dubna 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB – setkání s MUDr. Editou Richterovou ze Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Čtvrtek dne 22. dubna 2010 v 19 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „SBOROVNA“ – brilantní komedie
Hrají P. Trávníček, U. Kluková, L.X. Veselý, K. Kornová, P. Jindrová, H. Tunová,
M. Fialková
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury a Agentura Marcus Pavla Trávníčka
Pátek dne 23. dubna 2010
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „KDYBY TISÍC KLARINETŮ“ v Horáckém divadle
v Jihlavě
Odjezd v 17.30 hodin od Informačního centra, Masarykovo náměstí 5. Cena 160 Kč.
Je nutné se nejpozději do 7. 4. 2010 nahlásit v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, tel.: 566 532 025
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Pondělí dne 26. dubna 2010 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dům, Vlkovská 482
Pátek dne 30. dubna 2010 od 18 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC – viz uvnitř Zpravodaje
Naproti bývalé Státní traktorové stanici
Organizuje Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Pátek dne 30. dubna 2010 v 19 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC na faře – s obvyklým programem, hraje skupina Bridge
Organizuje Farnost Velká Bíteš
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INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ze zasedání rady města č. 03/10
konaného dne 22. února 2010
10/03/10/RM – bere na vědomí úpravu jízdního řádu přepravce VENTO-LINE s.r.o. Brno
11/03/10/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města v lednu 2010 se
skutečností roku 2009
12/03/10/RM – bere na vědomí vyjádření Bítešské dopravní společnosti s.r.o., Vlkovská
334, 595 01 Velká Bíteš, ve věci „Akce III/3791 Velká Bíteš Vlkovská – projednání rozpracované PD2 (Zakázka č. 10-102-1-000 Dokumentace pro vydání stavebního povolení)“ ze dne 10.2.2010. RM nesouhlasí s návrhem BDS zprovoznit objížďku přes Novou čtvrť pro všechna vozidla (souhlasí s omezením do 3,5 t s výjimkou průjezdu autobusů) a stejně tak nesouhlasí s návrhem firmy na zrušení zpomalovacího retardéru u fotbalového stadionu
13/03/10/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu, dárce E.ON Česká republika,
s.r.o., České Budějovice, obdarovaný město Velká Bíteš, když předmětem daru je finanční částka ve výši Kč 60.000,- na zajištění zpracování projektové dokumentace energetických úspor bytového domu Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš
16/03/10/RM – bere na vědomí informace ministra Ing. Vladimíra Tošovského, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, ve věci podpory územně správních celků při výstavbě místních komunikací
17/03/10/RM – bere na vědomí Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Veselá školka“ a Koncepci rozvoje školy, předložené Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvková organizace
19/03/10/RM – schvaluje Výroční zprávu o hospodaření MŠ U Stadionu 538 za rok
2009, její hospodářský výsledek roku 2009 a rozdělení vzniklého zisku do rezervního
fondu a fondu odměn dle předloženého návrhu
20/03/10/RM – schvaluje hospodářský výsledek MŠ Masarykovo náměstí 87 za rok
2009 a rozdělení vzniklého zisku do fondu odměn a do rezervního fondu dle předloženého návrhu
22/03/10/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS, s.r.o.,
Vídeňská 7, 639 00 Brno, na zpracování žádosti o dotaci pro projekt „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“ za cenu Kč 168.000,- včetně DPH a současně
uzavřít s touto společností smlouvu o provedení činnosti
24/03/10/RM – neschvaluje nabídku Mgr. A. Martina Findeise ak. malíře k prezentaci města v projektu „Vysočina v obraze“, malované panoramatické mapy a průvodce
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25/03/10/RM – bere na vědomí sdělení Jana Fischera, předsedy vlády ČR, ve věci mýtného systému a zpoplatnění silniční sítě
26/03/10/RM – souhlasí ve smyslu čl. IV nájemní smlouvy ze dne 22.2.2010 s uzavřením podnájemní smlouvy o umístění reklamního poutače na pozemku p.č. 198/1
v k.ú. Velká Bíteš, nájemce TC Matador Velká Bíteš, podnájemce JCZ, s.r.o., Maršovice, délka trvání smlouvy 12 měsíců. Současně rada města rozhoduje poskytnout TC Matador příspěvek města ve výši Kč 7.000,- za účelem vyčlenění tenisových kurtů pro potřeby TC Velká Bíteš
30/03/10/RM – schvaluje směnu sociálních bytů v budově Tyršova 239, Velká Bíteš,
konkrétně bytu č. 4 o velkosti 3+1 a bytu č. 3 o velikosti 2+KK, vše k datu 1.3.2010
31/03/10/RM – rozhoduje uzavřít s firmou WSA doprava a parkování s.r.o., Radonice, smlouvu o dílo na dodávku a montáž parkovacích automatů ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí
34/03/10/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu č. 189/2010 o vzniku a plnění závazku veřejné služby, a to na dobu určitou do 31.12.2010, provozovatel veřejné služby ZDAR, a.s.,
Žďár nad Sázavou, IČ: 46965815
36/03/10/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě č.157/2010 o zřízení
věcného břemene užívání částí pozemků p.č.30/1v k.ú. Košíkov a p.č. 68 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, spočívající ve zřízení a provozování stavby „Zástavba RD Ludvíkov
- vodovod a kanalizace“ s právem vstupu a vjezdu budoucího oprávněného Města Velká
Bíteš či jeho dodavatelů na tyto pozemky za účelem udržování a provádění oprav stavby,
vlastník a budoucí povinný z věcného břemene Vysočina se sídlem v Jihlavě
42/03/10/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě kupní, budoucí prodávající
(investor) Město Velká Bíteš, budoucí kupující JMP Net, s.r.o., Brno, IČ 27689841, když
předmětem je závazek převodu vlastnictví k plynárenskému zařízení v ulici Na Výsluní,
Velká Bíteš, a v průmyslové zóně Velká Bíteš - Košíkov,včetně závazků o spolupráci a součinnosti při jeho realizaci

SOUHRN USNESENÍ ze zasedání rady města č. 04/10
konaného dne 8. března 2010
5/04/10/RM – bere na vědomí zápisy z kontrolních dnů na akci „Modernizace SOU
Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“, a to č. 1 ze dne 18.2.2010, č. 2
ze dne 25.2.2010 a č. 3 ze dne 4.3.2010
9/04/10/RM – rozhoduje vyřadit Nabídku na pronájem střech ZŠ a tělocvičny na ulici
Sadová č.p. 579 za účelem zřízení fotovoltaické elektrárny ze dne 19.2.2010, a to z důvodu
nesplnění jejích náležitosti požadovaných Záměrem města Velká Bíteš č.j. MÚVB/639/10/
VÝST/ZA-7/2010 ze dne 2.2.20109, konkrétně bodu 2 - neurčitá výše nabízeného ročního nájemného za každý instalovaný kWp výkonu FP s uvedením předpokládaného cel-
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kového instalovaného výkonu FP v kWp. Současně RM rozhoduje vybrat k dalšímu hodnocení Nabídku na instalaci fotovoltaické elektrárny podle záměru č.j. MÚVB/639/10/
VÝST/ZA-7/2010, podanou dne 21.2.2010, s tím, že požaduje, aby žadatel předložil návrh Smlouvy o smlouvě budoucí nájemní
10/04/10/RM – schvaluje záměr Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvková organizace, provést v MŠ předložené technické úpravy (na základě nedostatků zjištěných KHS) a v této souvislosti požádat krajský úřad o povýšení kapacity školy
od 1.9.2010 v rejstříku škol na 68 dětí
12/04/10/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační s.r.o.,
Vídeňská 7, 639 00 Brno, a schvaluje objednávku na zpracování žádosti o dotaci z programu Zelená úsporám na objekt Masarykovo náměstí 67 ve Velké Bíteši za cenu
Kč 21.700,- včetně DPH
13/04/10/RM – rozhoduje vybrat k plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce veřejného
osvětlení v ulici Hrnčířská ve Velké Bíteši“ firmu Technické služby Velká Bíteš spol. s. r.o.,
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, a současně rozhoduje uzavřít s ní smlouvu
o dílo s cenou díla Kč 646.261,-včetně DPH
14/04/10/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS protender,
s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, na organizaci výběrového řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“ ve výši Kč 42.000,- včetně
DPH a současně uzavřít s touto společností předloženou mandátní smlouvu
17/04/10/RM – souhlasí s převodem částky Kč 1.398.423,89 z hospodářské činnosti
města za rok 2009 na účet města (položka 4131) a proúčtováním hospodářského výsledku
20/04/10/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na vyhotovení ÚPD pro změnu č. 4
ÚP města Velká Bíteš s Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno, v předloženém znění
21/04/10/RM – schvaluje uzavření Darovací smlouvy DS/649048, dárce Občanské sdružení Život dětem Praha, obdarovaný SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239, když
předmětem daru je finanční částka Kč 6.351,- určená pro potřeby školy
22/04/10/RM – schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace, za rok 2009 a rozdělení vzniklého zisku do fondu odměn a do
rezervního fondu dle předloženého návrhu
23/04/10/RM – schvaluje hospodářský výsledek Základní umělecké školy Velká Bíteš,
Hrnčířská 117, příspěvková organizace, za rok 2009 a rozdělení vzniklého zisku do fondu odměn a do rezervního fondu dle předloženého návrhu
24/04/10/RM – bere na vědomí Protokol České školní inspekce, pracoviště Žďár nad Sázavou, č.j. ČŠIJ-26/10-J z inspekční činnosti v Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace
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25/04/10/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o úvěru ve výši 17 mil. Kč od Komerční banky, a.s., Praha, pracoviště Havlíčkův Brod, reg. č. 7570010200044, a to pro financování projektu „Modernizace SOU Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“
26/04/10/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o vinkulaci pojistného plnění od Komerční banky, a.s., Praha, pracoviště Havlíčkův Brod, reg. č. 7570010600044
32/04/10/RM – bere na vědomí nesouhlas Bítešské dopravní společnosti s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš, ve věci „Akce III/3791 Velká Bíteš-Vlkovská“ s objízdnou
trasou přes Vlkov a její striktní požadavek na průjezd všech nákladních automobilů bez
ohledu na výši jejich tonáže ulicí Nová čtvrť. RM potvrzuje své předchozí stanovisko ze
dne 22.2.2010 - usnesení 12/03/10/RM

ZPRÁVY Z MĚSTA
V průmyslové zóně zahájena výstavba další infrastruktury
V březnu byla zahájena výstavba infrastruktury v průmyslové zóně Velká Bíteš – Košíkov. Během jarních měsíců bude postupně vybudováno prodloužení dešťové a splaškové kanalizace, veřejného vodovodu, středotlakého plynovodu a účelové komunikace.
Celkové náklady dosahují částky 3,6 miliónu korun. Akce byla zahájena v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy na pozemek v průmyslové zóně o výměře 5270 m2 s firmou
VELBIT s.r.o. z Brna, která složila v únoru na účet města částku 4,11 miliónů korun.
Opakovaný prodej pozemků po firmě ITW Pronovia tak byl dokončen a místo jednoho investora máme tři – LG INOX, LABARA a VELBIT.
Investorem stavby vodovodu a kanalizací je SVaK Žďársko, plynovod a komunikace je
akcí města Velká Bíteš. Výstavbu inženýrských sítí provádí firma JCZ, účelovou komunikaci
realizuje firma COLAS. Po dokončení nové infrastruktury mohou jednotliví investoři zahájit
realizaci vlastních projektů, jež určitě přinesou další pracovní místa v zajímavých profesích.

Zvýšený práh na ulici Na Valech
Po Velikonočních svátcích proběhne výstavba zvýšeného prahu v blízkosti křižovatky do
náměstí. Minulý rok na podzim proběhlo výběrové řízení a jako dodavatel předmětné stavby byla vybrána firma COLAS. Celkové náklady činí cca 650 tisíc korun včetně DPH. Délka uzavírky ulice Na Valech je stanovena na tři týdny. Předmětem akce jsou nové chodníky s veřejným osvětlením, zvýšený práh s dešťovými vpustěmi a opravený úsek komunikace
před a za zvýšeným prahem. Jedná se o dopravní opatření vyplývající z výsledků průzkumu
Centra dopravního výzkumu Brno a z doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR. Cílem je zajištění maximální 30 km průjezdné rychlosti po hlavní silnici v prostoru křižovatky.
Na tuto akci by měla navazovat rekonstrukce východní části náměstí v prostoru mezi domy
č.p. 1 a 135. Předpokládaný termín její realizace je červenec 2010 (v podstatě naváže na zprovoznění ulic Hrnčířská a Peroutkova) a po dobu probíhajících prací bude celý úsek uzavřený.
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Odpočinková zahrada před dokončením
Firma EBSTER převedla na účet města již celý finanční dar ve výši 50 tisíc EUR.
Jednalo se o pět průběžných plateb po 10 tisících. V minulém roce se podařilo postupně zrealizovat většinu plánovaného záměru. Navíc se během prosince provedlo vydláždění nevzhledného betonového povrchu podél budovy polikliniky a tak byla pěkně propojena již dokončená Tyršova ulice s odpočinkovou zahradou. Během dubna by pak měl
být chodník zahrady prodloužen k příjezdové komunikaci od ulice Družstevní. Dále
bude probíhat úprava pergoly, konkrétně její zastínění od západní i části severní strany. K tomu doplníme do prostoru zahrady relaxační prvky (venkovní fines) a rozmístíme zbývající lavičky. Na závěr bychom chtěli, jako poděkování za velkorysý dar, umístit
pamětní desku firmě EBSTER. Náklady akce v roce 2009 překročily částku 1,5 miliónu korun, v letošním roce by měly být ve výši několika set tisíc korun. Celkové náklady včetně DPH by ale neměly překročit hranici 2 miliónů korun.

NOVÁ VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY VELKÁ BÍTEŠ
Od 1. dubna 2010 nastoupí do městské knihovny nová vedoucí. Bude jí pí. Kateřina
Brychtová z Velké Bíteše, která vystudovala Vyšší odbornou a střední odbornou školu
knihovnických a informačních služeb v Brně a splnila požadavky pro přijetí.

Revitalizace ulic Hrnčířská a Peroutkova vstupuje
do další fáze
Od října minulého roku do března 2010 probíhala rekonstrukce jednotné kanalizace
a veřejného vodovodu v Hrnčířské ulici a ve zbylé části ulice Peroutkova. Jak vodovod tak
i kanalizace stavebně končí v souladu s platnou dokumentací ve východní části Masarykova náměstí, jež přesně navazuje na projekt jeho úpravy. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, jehož členem je město Velká Bíteš, úspěšně čerpal v minulém roce dotaci z kraje Vysočina ve výši 3,4 miliónu korun (z programu Drobné vodohospodářské ekologické akce).
Jakmile to počasí v březnu dovolilo, rozeběhly se práce na pokládkách zemních silnoproudých kabelů NN distribuční společnosti E.ON a zemních sdělovacích kabelů společnosti O2. Předmětné náklady nesou jednotlivé distribuční společnosti samostatně. Souběžně s pokládkou silnoproudých kabelů proběhne přípolož elektrických kabelů veřejného
osvětlení, jež bude vzhledově stejné jako v prostoru křižovatky u kostela sv. Jana Křtitele
(projekt podpořený Evropskou unií). Dodavatelem veřejného osvětlení jsou Technické
služby města a celkové náklady akce VO činí 646.261 korun včetně DPH.
Z veřejných zakázek poté už zbývá zrealizovat poslední, a to dodávku asfaltového koberce. Od dubna do konce května bude probíhat konečná úprava povrchů chodníků,
podélných parkovacích míst pro stání osobních automobilů a jednosměrné komunikace. Pokud počasí bude vycházet venkovním pracím vstříc, tak revitalizace ulic Hrnčířská
a Peroutkova bude do konce jara dokončena.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na jarní a podzimní úklid pro rok 2010
Datum:

Ulice:

Poznámka-místo stání:

12.4. - 14.4.
4.10. – 6.10.

Sadová
Za Školou
Nová čtvrť
Tišnovská
Vlkovská

G-Team
Stanoviště sběrných nádob
č.p. 362
Stanoviště sběrných nádob
Fotbalový stadion

14.4. - 16.4.
6.10. – 8.10.

U Stadionu
U Stadionu
U Stadionu
Družstevní
Tyršova

č.p. 281
č.p. 574/573/475
č.p. 431
č.p. 550
Sokolovna

16.4. – 19.4.
8.10. – 11.10.

Bezděkov
Jáchymov
Holubí Zhoř
Březka
Jestřabí

Náves
Náves
Náves
Náves
Náves

19.4.- 21.4.
11.10. – 13.10.

Tyršova
Chobůtky
Pod Spravedlností
Pod Hradbami
Za Loukama

č.p. 233
Bývalá prodejna potravin
Stanoviště sběrných nádob
Vyústění na ulici Lánice
Stanoviště sběrných nádob

21.4. – 23.4.
13.10. – 15.10.

Návrší
Návrší
Hybešova
Zmola
Za Potokem

Prodejna potravin
Bytové domy
Vyústění Malá Strana
č.p. 190
Stanoviště sběrných nádob

23.4. – 26.4.
15.10. – 18.10.

Jindřichov
Košíkov
Ludvíkov
Pánov

Náves
Náves
Náves
Náves

26.4. – 28.4.
18.10. – 20.10.

Na Valech
Masarykovo nám.
Lánice
Hrnčířská
Karlov

Herba Vitalis
Tržnice
Prodejna potravin
Pomník (ZUŠ)
Stanoviště sběrných nádob
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Po telefonické dohodě lze kontejner přistavit znovu na jakékoliv místo (tel.: 566 532 007, 8)
Do velkoobjemových kontejnerů je povoleno ukládat:
listí, stará tráva, větve, uliční smetky, směsný komunální odpad z domácností, velkoobjemový odpad z domácností
Do velkoobjemových kontejnerů se nesmí ukládat nebezpečný odpad tj:
plechovky od barev, barvy, obaly od nebezpečných látek, akumulátory, televize, lednice, mrazáky, zářivky

Psi a jejich volný pohyb v přírodě
Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a myslivci, kteří
mají ze zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty.
Zákon o myslivosti č. 449/2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, uvádí:
Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími
domácími zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
Odst.2: každý kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek.
V § 9, odst.1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem.
Vlastníci psů a koček si musí být vědomi zákona, který jim bez výjimky zakazuje psy
nechat volně pobíhat v honitbě – tzn. že musí být na vodítku.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též za
účelem jejich pohybu, venčení a výcviku) je v rozporu s § 10, odst.1 uváděného zákona:
„je zakázáno vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“.
Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na silnicích procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než
že pes musí být na vodítku. Zatím co při venčení psů lze vystačit s vodítkem, nevystačí se s tím při výcviku.
Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se
základními právy pohybu a osobní svobody uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní mohou být meze těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této úpravy není vyloučen zákon o myslivosti.
Porušování ustanovení § 9 a 10 uvedeného zákona je naplněním skutkové podstaty
správního deliktu a musí být za něj uložena sankce ve správním řízení projednávaném
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orgánem státní správy, v našem případě odborem životního prostředí Městského úřadu
Velké Meziříčí. Ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zákona
o přestupcích může i myslivecká stráž.
Myslivecká stráž je podle zákona o myslivosti orgánem státní správy ustanovena pro
každou honitbu k ochraně myslivosti. Při výkonu své funkce požívá ochrany veřejného
činitele a je mimo jiné oprávněna v honitbě usmrcovat psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na
psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební.
Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami aktivní
kynologové, ale je třeba respektovat určitá pravidla. Chodit po polích s volně pobíhajícím psem ve skutečnosti znamená bezcitné vyhánění zvěře, která sem vždy patřila a my
se snažíme ji zde udržet.
Na známou odpověď majitele psa „vždyť on nic nedělá“ bychom uvedli mimo několika kusů stržené srnčí zvěře psy i případ, který se stal před několika lety. Neposlušný
(většina vašich psů nezvládá ani základní pravidla poslušnosti – cvičiště je v areálu bývalé cihelny) větší pes i s košíkem usmrtil dospělé zdravé srnče pod rybníkem Královský. Možná nevíte, že v zimě srnčí zvěř omezuje pudově pohyb v zájmu úspory energie. Každé vyrušení v okolí nejen psy, ale i lyžaři, kteří se pohybují mimo cesty ji donutí k útěku, čímž dochází k jejímu vysilování, následně i zápalům a úhynu. Neničte nám
tak naše pracovní úsilí, které nás stojí nemalé finanční prostředky, které vynakládáme při
péči o zvěř na krmiva, léčiva, sůl a údržbu mysliveckých zařízení.
Závěrem bychom chtěli požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost
k přírodě a zvěři. Je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř, vydrželo co nejdéle.
Myslivecké sdružení Velká Bíteš

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany, že dne 31. 3. 2010 uplynula lhůta dle platné Obecné závazné vyhlášky města Velké Bíteše č. 1/2004 o místních poplatcích, Oddíl II, Čl. 9, odst. b)
na zaplacení místního poplatku ze psů za rok 2010 a dle platné OZV města Velké Bíteše
č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Čl. 5, odst. 1c) pokud se platí jednorázově za rok 2010.
Proto vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do 30. 4. 2010
na MěÚ ve Velké Bíteši, II. budova, odb. správní.
Martina Frolková
Odbor správní MěÚ
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Slovo hejtmana
Přicházející jaro nám kromě očekávaných hřejivých paprsků přináší i obnažení nepořádků nahromaděných v našich obcích a městech za zimu. Zvláště když je ta zima tak
dlouhá jako ta letošní. Většinou se pouštíme sami do jarního úklidu okolí našich obydlí, i když bohužel mnoho spoluobčanů to nepovažuje za svou starost a nechává to na jiných. Naopak zvláště v menších městech a obcích si někteří dobrovolníci přibírají i pravidelnou péči o to společné – například o pomníky a hroby připomínající oběti válek.
Ty jsou projevem úcty nejrůznějším osobnostem – od skutečných obětavých hrdinů bojujících za svobodu své vlasti až po nechtěné oběti zájmů vládců a jejich ambicí. Udržování těchto památek by mělo být pro nás všechny občanskou povinností. A určitě i pietní připomenutí historických událostí a jejich hrdinů má svůj trvalý význam. Potěšila mě
zpráva, že byla nově zpřístupněna evidence válečných hrobů umístěných v kraji Vysočina
a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou
pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo
v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky nebo jiné symboly připomínající válečné události. Každý zájemce, který si chce vyhledat například někoho ze svých
předků nebo osobu, o níž slyšel, že zahynula během války, a neví, kde je pohřbena nebo
kde je připomenuta, může si nyní tyto údaje zjistit v centrální evidenci válečných hrobů.
Ta je k dispozici na internetové stránce www.valecnehroby.army.cz.
V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku
(713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na Žďársku (255) a na
Pelhřimovsku (193). V květnu to už bude 65 let, co v naší střední Evropě neznáme hrůzy války. Za tu historicky nejdelší dobu bez válečného běsnění jsme si na mírovou skutečnost zvykli jako na samozřejmost. Ale stále vidíme v barvitém zpravodajství ze všech
končin světa, že lidská agresivita ve své nejstrašnější podobě nepřestala existovat. Co můžeme tedy my udělat pro to, aby byl mírový stav u nás trvalým? Ty velké války bývají důsledkem osobních malostí.
Touhy po moci a majetku, po ovládání jiných, důsledkem sobectví, závisti a zášti. Můžeme tedy každý „bojovat za mír“ tím, že se budeme prostě snažit být lepší. Vzdělanější,
tolerantní k odlišnostem rozdílných osobností, přejícní a vstřícní k lidem ve svém okolí.
Myslím, že všichni takoví přátelští lidé, kteří nemyslí jen na svůj osobní prospěch, výrazně přispívají k tomu, že válku známe jen z filmů a románů.
Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

ŠKOLSTVÍ
MALÉ OHLÉDNUTÍ NA MASOPUST S VESELOU ŠKOLKOU U STADIONU… TENTOKRÁT OČIMA ŽENY, JEŽ SE VRACÍ Z NÁKUPU
Byl pošmourný únorový den. Všední den jako každý jiný. Lidé chodili po ulicích,
opatrně našlapovali po klouzavých chodnících, zamračeně přemýšleli o nekonečné zimě,
o svých nákupech, starostech, depresích. Nevšímavě míjeli jeden druhého aniž zvedli hlavu. A najednou – děje se snad něco? Mezi domy se nesly netypické zvuky, hlasy a šum.
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Blížily se, byly čím dál zřetelnější a také barevnější. K popěvkům, smíchu a pokřikování se přidal obrázek netradičně oblečených malých i velkých lidiček se zástupem maminek a babiček s kočárky i bez nich. Kolemjdoucím mávali pohádkové bytosti i zvířátka,
chlap s harmonikou, cikánky a kominíci.
O co vlastně šlo?
To děti a učitelky z Veselé školky U Stadionu pořádaly již tradiční Masopustní obchůzku městem. Jejich povykování a poskakování nakazilo i ty největší škarohlídy. Každý se
zastavil, usmál, pokynul. A za to, že se stal
na chvíli alespoň pasivním účastníkem pestrého reje, se mu dostalo nejen milého pocitu v duši, ale i černé šmouhy sazí na tvář
od kominíka. Kéž by
byla kouzelná a přinesMasopustní průvod.
Foto: Marie Trnková la všem jen a jen štěstí.

Jiřina Brychtová

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁČKŮ
Zápis dětí do obou mateřských škol ve městě bude probíhat dne 18. 5. 2010 v době
od 8.oo do 16.oo hodin v budovách MŠ. Bližší informace pro rodiče přinese květnový Zpravodaj.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

Zima, zima, samá rýma
S výchovou směřující k ochraně zdraví začínáme už v mateřské škole. Tomuto tématu věnujeme v naší školce dostatečnou pozornost. Cílem našeho snažení je, aby se již
tyto malé děti naučily chovat zodpovědně ke zdraví svému, ale i jiných, vědomě vytvářely zdravé životní prostředí a snažily se je udržovat ekologicky čisté.
A tak se děti seznamovaly jejich věku přiměřenou hravou formou s jednotlivými částmi lidského těla, jeho smysly a funkcí vnitřních orgánů. K tomu všemu nám posloužily
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pohádky, příběhy, sledování DVD, prohlížení dětských knih a encyklopedií. Své prožitky měly děti možnost vyjádřit rovněž výtvarnou formou.
Získané poznatky si pak děti mohly osvojit v běžné životní situaci, jako je třeba návštěva lékárny U Tří sloupů, kde nás přivítala Mgr. Nikola Padyšáková. Nejenže dětem
umožnila prohlédnout si veškerý interiér, ale ukázala jim i ona malá kouzla, kdy smícháním různých ingrediencí vznikají kapky, pilulky, tinktury a mastičky.
Také návštěva v ordinaci zubní lékařky MUDr.
Jitky Řezáčové se dětem
velmi líbila. Na umělé
zubní maketě si vyzkoušely správnou techniku
čistění zubů, vše si mohly prohlédnout a dokonce se povozit na křesle pro
pacienty.
Ne všechny děti však
věděly, že máme v našem
městě obchod se zdravou Návštěva v lékárně.
Foto: Archiv MŠ
výživou, který jsme také
navštívili. Již při vstupu do prodejny nás ovanula směsice různých vůní připomínajících ovoce z babiččiny zahrádky, ale i exotické vůně dálek.
Věříme, že naše snaha vštípit dětem základní poznatky o lidském zdraví není zbytečná. Vždyť zdraví je to nejcennější, co člověk má.
Závěrem poděkování všem, jež nám v naší snaze pomáhali (kolektiv zaměstnanců
lékárny U Tří sloupů a zaměstnanců zubní ordinace, pracovnice obchodu Káva, čaj).
Za kolektiv MŠ U Stadionu
Dagmar Egerová

POZOR DĚTI, ČERVENÁ…
Vzhledem k tomu, že i na menších městech, jako je Velká Bíteš, „houstne“ doprava,
uspořádali jsme pro naše děti v mateřské škole v rámci dopravní výchovy minikurz bezpečného chování v dopravě. Blíží se jaro, děti vyjedou na svých kolech, vyběhnou do ulic….
Tento minikurz vedla pracovnice BESIPU, p. Vojtová, která si s sebou přivezla instruktážní DVD, kde děti shlédly, co se může stát na našich silnicích (dopravní nehoda,
poznávání značek, správné přecházení silnice, jak přivolat pomoc…).
Pro předškolní děti měla připravené CD „O panáčkovi, který se ztratil ze semaforu…“. Potom děti plnily úkoly v pracovních listech související s touto problematikou
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(např. vymalování panáčka příslušnou barvou na semaforu, kresba dopravní značky dle
předlohy, co která značka znamená).
Tato část byla určená pouze pro starší děti, po jejím skončení jsme přizvali také děti
mladší. Všichni jsme byli seznámeni s tím, jak je důležité, aby chodci byli vždy na silnici dobře vidět. V mateřských školách k tomu
slouží reflexní bezpečnostní vesty, jež si děti oblékají vždy, když jdou na vycházku po městě.
Paní Vojtová nám ukázala, že nejen pro děti, ale
i pro dospělé jsou určeny
tyto věci ke zviditelnění na
silnici, např. bezpečnostní
vesty pro řidiče. Pro školní
děti jsou důležité zejména
reflexní pásky na oblečení, přívěšky na školní tašky, kšiltovky s reflexními
Děti poznávají značky a plní úkoly s dopravní temati- proužky.
kou.
Foto: Archiv školy
Na závěr si děti samy
vyzkoušely různé druhy těchto bezpečnostních doplňků, přesvědčily se také, že ve tmě opravdu svítí a proto jsou při jejich použití dobře viděni již z dálky.
Všechny děti dostaly malé dárky v podobě přívěšků na krk, pexeso, kvarteto, CD
s dopravní tématikou a sadu dopravních značek.
Celé dopoledne bylo velmi zajímavé a poučné, děti si odnesly spoustu nových informací a poznatků.
kolektiv Mateřské školy Masarykovo nám 86, Velká Bíteš

Pravidla silničního provozu s Policií ČR
V rámci výuky dopravní výchovy jsme uspořádali v Základní škole Velká Bíteš Tišnovská 116, přísp. org. besedu
s představiteli Police České republiky. Našemu přání vyhověli policisté místního bítešského oddělení praporčík Jiří Herzlík a nadstrážmistr Jiří Fišar.
Na úvod krádce představili činnost policejního útvaru, oblast působnosti bítešských
strážců zákona a jejich náplň práce. Seznámili děti s rozdíly městské policie a policie
ČR. Poučili je o prvcích na uniformách, podle kterých poznají pravého a nefalšovaného policistu.
Již tato část byla pro děti hodně zajímavá, ale i velmi poučná. Pomoc často potřebuje každý z nás a je dobré vědět, v jakých případech volat policii a jak tyto příslušníky
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rychle poznat. Vždyť v dnešní době stoupá počet napadení a ublížení na zdraví podvodníky, kteří se za naši složku zákona vydávají.
V další části se pánové pustili do „přezkušování“ vědomostí našich dětí. Přesně dětem určovali místa a ulice ve Velké Bíteši, kde se nachází dané dopravní značky, a co
znamenají. Poukazovali, na co si mají děti dát pozor, a jak by měla doprava optimálně vypadat. Cestu
do školy lemují
části, kde je jednosměrný provoz a tím i spousta zákazů. V takové ulici k poliklinice zvané „Ústavák“ mnohdy chybují i dospělí. Na
přechodu máme
jako chodci sice
přednost, ale vždy
musíme být opatrní, rozhlédnout se
a samozřejmě udržovat vizuální komunikaci s řidiči.
Oblečení s reflex- Beseda s policií.
Foto: Archiv školy
ními prvky upozorní řidiče na případné chodce a cyklisty již na vzdálenost 200 m. Znáte tu situaci,
když přijedete ke křižovatce, kde policista řídí dopravu? Tak i toto bylo součástí besedy
s odborníky. Jak se chovat, jak správně číst povely, jak neohrožovat plynulost dopravy.
Závěr besedy, jak už to tak bývá, patřil diskuzi. Zde nás děti velmi potěšily. Z jejich postojů se dalo vyčíst, že mají k obou pánům nejenom obrovský respekt, ale i velkou důvěru. Dávaly policistům velmi rozmanité otázky. Od bodového systému našich
řidičů, přes povinnou výbavu cyklistů až k vandalismu, sprejerům a k postihům za nezákonné činnosti.
Celý výklad byl od začátku do konce protkán a okořeněn vhodnými příklady z praxe
obou policistů. Došlo i na ukázku policejní zbraně a dotazy ohledně předpokladů a profesní průpravy policistů.
Celá akce byla plánovaná na jednu vyučovací hodinu, avšak pánové dokázali upoutat děti natolik, že trvala vyučovací hodiny tři. Budu velmi potěšena, když
strážci zákona z bítešské stanice přijmou pozvání na některá další besední témata
v naší škole. Ještě jednou děkuji spolu s učiteli i žáky za předané cenné informace,
ochotu a trpělivost.
Mgr. Blanka Gaizurová, ZŠ Tišnovská 116
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Poděkování
První březnový den se naše škola vypravila na
exkurzi do místní lékárny U tří sloupů.
Hned při příchodu nás potěšilo milé přivítání paní magistrou Nikolou Padyšákovou, která
nám podala důležité informace o významu, ale
také nebezpečí léčiv. Hezky nám povídala o provozu lékárny. V rámci výuky předmětů Člověk
a jeho svět a Chemie (netradičně) si tak žáci obohatili svoje znalosti. Exkurze se dětem velmi líbila, do školy si přinesly spoustu dojmů, zážitků
a nových poznatků.
Jménem dětí děkujeme za umožnění vstupu
do provozu lékárny.
Exkurze v lékárně. Foto: Archiv školy

Marie Vitešníková
třídní učitelka ZŠ Tišnovská 116

Dojem účastníka ze setkání „o životním prostředí“
ve Velké Bíteši
V pátek 5. 3. 2010 se v prostorách 2. stupně ZŠ Velká Bíteš konalo veřejné setkání
s Mgr. Pavlem Holánkem na téma „životní prostředí v našem městě a okolí“. Pracovního setkání se zúčastnilo 11 zájemců. Diskutovalo se o tom, co nám vadí v našem městě: kácení stromů, černé skládky, řešení dopravy, nízké ekologické povědomí obyvatel,
stav studánek a krajiny atd.
Dále byla řeč o tom jak, by se dal využít plánovaný altán v přírodní učebně, návrhů
byla spousta. Zmíním se o pár z nich: různé výstavy, besedy s odborníky, trvalá expozice,
koncerty, vystoupení, schůze táborníků, výstava fotografií na téma příroda… Poté jsme se
pokusili dát dohromady nápady jak řešit některé z místních problémů životního prostředí.
Náměty byly zajímavé, např. vytvoření naučné stezky, pozvednutí ekologického povědomí obyvatel, likvidace černých skládek, výsadba stromů, obnovení tradičního pochodu údolím Bílého potoka.
Dá se říci, že jsme položili základ projektu, který podle některých námětů vznikne
a pokud bude podpořen, tak se i realizuje. V rámci projektu by měl vzniknout i již zmiňovaný altán v přírodní učebně, v němž budou realizovány akce pro veřejnost.
Na setkání jsem šel s určitými představami a moje očekávání se splnilo, bylo to zajímavé a zjistil jsem, jaké názory mají ostatní lidé na stav přírody v okolí Velké Bíteše.
Rád se zapojím i do dalších akcí.
Pavel Gášpár ml.
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Školní lyžování
V průběhu tří uplynulých zimních měsíců proběhlo na základní škole Velká Bíteš
celkem šest lyžařských výcvikových kurzů, kterých se zúčastnili žáci 3.-7. ročníku v počtu bezmála 200 dětí, což je jedna třetina počtu žáků školy. Přes pokles počtu žáků školy došlo ve srovnání s loňským rokem (asi 160 žáků) k nárůstu zájmu o tuto pohybovou aktivitu. Někteří žáci zvládali základy, další se zdokonalovali v lyžování a snowboardování. Pouze jeden kurz byl organizován formou dojíždění, zbývajících pět kurzů pak
formou internátní s využitím jednak ubytovacího zařízení SKI KLUBU Velké Meziříčí
na Fajtově kopci, ale také s ubytováním v lázeňském komplexu lázní Lúčky v podhůří
Chočských vrchů na Slovensku, kterého využilo 32 žáků 7. ročníku.
Celkem bylo „odlyžováno“ 24 dnů, z toho osmnáct v areálu SKI KLUBU Velké Mezíříčí, jeden v lyžařském areálu v Novém Městě na Moravě a pět ve SKI PARKU Ružomberok ve Velké Fatře.
Letošní zima lyžařům přála, např. lyžařský areál na Fajtově kopci poskytne možnost
lyžování snad ještě o Velikonocích. Právě tento areál se pro naši školu stal základem pro
organizování lyžařského výcviku nejen pro žáky 7. ročníku, kdy je součástí výuky tělesné výchovy, ale především pro žáky prvního stupně, kam chceme v souladu se školním
vzdělávacím programem přesunout těžiště výuky základu lyžování. Na základě ohlasu
z řad dětí i jejich rodičů zařadíme výuku lyžování jako doporučený kurz v příštím roce
žákům 5. ročníku, případně 4. ročníku.
Provozovatel tohoto zařízení pan Jiří Pálka byl vždy garancí bezproblémového chodu kurzů, děkujeme.
Poděkování patří také všem účastníkům, žákům, kteří „odlyžovali“ takřka 800 žáko/dnů
prakticky bez vážnějšího úrazu, učitelům a vychovatelce, kteří zajišťovali dozor nad dětmi v době mimo výcvik, a instruktorům z řad učitelů školy i externistům pánům Lukášovi Černému a Petru Zezulovi.
Lyžování v našich zemích bylo, je a bude fenoménem, dle mého názoru patří do pohybové gramotnosti člověka podobně jako plavání, jízda na kole nebo bruslení. Pokud
se s jeho výukou začne přiměřeně brzy, zvládne ho prakticky každé dítě.
Mgr. Dalibor Kolář, vedoucí lyžařských kurzů

Velká Fatra – Skipark Ružomberok, v pozadí vlevo Tatry, vpravo Nízké Tatry.
Foto: Lukáš Černý
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ORION FLORBAL CUP ZŠ Velká BÍTEŠ, PŘEBORNÍK KRAJE
VYSOČINA ZŠ VE FLORBALU
Celorepubliková soutěž ve florbalu pro žáky základních škol. V letošním roce se jí zúčastnilo více jak 1000 škol. Soutěž se skládá celkem ze čtyři vyřazovacích kol. Z nich postoupí šest nejlepších škol do republikového finále.
Této soutěže se pravidelně zúčastňuje i naše škola. V letošním ročníku se velmi dařilo chlapcům z 8. - 9.tříd, kteří prošli až do čtvrtého kola. Postupně zvítězili v okrskovém, okresním i krajském kole, které se konalo v Havlíčkově Brodě. Ziskem titulu
PŘEBORNÍK KRAJE VYSOČINA VE FLORBALU se dostali mezi 14 nejlepších škol
z celé České republiky.
V březnu chlapci odehráli ve Žďáru nad Sázavou republikovou kvalifikaci, kde se utkali s vítězem Jihomoravského a Pardubického kraje o přímý postup do republikového finále. V této kvalifikaci se chlapcům již nedařilo, a tak pro ně skončila velice úspěšná cesta
letošním ročníkem ORION FLORBAL CUPU.
Školu reprezentovali tito žáci:
Janoušek Karel, Bednář Martin, Říha Ondřej, Geisselreiter Jakub, Dostál David, Pohanka Pavel, Malý Pavel, Vítek Tomáš, Bartošek Ondřej, Krupička Vít, Kratochvíla Lukáš, Burian Pavel a v okrskovém kole také Karásek Adam a Báňa Jiří.
Touto cestou chci všem chlapcům pogratulovat a poděkovat za vzornou reprezentaci školy a města.
Mgr. Zdeněk Liška
učitel TV

Horní řada zleva: Dostál D., Janoušek K., Burian P., Vítek T., Malý P., Geisselreiter J.
Dolní řada zleva: Bartošek O., Bednář M., Kratochvíla L., Říha O.
Sedící zleva: Krupička V., Pohanka P.
Foto: Archiv školy
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První titul SOŠ Jana Tiraye
Historicky první vítězství Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš
zaznamenali žáci učebního
oboru obráběč kovů v regionální soutěži Řemeslo
vysočiny 2010, které již
tradičně pořádá Střední
škola technická Žďár nad
Sázavou.
I přes současné celosvětové hospodářské potíže mají strojírenské obory
bezesporu velkou budoucnost nejen pro svůj odborVítězové.
Foto: Archiv školy ný profil ale i adaptabilitu,
pro kterou se žáci uplatňují i v jiných oborech. Všichni zaměstnanci středních škol mi
jistě dají za pravdu, že žáci s takovým profilem se nedají vychovat ze dne na den. Základem pro jejich přípravu musí být tradice, týmy dobrých pracovníků, zájem a píle žáků a
v neposlední řadě i vhodné podmínky, ve kterých „noví mistři“ vyrůstají.
Do žďárské střední školy technické se ve dnech 1. a 2. března 2010 sjela k soutěži družstva:
- SŠŘS Moravské Budějovice
- SŠ Pelhřimov
- SŠT Jihlava
- S0Š Jana Tiraye Velká Bíteš
- SŠPST a VOŠ Chrudim
- SŠT Žďár nad Sázavou
Jak se umístili naši žáci?
V soutěži družstev soustružníků obsadili Komínek Michal a Zezula František 3. místo.
V soutěži družstev frézařů: Kopečný Zdeněk a Nestr Jan 1. místo.
Celkové hodnocení frézařů: Kopečný Zdeněk 1. místo,
Nestr Jan 2. místo.
Čestný titul - nejúspěšnější účastník soutěže ŘEMESLO VYSOČINY 2010 Zdeněk
Kopečný
Jaký byl průběh soutěže?
Průběh soutěže měl daná pravidla, na kterých se předem dohodli zástupci jednotlivých škol. Byla stanovena kritéria pro hodnocení žáků, jejich vybavenost včetně použiti strojů i nářadí tak, aby výsledky byly jasné a předešlo se případnému nedorozumění.
Druhý den soutěže patřil teoretické části, kde žáci zpracovávali test a příklady z praxe.
Hodnocení probíhalo za dozoru předsedů komisí tvořené zástupci učilišť. Reprezentanti
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učilišť zde měli možnost změřit si své síly, předat nové poznatky, zkušenosti a podělit se
o nové aktuální informace, kterých je v současném strojírenství a školství stále více. Do
soutěže byli vybráni žáci, kteří podávali v teoretické i praktické výuce nejlepší výsledky,
měli dobrý přístup ke studiu a dobré chování.
Slavnostní zakončení soutěže a předání cen proběhlo na MěÚ Ve Žďáře nad Sázavou za přítomnosti představitelů města, zástupců Žďasu a vedení pořádající školy. Žáci
SOŠ Jana Tiraye byli připravováni na pracovišti První brněnské strojírny Velká Bíteš a.s.
pod vedením ředitele střediska Bc. Aleše Janíčka a učitelů Ladislava Marka a Josefa Jacka. Teoretickou přípravou prošli pod vedením učitele odborných předmětů Ing. Jaroslava Coufala. Ředitelka SOŠ Jana Tiraye, Ing. Marie Šabacká poděkovala žákům i pedagogickým pracovníkům za velice dobré výsledky. Zvláštní poděkování patří i tradičnímu
organizátorovi těchto soutěží SŠT Žďár n. Sázavou a jejímu řediteli Ing. Josefu Crhovi.
Výsledky žáků SOU Jana Tirye dokazují, že se vyplatí podporovat tato řemesla. Finance vložené do mladé generace se zřizovateli SOŠ Jana Tiraye - Městu Velká Bíteš, kterému též patří velký dík, neztratí.
Ing. Coufal Jaroslav

KULTURA
HLASOVÁNÍ V ANKETĚ ZLATÁ JEŘABINA
Od 1. 3. 2010 do 9. 4. 2010 máte možnost hlasovat v tradiční anketě z oblasti kultury „Zlatá jeřabina“ - Cena kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin roku 2009, která
je krajem Vysočina vyhlašována ve dvou kategoriích: Kulturní aktivita a Péče o kulturní
dědictví. Zde můžete hlasovat např. pro folklorní festival Setkání na Podhorácku, který se
konal ve Velké Bíteši. Doplňující informace naleznete na http://extranet.kr-vysocina.cz/
zlata-jerabina/. Výsledky veřejné ankety budou vyhlášeny 20. 5. 2010. Své hlasy můžete
zasílat buď písemně pomocí originálního hlasovacího lístku, který je uveřejněn v únorových novinách Kraj Vysočina, na adresu Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury
a památkové péče, Žižkova 57, 587 33 Jihlava s označením „Zlatá jeřabina“ nebo elektronicky pomocí hlasovacího formuláře <http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/>.

MAŠKARNÍ BÁL
V sobotu dne 6. března 2010 se konal v kulturním domě Maškarní bál. Účast byla
veliká, přišlo přes 200 krásně nazdobených masek. Všichni se skvěle bavili a ke konci večera se konala soutěž o nejhezčí masku večera. První místo obsadila japonka a druhé místo vyhrála mrtvá zdravotní sestra. Bál se vydařil. Zde jsou názory přítomných:
Maškarní ples byl skvělým vyvrcholením letošní plesové sezóny. Spousta známých v pečlivě
připravených maskách a vynikající hudba - to byla záruka dobré zábavy. A taky jsem se výborně bavila, stejně jako všichni přítomní. Velký dík patří pořadatelům i těm, co se přišli bavit.
Renata Kopečná
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Na maškarním plese jsem se dobře bavil. Už jen to, že skoro každý, kdo přišel, si dal
práci s tvorbou masky, dávalo tušit, že se sejdou lidé se smyslem pro humor. A když se takových lidí sejde přes dvě stovky, tak to už je síla! Zážitkem pro mě byla i hudba Pavla Helána. Plesová sezona v Bíteši byla opravdu nabitá a věřím, že podobné se dočkáme i příští rok.
Mgr. Ladislav Koubek
První maškarní bál se ve Velké Bíteši konal v roce 2008, účast tenkrát nebyla příliš veliká, ale z doslechu vím, že i tak nebylo o zábavu nouze.
Příště jsme se tedy rozhodli jít také. Jsme rádi, že pořadatelé vytrvali, rok od roku je totiž
účast větší a větší a někteří si s výrobou masek opravdu pohrají a stráví nad tím spoust času.
Myslím, že tady něco takového chybělo pro mladé, ale i pro starší na pobavení a vydovádění
se. Ten, kdo má smysl pro humor, fantazii a rád se baví, určitě na tomto plese nesmí chybět.
Takže příští rok na viděnou!
Renata Urbánková

KOUZELNÁ ŠKOLKA S MAJDOU A FRANTIŠKEM
Zvoní budík, který předvádí František spolu s téměř všemi
dětmi v sále, ale Majda ne a ne
vstát, ptáte se o čem to mluvím?
No přece o Kouzelné školce u nás
v Bíteši. Majda (Magdaléna Reifová) a František (Tomáš Juřička)
7.3.2010 pobavili vyprodaný sál
kulturního domu a to nejen svými hrami, soutěžemi, ale především písničkami, které se snažili
naučit své malé kamarády.
Děti i rodiče odcházeli s úsměvem, a tak se někdy na Majdu
a Františka zase můžeme těšit.
- red -

MLÁDÍ VPŘED!
Šestý koncert Bítešského hudebního půlkruhu byl výjimečný. Jistě mi dá za pravdu
více než 130 posluchačů, kteří ho navštívili. A v čem, ptáte se? Tentokrát nepřijeli koncertovat dospělí umělci, ale děti.
Pozvání přijal profesor Hudební školy hlavního města Prahy a Hudebního gymnázia
Jana Nerudy Peter Toperczer se svými žáky. Tito malí klavíristé nebyli jedinou inovací v obvyklém scénáři koncertu. V úvodu měli posluchači možnost nahlédnout během otevřené
výukové hodiny na jejich způsob práce se skladbou (konkrétně s etudami). Peter Toperczer se snažil divákům v krátkosti přiblížit, co je cílem jednotlivých skladeb a jak dosáhnout
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správného výsledku. U dětí byl cítit velký obdiv a respekt ke svému učiteli, který je kromě
odbornosti obdařen velkým pedagogickým talentem a nesmírnou dávkou trpělivosti. Myslím, že i přes značné množství odborných pojmů a práce na detailech, přijalo publikum tento krátký seminář velmi vděčně.
Poté již následoval samotný koncert. V první polovině se představili nejmladší žáci, zhruba
ve věku šesti a sedmi let. Někteří hráli na klavír pouze rok, a přesto již byli schopni předvést drobnější skladbičky velmi dobře. V druhé
polovině koncertu vystoupili starší žáci z hudebního gymnázia. Jejich výkony i samotné
vystupování byly již na téměř profesionální
úrovni. Mezi těmito začínajícími talentovanými umělci bych si dovolila upozornit na dvě
Viola Mojzešová se svým učitelem Petejména – Marie Viola Mojzešová (7) a Anna
Foto: Otto Hasoň
rem Toperczerem.
Sofie Mojzešová (12). Sestry, které se již nyní
svými výkony na mezinárodních klavírních soutěžích nesmazatelně zapsaly do hudebního
světa. Jejich obrovský talent, technická výbava, píle a především všudypřítomná muzikálnost vysoko převyšují běžné pianistické nároky. Nerada bych byla špatným prorokem, ale
myslím, že o obou sestrách ještě uslyšíme.
Posluchači si tedy nesli domů velký zážitek. A pořadatelé? Ti byli spokojeni s vysokou návštěvností a ještě jedna věc těší nás všechny – publikum tvořily z velké části právě děti. Snad je tento koncert dostatečně inspiroval, aby pochopily, že hudba je krásná
a vlastně jednoduchá. Stačí zahrát správný tón ve správném okamžiku správným způsobem, přidat duši a výsledek je tu. Tak tedy mnoho zdaru na této cestě a mládí vpřed!
Marika Kašparová

BOHEMIACHOR – SKVĚLÝ SBOR!
V minulém čísle Zpravodaje jsem vás zval na koncert Bohemiachoru v článku s názvem BOHEMIACHOR – TO NENÍ OBYČEJNÝ SBOR. V sobotu 13. března na
koncertu v Kulturním domě sbor potvrdil, že vůbec není obyčejný, že je opravdu výjimečný – výjimečně dobrý.
Zpěváci si tentokrát udělali své soustředění v naší ZUŠ. Soustředění pro ně znamená minimálně dvanáct hodin zkoušení a koncert jako vyvrcholení. Často zpívají v kostelích, my jsme se však s nimi domluvili, že v Bíteši předvedou průřez svým repertoárem,
proto zpívali v kulturním domě.
Koncert začal duchovními skladbami – Alleluja a modlitbou Otče náš slovenského skladatele Mikuláše Schneidera-Trnavského. K duchovním skladbám určitě také patří skvěle provedené americké spirituály. Ovšem cykly lidových písní, ať již pocházely od
nedávno zesnulého skladatele Zdeňka Lukáše, nebo od Miroslava Raichla, by se opravdu
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do kostela nehodily. O to
víc jsme si je užili ve světském prostředí. Dokonce jsme předčasně přivítali jaro v cyklu Jaro se otvírá, se skvělou houslistkou
Kamilou Fojtovou, která
doprovázela mužskou část
sboru. Ženská část sboru
se také předvedla samostatně v úpravě lidových
písní Honzíčkovi. NejvětBohemiachor a Jan Staněk.
Foto: Otto Hasoň
ším překvapením pro posluchače byly zřejmě dvě sborové etudy pražského autora Martina Smolky. Sbor posluchače dokonale obklopil v půlkruhu po obvodu sálu a potom už „stříbřití hlemýždi šoupali
buclatými pupíky o mech, och, ech, ch“. Vyvrcholením koncertu byl cyklus cikánských
písní Čhajori romani, dokonce s doprovodem „pravé cikánské“ kapely, složené z houslí, basy a kytary. Ještě jedna věc posluchače možná překvapila – ve vedení sboru se střídali dva sbormistři – Jan Staněk a Libor Sládek. Publikum bylo nadšené – odměnou za
nadšený potlesk byl další krásný spirituál. A když už si návštěvníci koncertu brali kabáty z šatny, přišel se s nimi rozloučit sbor do foyer. Tam vlastně pokračoval koncert ještě
půl hodiny – a nevšiml jsem si, že by někdo během té doby odešel.
Bohemiachor předvedl radost ze sborového zpěvu v dokonalém technickém provedení. Jsem přesvědčen, že jsme je v Bíteši neslyšeli naposled.
Otto Hasoň

Oslavy 600 roků města Velké Bíteše v roce 2008
pohledem radioamatéra jana slámy
V době od 16. března do 26. března 2010 proběhla retrovýstava „Knížky, které neodnesl
čas“. Své příspěvky nám sem nosili v hojném počtu čtenáři a díky nim se tato výstava mohla
uskutečnit. Proto všem patří velký dík. Pan Jan Sláma nám propůjčil QSL lístky „600“ let
Velké Bíteše, o kterých se v další části článku bude zmiňovat.
V období těchto oslav jsem chtěl také přispět k propagaci našeho města jak rámcově
v poskytnutí veškerých informací o událostech všech pořádaných oslav v našem městě
radioamatérům naší republiky, ale i zároveň podat tyto informace v mezinárodním měřítku radioamatérům celého světa.
Jsem držitelem koncesní listiny na radioamatérskou vysílací stanici pro všechna KV a VKV
pásma už více jak 44 roků. Moje značka je OK2JS. Požádal jsem Český Telekomunikační Úřad
o přidělení speciální značky, která by se vztahovala k tomuto výročí města. Obdržel jsem od
nich tedy speciální volací znak OL600VB na čtyři jednoměsíční období v roce 2008. Takováto speciální značka u nás ještě nebyla použita, neboť vydávání volacích značek je podřízeno
poměrně přísným pravidlům. Rada města schválila a poskytla finanční dotaci na tisk 3500 ks
celobarevných QSL lístků s touto značkou, logem města a dalšími informacemi.
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Když jsem se tedy poprvé v lednu roku 2008
ozval na krátkovlnných pásmech, vyvolalo to velký
zájem o spojení s touto raritní značkou. Radioamatéři se samozřejmě ihned zajímali, k jakému výročí
vlastně byla tato značka vydaná. Někdy to rozvířilo
na příslušném kmitočtu zvláště rušnou debatu. Mnoho z nich vůbec nevědělo, že naše malé město má už
tak dlouholetou tradici. To se dělo vždy při fonickém
provozu v rámci naší republiky či střední Evropy. Samozřejmě jsem se začal ozývat i na frekvencích, kde
se dají navazovat spojení i se vzdálenými zeměmi celého světa. Také tam vždy nastal velký shon po této
neobvyklé značce. Volaly mě stovky stanic a na mnohé se v těch dnech ani nedostalo. Snažil jsem se stříPan Jan Sláma. Foto: Jana Žáková dat všechny frekvence a druhy provozu - fonii, telegrafní spojení i moderní digitální komunikací. Právě
na této se v posledních letech značně rozrostlo radioamatérské vysílání. Například bylo velice zajímavé, že zvláště mnoho stanic mě volalo ze zemí bývalého Ruska včetně stanic dálného východu. Samozřejmě nechybělo množství stanic z Japonska, se kterými jsem také
navázal spojení. Někdy však bylo velice obtížné jim vysvětlit o co vlastně jde, neboť mnoho těchto radioamatérů znalo anglicky jen pár slov a já zase neumím jejich řeč. Bohužel
podmínky šíření na KV byly v roce 2008 na té nejhorší úrovni (vysvětlení tohoto problému by zabralo mnoho času). Z toho důvodu se nedařilo udělat více dobrých spojení například se Severní Amerikou, i když byly dny, kdy se i tato spojení dala udělat. Obdobně
tomu bylo ve spojeních s Jižní Amerikou a Austrálií.
Přesto jsem celkově navázal 5756 spojení se všemi světadíly a 98 zeměmi celého světa.
Do současné doby jsem obdržel prostřednictvím QSL služby ČRK více jak 2700 lístků, na
které jsem obratem odpovídal. Několik desítek lístků přišlo přímo na moji adresu poštou
a na tyto jsem také okamžitě odpověděl leteckou poštou. Ještě stále lístky docházejí, neboť
je radioamatéři přeposílají většinou přes jejich místní národní QSL služby, nebo využívají
různé světové QSL manažery kteří tyto služby poskytují. Od nich postupně přicházejí poštou k nám do České republiky. Každopádně tato osvětová akce měla velice kladný ohlas
v řadách radioamatérů celého světa. Někteří ani vlastně nevěděli, kde se naše země nachází a nemohli najít ani naše malé městečko. Mnoho z nich mě informovalo, že je to jejich
první spojení se značkou OK. Hodně Evropanů však vědělo o našem městě i další údaje.
Dost mi jich ve spojení sdělilo, že se chystají navštívit Českou republiku a snad budou mít
i možnost navštívit tuto oblast. Od té doby už mě několik z nich osobně vyhledalo a pozdravilo při jejich návštěvě Moravy. Proto jsem se rozhodl se s Vámi podělit o moje zážitky
ze spojení a ukázat našim občanům alespoň část obdržených QSL-lístků za tato spojení. Ne
všechny jsou barevné, ale snažil jsem se vybrat ponejvíce lístky, které by byly srozumitelné
všem. Některé QSL mají barevné zpracování s přírodními krásami příslušných zemí nebo
městy a další ukazují různé vybavení radioamatérských stanic ve světě. Snad tato malá výstavka QSL lístků trochu objasní veřejnosti smysl tohoto hobby.
Jan Sláma
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Velká Bíteš 3000
Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s ateliérem Environment FaVU VUT
v Brně, v čele s doc. ak. mal. Vladimírem Mertou, Vás srdečně zve na výstavu Velká Bíteš 3000, která se koná od 24. března do 15. dubna v prostorách městského muzea ve
Velké Bíteši v tradičních otvíracích hodinách, které jsou o výstavní sezóně.
Záměrem projektu ateliéru Environment FaVU VUT v Brně je naplnit prostředí
muzea artefakty, které si při troše fantazie můžeme představit, jako exponáty muzea ve
vzdálené budoucnosti. Název výstavy byl použit jako otevřené zadání studentům a absolventům ateliéru Environment a hostům z ostatních ateliérů fakulty, pro které bylo
toto téma přitažlivé.
Bc. Ivo Kříž

Třináctá sezóna BHP vrcholí
Irvin Venyš – klarinet, Ivo Kahánek – klavír
Další sezóna Bítešského hudebního půlkruhu je téměř u konce. V úterý 6. dubna
v 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši se na posledním řádném koncertu představí klarinetista Irvin Venyš. Jeho spoluhráče – klavíristu Ivo Kahánka – známe v Bíteši už od 4. koncertu 11. sezóny.
Mladý klarinetista Irvin Venyš absolvoval Konzervatoř v Brně (2000) a pokračoval
ve studiu na Hudební Akademii Múzických umění v Praze ve třídě Prof. Jiřího Hlaváče a Prof. Vlastimila Mareše. Irvin Venyš je právem řazen k nejvýraznějším umělcům
mladé české generace. Je držitelem mnoha ocenění ze světově uznávaných soutěží, často je zván na prestižní festivaly a pódia celé řady zemí. Pozoruhodný je přesah jeho hudebních aktivit, od klasického klarinetového repertoáru přes extrémně náročné skladby 20. a 21. století - české a světové premiéry. Spolupracuje s předními světovými sólisty a dirigenty. V poslední době nahrával například pro Český Rozhlas, Českou Televizi,
Mitteldeutsch Rundfunk či Arco Diva.
Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře Ostrava a pražské AMU ve třídě Ivana Klánského. V roce 2004 se stal absolutním vítězem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro jako teprve třetí Čech v třiašedesátileté historii této soutěže.
Během let 2007 – 2008 nahrál celkem 4 CD s díly Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Gideona Kleina a Miloslava Kabeláče. Jeho poslední sólové album (Janáček-Martinů-Kabeláč) získalo nejvyšší možné hodnocení v odborných zahraničních časopisech
Classics Today (USA) a Le Monde de la Musique (Francie). Vystupuje s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem BBC, FOK, SOČR, Filharmonií Brno, orchestrem WDR Köln am Rhein a dalšími. Na koncertu mají soutěžící děti poslední možnost získat razítka do svých průkazek, ceny budou rozděleny na mimořádném koncertu. Jako obvykle vám dramaturg a předseda BHP Tomáš Mašek prozradí, co uslyšíme v příští sezóně.
Nashledanou 6. dubna v 19 hodin v kulturním domě.
Otto Hasoň
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Marie Plotěná
Dne 12. dubna proběhne ve výstavním sále Klubu kultury na Masarykově náměstí 5,
vernisáž výstavy obrazů Marie Plotěné. Výstava bude zahájena od 13. do 23. dubna 2010.
Malířka, kreslířka, karikaturistka. Narozena
1946 v Brně. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně a Pedagogickou fakultu
Masarykovy university. Je členkou Sdružení Q,
České unie karikaturistů, Sdružení Bienále Brno,
Unie výtvarných umělců a Federace evropských
karikaturistů. Její kreslený humor byl publikován v mnoha periodikách u nás i v zahraničí.
Pro kreslený humor Marie Plotěné je příznačná
jednoduchá obrysová lineární kresba, bez stínování, jíž dosahuje výrazové čistoty a řádu. Vtip
je mimo jiné založen i na mnohovýznamovosti
slov, nebo na jejich doslovné interpretaci či na
absurdních situacích parodujících lidské činnosti. Druhou významnou oblastí její tvorby jsou
drásané pastely. Vznikají autorčinou unikátní
technikou, při níž je papír drsněn ostrým hrotem: výsledkem je struktura působící jako nízký
reliéf. Jejich lyrický výtvarný humor je obdobný
Pramen.
jako v kresbách, jejich skladba je však složitější.
V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadů od devadesátých let rozšířených o netradičně traktované biblické náměty. Tvorba Marie Plotěné byla prezentována na celé řadě výstav, jak samostatných, tak i skupinových, jak v domácím prostředí, tak i v zahraničí. Dosud absolvovala sedmdesát sedm autorských výstav a více jak dvě stě
výstav skupinových. Často byla úspěšně konfrontována s díly našich i zahraničních umělců,
zejména autorů kresleného humoru. Za svou tvorbu Marie Plotěná získala 23 ocenění, patnáct obdržela na domácí scéně a osm v zahraničí.
- red -

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš zve dne 30. dubna 2010
od 18 hodin na lidovou slavnost na obvyklém místě naproti bývalé
Státní traktorové stanici.
Program:
19.00 Vyhodnocení soutěže „Miss čarodějnice“
Reprodukovaná hudba, grilované kýty, točené pivo, limo
výbor SDH Velká Bíteš
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OCHRANA OBYVATEL
HZS kraje Vysočina, územní odbor
Žďár nad Sázavou PS Velká Bíteš informuje
Požáry
Ve sledovaném období roku 2009 je evidováno u HZS kraje Vysočina, územního odboru Žďár nad Sázavou celkem 1287 událostí. Z toho počtu je 140 požárů s vyčíslenou
škodou ve výši 14 149 600 Kč. Zásahem jednotek PO byly uchráněny hodnoty vyčíslené částkou 63 814 000 Kč. V aktuální součtové tabulce je uveden celkový počet událostí 1271, není zde však zahrnuto 16 prověřovacích cvičení, jelikož tato byla ve většině případech vedena jako požár a tím by došlo ke zkreslení údajů ve všech dalších případech. Ve výstupních tabulkách není rovněž zahrnuto 12 taktických cvičení a 15 mezi
krajských výpomocí, kterým není přidělováno evidenční číslo události.
Technické zásahy:
V roce 2009 je evidováno celkem 1131 výjezdů k technickým zásahům. Oproti roku
2008 došlo ke zvýšení počtu technických zásahů a to o 62 případů.
Největší podíl na celkovém počtu technických zásahů mají technické pomoci (609 událostí) – likvidace obtížného hmyzu, likvidace sněhových převisů, odstraňování překážek
na komunikacích, otevírání uzamčených prostorů atd., dopravní nehody (310 událostí)
a to především na úseku dálnice D1 (90 událostí), kdy je nejčastěji prováděno vyprošťování osob, zajištění místa nehody a opatření proti úniku nebezpečných látek (především provozních náplní motorových vozidel) a únik ropných produktů (54 událostí) –
např. z motorových vozidel.
Zranění osob:
Při požárech v roce 2009 došlo ke zranění celkem 5 osob. Ve všech případech se jednalo o civilní osoby.
Úmrtí osob:
V roce 2009 není na našem okrese evidováno úmrtí osob u požárů.
V hasebním obvodu požární stanice Velká Bíteš bylo celkem 149 výjezdů.
18
Požárů
61
Dopravní nehody
55
Technická pomoc
0
Technologická pomoc
Živelná pohroma
0
Radiační havárie
0
Únik látek
4
Planý poplach
8
Prověřovací cvičení
4
Taktické cvičení
3
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Přehled požárů a technických zásahů od roku 2005 do roku 2009
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
Požáry
161
181
180
171
140
Škody
13 885 0006 820 400,7 617 100,13 400 000,- 14 149 000,Uchráněné hodnoty
136 820 000,- 132 007 000,- 164 976 100,- 84 324 300,- 63 814 000, Zraněno
23
8
12
15
5
Usmrceno
2
0
0
4
0
Technické zásahy
1088
1258
1172
1069
1131
ppor. Miroslav Mateja
velitel stanice HZS kraje Vysočina Velká Bíteš

SPORT
Zimní turnaj v sálové kopané
První z řady akcí Tělovýchovné jednoty Spartak Velká Bíteš plánovaných pro letošní
rok se stal Zimní turnaj v sálové kopané, ve kterém se v sobotu 20. února 2010 představilo divákům šest družstev.
Hrálo se klasickým hracím systémem – v základní části každý s každým, v závěru pak
finálové zápasy o posty nejvyšší, jinými slovy „bitva o poháry a ceny“. Po tuhých dramatických bojích nakonec zvítězilo družstvo SQUADRA AZZURA. Na druhém místě se umístilo
družstvo ze Zbraslavi a třetí místo vybojovali hráči z Vidonína. Nejlepším střelcem turnaje
byl vyhlášen Martin Kulík z družstva Vidonín. Do turnaje se přihlásil i tým mladých hráčů
s názvem Bílý balet Velká Bíteš. Přestože pro ně zůstala poslední příčka tabulky, zkušených
„matadorů“ sálovky se nezalekli a byli jim důstojnými soupeři. Určitě si zaslouží pochvalu za
svoji bojovnost a dravost. Kromě pohárů a cen pro první tři mužstva byla také udělena zvláštní cena pro první a poslední mužstvo – poukaz na návštěvu sauny. Tento bonus byl kvitován
s velkým povděkem. Za všechny bychom chtěli poděkovat sponzorům turnaje, jimiž byli
LABARA, s.r.o., STAROBRNO, a.s., Jeřábkova pekárna, s.r.o., MIHAL, s.r.o., SPORTBAR KLIMA. Současně
také děkujeme pořadatelům turnaje a všem hráčům, kteří se podíleli jako
rozhodčí na řízení zápasů.
Po slavnostním zakončení turnaje byli hráči pozváni na další akci v sálové
kopané – na tradiční listopadový turnaj o Putovní
pohár TJ Spartak.
Organizační výbor
Foto: Lenka Marková
Vítězové.
TJ Spartak
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ŽÁKOVSKÝ TURNAJ VE FLORBALE
Dne 27. února 2010 se ve sportovní hale
TJ Spartak Velká Bíteš uskutečnil další ročník žákovského turnaje ve florbale. Turnaje se zúčastnily ročníky 1995 – 2000. Přihlásily se čtyři týmy a to dva týmy z hráčů TJ Spartak rozdělené na „Bítešské Lvy“
a „Bítešské Orly“, jeden tým z Ivančic, tyto
3 týmy se turnaje účastní pravidelně takže
o zajímavé souboje nebyla nouze. Nováčkem
byl tým ze Stanovišť. Po krátkém proslovu
paní Holíkové a ještě kratším seznámení se
s pravidly se již naplno mohly rozběhnout Florbalový turnaj.
Foto: Otto Hasoň
boje o tři pěkné poháry. Ještě doplním,že
celý turnaj spravedlivě odpískal „rozhodčí“ David „Daffy“ Karásek. Hrálo se systémem každý s každým a podle počtu nasbíraných bodů se týmy poskládaly do semifinálové tabulky,
kde se o postup do finále „popral“ první tým se čtvrým a druhý se třetím. Základní skupinu suverénně vyhráli hráči Stanovišť se ziskem 6 bodů a skórem 18:0, druhé místo obsadili
Bítešstí Orli, třetí příčka patřila Bítýšským Lvům a čtvrté místo v tabulce obsadily Ivančice.
Semifinálová tabulka:
1. Stanoviště
2. Orli
3. Ivančice
4. Lvi
Obě semifinále nabídla pěkné souboje. Na všech týmech, bez ohledu na to, jak dopadla základní část, byla vidět chuť zahrát si finále, ale postoupit mohla jen dvě družstva.
1. semifinálová dvojice – Stanoviště-Lvi 7:2
2. semifinálová dvojice – Orli-Ivančice 8:2
Nejlepším střelcem turnaje se stal Honza Mynář z týmu Bítešských Orlů, který se trefil
dvanáctkrát. Družstva umístěná na prvních třech místech a nejlepší střelec byli odměněni
poháry. Pro všechny hráče pak bylo malé občerstvení. Turnaj to byl povedený a bohatý na
pěkné akce a góly. Doufám, že všem zúčastněným se líbil, a že za rok se na stejném místě
potkáme znovu, snad i ve větším počtu týmů. Sportu zdar, florbalu zvlášť!!!
Poděkování patří též sponzorům turnaje: PBS a.s., Jeřábkova pekárna, s.r.o., Labara, s.r.o.
Robert Svoboda
za organizační tým

Budou vaše děti raději trávit čas na tenisových
dvorcích nebo na Facebooku?
Mnozí mi jistě dáte za pravdu, že sport, a tenis obzvlášť, v nás vzbuzují příjemné pocity radosti a opojení, dávají zapomenout na všední starosti, pročistí tělo a mozek přivedou na jiné
myšlenky. Zkrátka, zvyšují nám kvalitu života. Jen si musíme někdy umět položit otázku: sportujeme pro pohyb samotný, anebo pro slastný pocit z následného uvolnění a příjemné únavy?
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Ale než se dostane kterýkoliv tenista k tomuto poznání, stojí před každým z nich nelehký úkol, najít v sobě motivaci, která jediná je zárukou budoucího úspěchu.
A nejinak je tomu i ve vztahu k mládeži. Když mluvíme o dnešní mladé generaci, tak
hlavně my dospělí jsme plni kritiky. Chci ale hned zpočátku zdůraznit: naše mládež je
produktem nás dospělých! To potom tedy musíme umět kritizovat především sami sebe.
Tomu se ovšem bráníme a hledáme vinu všude možně, jen ne ve vlastní rodině a v sobě.
My mladé posuzujeme svými tradičními názory dospělých a nejsme ochotni uznat
a pochopit, že je musíme hodnotit z hlediska a stavu dnešního světa, nikoli minulosti,
v níž jsme vyrůstali my. A tady se hodí citovat slova slavného malíře Salvadora Dalího:
„Největší chyba dnešní mládeže je ta, že k ní nepatříme.“
Tenisoví nadšenci, pojďte tedy s námi společně hledat způsob jak ten „zámek“ otevřít – zkusme nalézt jediný správný klíč, nazvaný motivace.
Prvním, co musíme zjistit, je přirozená náklonnost dítěte. Každé dítě projevuje dříve
či později, natrvalo či přechodně určité sklony k „něčemu“. Třeba s radostí rozbíjí okna
sousedů, jiné rozebírá hračky na součástky, jiné pečuje o panenky, další se pak najde ve
sportu, např. konkrétně v tenise. A když takové dítě navíc „zdědí“ motorické nadání a najde radost v potýkání se s míčem i raketou, tak je to už jen na nás dospělých, jak mu jeho
radost a zájem umožníme a ulehčíme, a hlavně – jak v něm probudíme onu motivaci.
Není žádným tajemstvím, že nejdůležitějšími předpoklady eventuálních budoucích
výkonů ve sportu, a tím také v tenise, je motorický talent, nebo-li vysoký stupeň koordinačních schopností, lidově řečeno – být šikovný.
Druhým, neméně důležitým, předpokladem jsou psychické schopnosti. Jak ve vývoji, tak později ve špičkovém tenise. Mentální odolnost je totiž charakteristickým prvkem
každého dobrého tenisty.
A třetím předpokladem jsou tělesné parametry a vše, co je k tzv. ideální postavě tenisty v jeho sportovním odvětví požadováno.
Obecně platí, že talentovaný tenista má do dvanáctého roku motoricky ovládat všechny techniky - např. slice nebo-li čop, jednoruký backhand-slice, různé druhy podání, drive-volley, správnou práci nohou, atd. To ale neznamená, že musí již perfektně používat
všechny tyto techniky v různých zápasových situacích. Musí mít o nich určité povědomí, ale především, musí je mít uloženy ve své hlavě.
Pokud tomu tak není, tak se tomu buď sám bránil, nebo rodiče šli hlavně za turnajovými výsledky a zanedbávali důraz na kompletní technickou perfekci, anebo o některé z nich trenér nemá ani ponětí.
Od letošní sezóny se na dobu příštích 15 let stává správcem tenisového areálu ve Velké Bíteši - Tenisový Club Matador, který je připraven nabídnout, především rekreačním
zájemcům o tenis, nejen tři tenisové dvorce s odpovídajícím zázemím, ale i příležitost tenisově růst a mít tak možnost následně zažít nepopsatelnou radost vítězů, třeba i v podobě pozitivních endofirmů.
Olympijskou vítězku Sáblíkovou v nedalekém Žďáře už máme, tak zkusme u nás ve
Velké Bíteši najít novou Sukovou, či nového Lendla.
Zdeněk Králík
za TC Matador
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OSTATNÍ
ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš bude provádět sběr veškerého starého železa
v obci v sobotu 10. dubna 2010 od 8 do 12 hodin. Připravte staré železo k hlavní silnici. Vyčkejte hasičského sboru, který toto staré železo převezme od Vás občanů. Těžší železo budeme nakládat jak ze sklepů, tak ze zahrad na požádání majitele. Při sběru starého železa získá náš sbor finanční prostředky na další činnost pro požární ochranu obce.
Kdo má těžší železo, nahlásí to na SDH tel. 737522794, my ho naložíme a odvezeme
Výbor SDH Velká Bíteš

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
DUBEN 2010
Neděle 4. dubna 2010 v 17.00 a v 19.30 hodin
Planeta 51 (Planet 51)
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným životem… než jim uprostřed grilovací párty přistane mimozemšťan – astronaut
NASA kpt. Chuck... Animovaná komedie
pro celou rodinu, český dabing.
Premiéra – 97 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč.

Filmová přehlídka PROJEKTU 100
Neděle 18. dubna 2010 v 19.30 hodin
ZAHRAJ TO ZNOVU, SAME
(Play it again, Sam)
Být cynickým hrdinou Humphrey Bogardem z filmu Casablanca… se těžko podaří
městskému intelektuálu plnému komplexů. V hlavních rolích Woody Allen a Diane
Keaton.
Premiéra 86 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 59 Kč.

Neděle 11. dubna 2010 v 17.00 a ve 20.00 hodin
Avatar (Avatar)
Vítejte v novém světě za hranicí vaší fantazie…
Nejúspěšnější fantasy snímek všech dob režiséra Jamese Camerona v českém znění.
Premiéra – 161 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč.

Neděle 25. dubna 2010 v 17 a 19.30 hodin
HERKULES 3D (Little Herkules in 3-D)
Rodinná komedie o malém Herkulovi, který je polobohem a chce se podívat z hory
Olymp na Zemi, chodit do školy a poznat
obyčejné děti… Český dabing.
Premiéra 92 minut.
Mládeži přístupno.
Vstupné 69 Kč.

Duben 2010

35

9:22

Stránka 1

9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00

-

16.00
16.00
17.00
16.00
17.00
11.00

Těšíme se
na Vaší návštěvu

Po
Út
St
Čt
Pá
So

Otevírací doba:

Telefon: 566 532 284
Mobil: 776 515 799
E-mail: znackovkabites@seznam.cz

Kompletní sortiment výrobků Pivovaru Černá Hora.
- lahvové pivo a limo
- limo v PET 0,5 l a 1,5 l
- pivní pálenka a destiláty z piva
- stáčení 5 l soudků
- dárková balení piva a destilátů
- propagační předměty
- půjčování chladících zařízení
a párty píp

VELKÁ BÍTEŠ, Kpt. Jaroše 78 (v objektu pěstitelské pálenice)

VELKÁ BÍTEŠ

15.3.10

ZNAČKOVÁ PRODEJNA

CM Y K

ZNACKOVKAvelkabytes:ZNACKOVKA
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Stránka 1

KOMPLEXNÍ SORTIMENT PIVA UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ LIMONÁDY
S PŘÍDAVKEM CHMELU JEDINEČNÉ PIVNÍ PÁLENKY A LIKÉRY Z PIVA

5-TI LITROVÉ SOUDKY
na počkání naplníme

VÝČEPNÍ ZAŘÍZENÍ
párty pípy, chladící zařízení

SUDOVÉ LIMONÁDY A LIMONÁDY V PET LÁHVÍCH
sudy 30 l, 50 l

SUDOVÉ PIVO
sudy 20 l, 30 l a 50 l

SPECIÁLNÍ PIVA, LEŽÁKY, VÝČEPNÍ PIVA, TMAVÁ I POLOTMAVÁ PIVA,
PŠENIČNÉ PIVO, BORŮVKOVÉ PIVO, PIVO BEZ ALKOHOLU.

KVALIT
JEDINE A ZA
ČNÉ CE
NY.

SUPER NABÍDKA NAŠÍ
ZNAČKOVÉ PRODEJNY

CM Y K

PROPAGACEA6:ZNACKOVKA

STŘECHY – FASÁDY
provádíme

Střechy:
Kompletní rekonstrukce střech včetně zateplování střešních plášťů
Veškeré klempířské práce
Fasády:
Zateplování obvodových plášťů budov – rodinné domy, bytové
domy, panelové domy…
Jsme v seznamu firem schválených v programu
„Zelená úsporám“
JAROSLAV VYHNÁNEK
Tel.: 777808583, 608 360 315
Chobůtky 436, Velká Bíteš
e-mail: strecha-ok@seznam.cz

www.strecha-ok.cz
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
Neváhejte se nás
na cokoliv zeptat:

Pomùžeme a poradíme Vám
se získáním dotací od A-Z
vèetnì projektové dokumentace

Ivo Kouøil, Velká Bíteš, tel: 777958814
http://www.kouril-stavebniprace.wz.cz
777006819
stavebnipracekouril@seznam.cz
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Jaro plné NOVINEK se Zahradou Matúšů
Nový foliový skleník s nabídkou:
hnojiva a postřiky, osiva a cibuloviny, keramické
a plastové květináče, samozavlažovací truhlíky

Jaro plné RODODENDRÓNŮ a AZALEK
Vzrostlé SOLITÉRNÍ DŘEVINY a STROMY
Rozšířená NABÍDKA SUBSTRÁTŮ a KŮR
Podrobné info na internetových stránkách

www.zahradamatusu.cz
Užijte si jaro se sortimentem ze Zahrady Matúšů
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Ncorp s.r.o.
Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš,
+420 731 413 413, email: ncorp@ncorp.cz, web: www.ncorp.cz,
Stavební firma Ncorp
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s.r.o. nabízí:

kompletní dodávky staveb
novostavby, rekonstrukce
přístavby, nástavby
zateplení fasád, sádrokartony
omítky, fasády, dlažby, obklady
tesařské a pokrývačské práce
pronájem lešení včetně montáže
základové desky pod dřevostavby
zpevněné plochy, venkovní dlažby
domovní instalace /elektro, voda, kanalizace, plyn, topení/
napojení na inženýrské sítě /přípojky vody, kanalizace, plynu,
elektřiny/
• bazény, jímky na vyvážení, požární
nádrže /plastové, železobetonové/
• to vše na rodinných a bytový
domech, administrativních
budovách, průmyslových halách
Jsme držiteli certifikátů dle norem
ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN
ISO 14001:2005.

Také jsme zapsáni v seznamu odborných dodavatelů v rámci programu
státního fondu životního prostředí /SFŽP/

_ZELENÁ ÚSPORÁM_
zveřejněném
na www.zelenausporam.cz.
Bezplatně Vám poradíme s vyplněním
žádosti, zajistíme zpracování potřebného
odborného
posudku
a
projektové
dokumentace
oprávněným
auditorem
za výhodné ceny.
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Takový byl letošní maškarní bál.

Foto: Archiv Klubu kultury
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