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Nová odpoþinková zahrada.
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nedČle 13. þervna 2010 v 15 hodin
PĜehlídka dČtských folklorních skupin na nádvoĜí MČstského muzea
ve Velké Bíteši. Vystoupí folklorní kroužky Bítešánek, Sluníþko,
dČtské skupiny národopisného souboru Bítešan
a KĜemínek z NámČštČ nad Oslavou.
V pĜípadČ deštivého poþasí se akce nekoná - tel. 566 532 342
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POZNÁVÁME SVģJ REGION
OěECHOV S MÍSTNÍ ýÁSTÍ RONOV
IV.
Nauþná stezka
pokraþování
10. Haugwitzovy studánky (11,5 km)
Sešli jsme do místa, nazývaného „Studený žleb“, které lesníci považují za lokalitu,
vyznaþující se rĤstem nejkvalitnČjšího dĜíví v celém osovském revíru. PĜíþinou je pĜíhodné mikroklima, které se nabízí ke znovuvysazování pĤvodních dĜevin, a to buku i
vzácné jedle. UmČlá obnova jedle a buku v maloplošných prvcích (násecích a kotlících)
je doplĖována pĜirozenou obnovou smrku. Výsledkem tohoto dlouhodobého snažení
nČkolika generací lesníkĤ bude znovu obnovený zdravý smíšený les, odolný vĤþi kalamitám i škĤdcĤm. Souþasné snažení lesních hospodáĜĤ zhodnotí až budoucí generace.
Nyní k vlastním studánkám. PĤvodní pĜírodní mČlké studánky se vyznaþovaly znamenitou osvČžující vodou, a proto je majitel osovského panství hrabČ Haugwitz nechal
obroubit. I v souþasné dobČ pĤsobí toto utajené místo pĜíjemným i uklidĖujícím dojmem
a je dobrou vizitkou lesních hospodáĜĤ.
Pokraþujeme ve smČru prohlídky po lesní cestČ, u které stojí informaþní tabule,
smČrem jihozápadním (tj. jsme-li þelem k informaþní tabuli – otoþíme se doleva), až
pĜijdeme na zaþátek chatové oblasti a na okraji lesa protneme zpevnČnou lesní cestu
Rohy – Ondrušky. Zde uvidíme další informaþní tabuli:
11. CísaĜská cesta (12,3 km)
CísaĜských cest vedoucích pĜes území ýech a Moravy bylo více, nČkteré jsou v historických materiálech oznaþovány již jako silnice. Jedna z nejznámČjších spojovala Prahu
s Vídní a vedla pĜes Jihlavu a Moravské BudČjovice. Tato naše „císaĜská cesta“ spojovala sever ýech s Moravou a Dolním Rakouskem. Její tČleso je dodnes patrné na nČkolika
obnažených místech, která nalezneme, jdeme-li po zpevnČné lesní cestČ od našeho stanovištČ (na okraji lesa) smČrem na Ondrušky (tj. na východ). Povrch cesty byl vydláždČn
oblými kameny a zakonþen zĜetelnými, vyvýšenými okraji. Cesta dále procházela obcí
Ondrušky, lesem Ochoza a stáþela se na jih kolem zámku Osová, sídla hrabČcího rodu
HaugwitzĤ, kteĜí osovské panství zakoupili v roce 1797. PatĜilo k nČmu 430 ha orné pĤdy
a luk ve þtyĜech dvorech, 51 ha vodních ploch rybníkĤ, 188 ha lesa v revíru Víckov a 674
ha lesa na revíru Rohy (naše pĜíští zastávka). Kdo by se nechtČl vracet zpČt do OĜechova,
mĤže pokraþovat po této cestČ do Osové a odtud dojít na 1,5 km vzdálenou vlakovou zastávku Vlkov u Tišnova. Na informaþní tabuli je dále pojednáno o cestách a rostlinách, o
jejich zvláštním propojení: „Cesty, lidské cestování a pĜemísĢování zboží byly od nepamČti pĜíþinou stČhování rostlinných druhĤ na takové vzdálenosti, kterých by rostliny nemohly vlastními silami dosáhnout...“. Tak tomu bylo i v dobách používání této císaĜské
cesty. Zavleþené druhy se usídlovaly v nových areálech a þasto výraznČ potlaþily pĤvodní
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vegetaci. NČkteré druhy byly dovezeny úmyslnČ, aby zkrášlily zahrady a parky kolem
stĜedovČkých šlechtických sídel a þasem se dostaly do volné pĜírody, kde se i dnes obtížnČ likvidují. Mezi tyto zavleþené agresivní druhy patĜí zejména (na tabuli vyobrazené)
bolševník velkolepý (obrovský), kĜídlatka japonská a netýkavka žláznatá.
Další naší zastávkou budou známé „Rohy“, na které dojdeme buć po lesní cestČ ve
smČru, kterým jsme pĜišli - (viz mapka v bĜeznovém þísle Z.), nebo vpravo po zpevnČné
lesní cestČ (kratší varianta) . V prvním pĜípadČ dojdeme na silnici SkĜináĜov – HeĜmanov a pĤjdeme po ní smČrem severním (na HeĜmanov) až dojdeme ke kĜižovatce se
zpevnČnou lesní cestou (po které bychom pĜišli v druhém pĜípadČ)) a dáme se smČrem
doleva, asi po tĜech stech metrech jsme u cíle.
12. Myslivna Rohy (14,5 km)
PĜišli jsme do krásného, tichého zákoutí na úpatí Svaté hory a pĜed námi se zde, uprostĜed lesĤ, neþekanČ jako v pohádce, náhle objeví pČknČ upravená myslivna LesĤ ýeské
republiky, doplnČná menším rekreaþním areálem. PĤvodnČ zde stávaly hospodáĜské budovy poplužního dvora, obklopené asi 50 ha orné pĤdy a luk. („Poplužní dvĤr“ - historický název pro panský, nebo-li vrchnostenský dvĤr, ke kterému náležela dominikální
pĤda, tzn. spravovaná pĜímo v režii šlechticĤ, na které pracovali robotníci a námezdní
dČlníci, a která až do roku 1757 nepodléhala zdanČní).
V roce 1800 byl dvĤr i s pozemky vykoupen novým majitelem osovského panství –
JindĜichem Vilémem Haugwitcem. Pozemky byly zalesnČny a na místČ dvora postavena
myslivna jako sídlo panského revíru „Rohy“. Ta byla údajnČ kolem roku 1900 pĜestavČna do podoby zámeþku pro hrabČnku z rodu HaugwitzĤ. Po její pĜedþasné smrti byl zámeþek upraven a od roku 1908 opČt využíván jako foĜtovna. V roce 1940 byla pĜistavČna
hájenka, zbouraná po roce 1990, aby uvolnila místo tenisovým kurtĤm. Souþasná budova myslivny, která je správní budovou revíru Osová, v sobČ skrývá i pČknČ upravené
prostory, sloužící k reprezentaci LesĤ ýeské republiky i k rekreaci jejich zamČstnancĤ.

Myslivna Rohy.

Foto: Alois Koukola
Pokraþování pĜíštČ.
Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMģ A AKCÍ
Pátek dne 4. þervna 2010 v 9 hodin
VESELÝ DEN – dČtské dopoledne plné her, soutČží a tancování - vstupné 30 Kþ
„Oranžové hĜištČ“, Tyršova ulice
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
Pátek dne 4. þervna 2010 v 15 hodin
DċTSKÝ DEN U PEJSKAěģ
Areál Kynologického klubu (cviþištČ u cihelny)
Organizuje Kynologický klub
PondČlí dne 7. þervna 2010 v 17 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZģ JAROSLAVA MATċJKY A DOMINIKA PETRA
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
Úterý 8. þervna – 25. þervna 2010
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, obČdová pĜestávka 11.30 – 12.00 hodin
so-ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZģ JAROSLAVA MATċJKY A DOMINIKA PETRA
Viz pozvánka uvnitĜ Zpravodaje
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
StĜeda 9. - þtvrtek 10. þervna 2010
Otevírací doba: stĜeda 14.00 – 18.00 hodin, þtvrtek 8.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA ZÁVċREýNÝCH PRACÍ ŽÁKģ 3. ROýNÍKģ – oborĤ vzdČlání
ObrábČþ kovĤ, KadeĜník, KuchaĜ – þíšník a CukráĜ – výroba
V prostorách SOŠ Jana Tiraye, Lánice 300
Pátek dne 11. þervna 2010 od 15 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST „PÍSNIýKY S KOVBOJEM“ (tentokrát ve stylu country)
Organizuje MŠ U Stadionu
Sobota dne 12. þervna 2010 od 9.30 hodin
TURNAJ FOTBALOVÝCH PěÍPRAVEK
Fotbalové hĜištČ, Vlkovská ulice
Sobota dne 12. þervna 2010
DIVADELNÍ PěEDSTAVENÍ BALADA PRO BANDITU
Horácké divadlo v JihlavČ
V 17.30 hodin odjezd od Informaþního centra, Masarykovo námČstí 5
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
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NedČle dne 13. þervna 2010 v 15 hodin
MLADÉ BÍTEŠSKO – dČtská folklorní pĜehlídka
Atrium domu þíslo 5 na MasarykovČ námČstí
Organizuje IC a KK, Muzejní spolek Velkobítešska a MČstské muzeum
StĜeda dne 16. þervna 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB – beseda s pĜíslušníky Obvodního oddČlení Policie ýR Velká Bíteš
Kulturní dĤm, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
PondČlí dne 21. þervna 2010 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dĤm, Vlkovská 482
Pátek dne 25. þervna 2010 v 17 hodin
NELEĕ! NA PROGRAMU ZELEĕ – Ĝešení problémĤ životního prostĜedí v našem
mČstČ (veĜejné plánovací setkání)
MČstké muzeum, Masarykovo námČstí 5
Sobota 26. - nedČle 27. þervna 2010
Otevírací doba: sobota 13.00 – 18.00 hodin, nedČle 8.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA KRÁLÍKģ
V chovatelském areálu Lánice þ. 55
Organizuje ýeský svaz chovatelĤ
Sobota dne 26. þervna 2010 v 18 hodin
MÓDNÍ PěEHLÍDKA sportovních odČvĤ znaþky LOAP, novinky svatebních šatĤ
salonu INA pí. Rybníþkové, spodní prádlo (viz. upĜesnČní programu na plakátech nebo
v Informaþním centru, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš)
BČhem akce bude probíhat prodej sportovních odČvĤ s 20% slevou
Kulturní dĤm, Vlkovská 482
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
NedČle dne 27. þervna 2010
VELKOBÍTEŠSKÁ POUġ
Masarykovo námČstí

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MċSTA
ý. 07/10 KONANÉHO DNE 12. DUBNA 2010
12/07/10/RM - rozhoduje uzavĜít dodatek þ.1 ke smlouvČ o dílo s GB-geodezie, spol.
s r.o., Lazaretní 13, 615 00 Brno, kterou se mČní frekvence aktualizací DTMM Velká
Bíteš,
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010
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13/07/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku spoleþnosti RENARDS, s.r.o.,
VídeĖská 7, 639 00 Brno, na plný dotaþní management akce „Snížení energetické nároþnosti objektu MŠ ve mČstČ Velká Bíteš“ ve výši Kþ 58.800,- vþetnČ DPH a souþasnČ
uzavĜít s touto spoleþností pĜedloženou smlouvu o dílo
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010
14/07/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku na „Opravu stĜechy SOŠ Jana
Tiraye“ ¿rmy BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o., Karlov 169, 594 01 Velké MeziĜíþí, ve
výši Kþ 297.500,- vþetnČ DPH a uzavĜít pĜedloženou smlouvu o dílo
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010
16/07/10/RM - rozhoduje uzavĜít Dodatek þ. 2 smlouvy o dílo þ. objednatele 2002/2008,
þ. zhotovitele 1080119, na projekt „Modernizace SOŠ Jana Tiraye za úþelem zkvalitnČní
výuky ve Velké Bíteši“ se spoleþností RENARDS, s.r.o., VídeĖská 7, 639 00 Brno, kterou se mČní poþet etap projektu
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010
17/07/10/RM - rozhoduje uzavĜít Licenþní smlouvu o veĜejném provozování hudebních dČl - užití hudebních dČl prostĜednictvím místního rozhlasu, a to s Ochranným svazem autorským pro práva k dílĤm hudebním, o.s. Praha, na dobu urþitou do 31.12.2010
odpovČdnost: starosta, místostarostka termín: 16.4.2010
19/07/10/RM - rozhoduje uzavĜít Dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o poskytnutí podpory ze
dne 1.7.2010 na realizaci projektu z Fondu Vysoþiny þ. 822909 - prodloužení termínu
jeho ukonþení do 1.6.2010
odpovČdnost: starosta, místostarostka termín: 16.4.2010
21/07/10/RM - rozhoduje uzavĜít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru v objektu
Lánice þ.p. 42, Velká Bíteš, o celkové podlahové ploše 83,85 m2 žadateli za roþní nájemné ve výši Kþ 37 913,30 s podmínkou, že pĜed uzavĜením nájemní smlouvy bude
faktickým uživatelem nebytových prostor, uhrazen nedoplatek vzniklý v souvislosti s
užíváním pĜedmČtných prostor od 01.09.2009 do doby vzniku nového nájemního vztahu
odpovČdnost: ENCOM termín: 30.4.2010
22/07/10/RM - rozhoduje jako pronajímatel pozemkĤ p.þ. 47/1, p.þ. 62, p.þ. 63, p.þ. 66,
p.þ. 67 a þásti pozemku p.þ. 84/1, vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, neudČlit nájemci
ve smyslu þlánku IV. nájemní smlouvy ze dne 10.11.2008 souhlas s podnájmem pĜedmČtných pozemkĤ pro žadatele
odpovČdnost: rada mČsta termín: 12.4.2010
23/07/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku ¿rmy David spol. s.r.o., Velká Bíteš, na technické úpravy MateĜské školy Velká Bíteš, Masarykovo námČstí 86,
odstranČní nedostatkĤ dle KHS - ve výši Kþ 65.152,80 vþetnČ DPH s tím, že akce bude
¿nancována mČstem v rámci rozpoþtového opatĜení þ. 4/2010
odpovČdnost: Ĝeditelka MŠ, odbor ¿nanþní termín: 31.8.2010
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24/07/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku ¿rmy ONYXwood spol. s.r.o.,
Žernovická 257, Prachatice, Iý: 25178644, na dodávku (montáž, zpevnČná plocha pod
prvky, výkopové práce, doprava, info cedule + návod) 4 ks herních prvkĤ pro Odpoþinkovou zahradu pro veĜejnost v celkové výši Kþ 239.913,- vþetnČ DPH
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010
30/07/10/RM - rozhoduje vylouþit z výbČrového Ĝízení k plnČní veĜejné zakázky „Rekonstrukce komunikace a chodníku v ul. HrnþíĜská a Peroutkova, Velká Bíteš“ ¿rmu
JCZ s.r.o. Maršovice 92, 592 31 Nové MČsto na MoravČ, a to z dĤvodu neúplnosti požadovaného obsahu dokumentace. SouþasnČ RM rozhoduje vybrat k plnČní pĜedmČtné
veĜejné zakázky ¿rmu COLAS CZ, a.s., Kosovská 10, 586 37 Jihlava, a to s nabídkovou
cenou Kþ 1.377.430,- vþetnČ DPH
odpovČdnost: rada mČsta termín: 12.4.2010
37/07/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku ¿rmy COLAS CZ, a.s., Praha,
provoz Žćár nad Sázavou ve výši Kþ 321.206,16 vþetnČ DPH a uzavĜít smlouvu o dílo
þ. JI-ZR-2010-011 na akci „Rekonstrukce Masarykova námČstí - dláždČní veĜejné plochy námČstí, Velká Bíteš“
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 16.4.2010
38/07/10/RM - rozhoduje uzavĜít s ěeditelstvím silnic a dálnic ýR smlouvu þ. 12 PO000 024, P/ZS/12/10 o podmínkách zĜízení a budoucí smlouvČ o právu vČcného bĜemene pro pĜípad realizace stavby „Optická síĢ Velká Bíteš“
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.4.2010
44/07/10/RM - rozhoduje uzavĜít Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt Programu
prevence kriminality kraje Vysoþina 2010, poskytovatel dotace Vysoþina, výše dotace
Kþ 227.000,-, pĜedmČt realizace „MČstský mobilní kamerový dohlížecí systém Velká
Bíteš“
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20.4.2010
47/07/10/RM - schvaluje poskytnutí 2/5 provozní dotace dle rozpoþtu roku 2010 ve
výši Kþ 150.000,- pro Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, a to za úþelem pĜipravované realizace schváleného projektu kraje Vysoþina
odpovČdnost: Ĝeditelka ZŠ Tišnovská, odbor ¿nanþní termín: 25.4.2010
48/07/10/RM - bere na vČdomí žádost obþanského sdružení Bítešský hudební pĤlkruh
o poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši Kþ 50.000,- s tím, že tato bude Ĝešena po
vyúþtování hudební sezóny 2009/2010 a v návaznosti na možnosti rozpoþtu mČsta pro
rok 2010
odpovČdnost: rada mČsta, odbor ¿nanþní termín: 12.4.2010
49/07/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši Kþ 2.000,- Oblastní
odboþce Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Žćár nad Sázavou
odpovČdnost: odbor ¿nanþní termín: 30.4.2010
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51/07/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši Kþ 10.000,- Územní
organizaci Svazu diabetikĤ ýR Velká Bíteš
odpovČdnost: odbor ¿nanþní termín: 30.4.2010
53/07/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši Kþ 15.000,- Základní
organizaci Svazu postižených civilizaþními chorobami v ýR Velká Bíteš
odpovČdnost: odbor ¿nanþní termín: 30.4.2010
54/07/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši Kþ 2.000,- Národnímu institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ýeské republiky, o.s., Jihlava (NIPI)
odpovČdnost: odbor ¿nanþní termín: 30.4.2010

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MċSTA
ý. 08/10 KONANÉHO DNE 10. KVċTNA 2010
3/08/10/RM - rozhoduje uzavĜít Dodatek þ.2 ke SmlouvČ o poskytnutí dotace na projekt Modernizace SOŠ Jana Tiraye za úþelem zkvalitnČní výuky ve Velké Bíteši s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod þ.CZ.1.11/3.3.00/02.00649
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 24.5.2010
4/08/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenové nabídky na zmČny díla „Modernizace SOŠ
Jana Tiraye za úþelem zkvalitnČní výuky ve Velké Bíteši“ a uzavĜít Dodatek þ. 3 a Dodatek þ. 4 s dodavatelem CSKA Karviná, s.r.o., Lešetínská 378/5a, 733 01 Karviná-Staré
MČsto
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 24.5.2010
5/08/10/RM - doporuþuje zastupitelstvu mČsta rozhodnout bezúplatnČ nabýt níže uvedené nemovitosti do vlastnictví mČsta Velká Bíteš, a to:
• pozemek p.þ. 2047 o výmČĜe 140 m2, na kterém se nachází pĜístupová cesta k
prameništi sv. Antoníþek
• pozemek p.þ. 2049 o výmČĜe 4821 m2, na kterém se nachází prameništČ
sv. Antoníþek
• stavby vodních dČl (tj. záĜez krytý - prameništČ, vodojem sv. Antoníþek, odpad
z VDJ sv. Antoníþek), které se nacházejí na pozemku p.þ. 2049
vše v obci a v k.ú. Velká Bíteš z majetku Svazu vodovodĤ a kanalizací Žćársko, Iý
43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žćár nad Sázavou, s tím, že náklady spojené
s pĜedáním majetku (tj. znalecký posudek, sepsání darovací smlouvy atd.) zajistí na své
náklady dárce
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21.6.2010
6/08/10/RM - bere na vČdomí výroþní zprávu Polikliniky Velká Bíteš, pĜíspČvkové
organizace, Domova dĤchodcĤ, za rok 2009, a schvaluje pĜedložený hospodáĜský výsledek vþetnČ pĜevodu vzniklého zisku do rezervního fondu
odpovČdnost: Ĝeditel Polikliniky termín: 24.5.2010
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7/08/10/RM - rozhoduje uzavĜít Smlouvu o výpĤjþce, pĤjþitel EKO-KOM, a.s., Praha,
pĜedmČt výpĤjþky - bezplatné užívání 20 ks odpadových nádob, doba trvání smlouvy urþitá do 31.12.2011
odpovČdnost: starosta, místostarostka termín: 24.5.2010
8/08/10/RM - bere na vČdomí Žádosti o nesouhlasné stanovisko se zĜízením letní zahrádky namísto parkování ve dvoĜe restaurace „Na 103“ a o instalaci pevných zábran
pĜed restaurací znemožĖujících vjíždČní a parkování na chodníku a instalaci zákazové
znaþky (zákaz vjezdu popĜ. zákaz odboþení) v kĜižovatce pĜed restaurací pĜi vjezdu k
nemovitostem v jejich vlastnictví, a to s tím, že žádost o instalaci zábran a zákazových
znaþek zamítá
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 24.5.2010
9/08/10/RM - schvaluje ceny reklam ve Zpravodaji na internetových stránkách mČsta
Velké Bíteše dle pĜedloženého návrhu IC a KK mČsta Velké Bíteše
odpovČdnost: Ĝeditelka IC a KK termín: 11.5.2010
11/08/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši 10.000 Kþ na aktivity
Kolpingovy rodiny Velká Bíteš
odpovČdnost: odbor ¿nanþní termín: 31.5.2010
12/08/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši 5.400 Kþ Bítešské
kapele na náklady na elektrickou energii v objektu zkušebny
odpovČdnost: odbor ¿nanþní termín: 31.5.2010
13/08/10/RM - bere na vČdomí daĖové pĜíjmy mČsta za mČsíc I. - IV. roku 2010 vþetnČ
jejich porovnání na skuteþnost roku 2009
odpovČdnost: rada mČsta termín: 10.5.2010
15/08/10/RM - schvaluje režim provozu MŠ Masarykovo námČstí 86 v mČsících þervenci a srpnu 2010 dle návrhu pĜedloženého Ĝeditelkou MŠ
odpovČdnost: Ĝeditelka MŠ termín: 1.7.2010
17/08/10/RM - rozhoduje souhlasit se stavbou silnice „I/37 Osová Bítýška-obchvat“ na
pozemcích p.þ. PK 1148, p.þ. KN 1149, p.þ. KN 1148 a p.þ. KN 1565, vše v k.ú. Vlkov
u Osové Bítýšky dle dokumentace pro územní rozhodnutí
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2010
18/08/10/RM - rozhoduje uzavĜít nájemní smlouvu k bytu þ. 2 (vchod 1) v ulici U
Stadionu 280, Velká Bíteš, výše nájmu 45 Kþ/m2/mČsíc, doba trvání smlouvy urþitá po
dobu trvání služebního pomČru nájemce u OOP Velká Bíteš
odpovČdnost: odbor správní, ENCOM termín: 31.5.2010
19/08/10/RM - rozhoduje uzavĜít Smlouvu o právu provést stavbu „Velká Bíteš - záchytné parkovištČ“ pro umístČní výústního objektu dešĢové kanalizace do potoku Bítýška. SouþasnČ bere na vČdomí informaci o kladných stanoviscích (vyjádĜeních) všech
dotþených orgánĤ státní správy ve vČci dodateþného povolení „Velká Bíteš - záchytné
parkovištČ“
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 24.5.2010
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20/08/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši 4.000 Kþ Sdružení
Nové MČsto na MoravČ o.s., Drobného 301, Nové MČsto na MoravČ, na zajištČní služby
Raná péþe
odpovČdnost: odbor ¿nanþní termín: 31.5.2010
21/08/10/RM - rozhoduje uzavĜít s ¿rmou E.ON Distribuce, a.s., Smlouvu o právu provedení stavby na akci „Vedení VN do prĤmyslové zóny V“ a rovnČž Smlouvu o pĜevodu
práv a povinností z územního rozhodnutí þ.j. MÚVB/1933/07/VÝST/RA-6623/2006 ze
dne 29.4.2007. SouþasnČ rada mČsta deleguje pravomoc k uzavírání smluv o právu provedení stavby a smluv o pĜevodu práv a povinností z územního rozhodnutí na statutární
zástupce mČsta
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2010
24/08/10/RM - rozhoduje uzavĜít s Pozemkovým fondem ýR Smlouvu o budoucí
smlouvČ o zĜízení vČcného bĜemene - Optická síĢ Velká Bíteš, þ. smlouvy 1 008 C 10/51
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2010
25/08/10/RM - rozhoduje uzavĜít Smlouvu o dílo þ. 06/2010 na vyhotovení ÚPD pro
zmČnu þ.5 ÚP mČsta Velká Bíteš s Ing. arch. Alenou KošĢálovou, architektonicko urbanistická projekþní kanceláĜ, ZavĜená 32, 634 00 Brno, cena díla 48.000 Kþ s DPH.
SouþasnČ rada mČsta rozhoduje neuzavĜít smlouvu o dílo na vyhotovení ÚPD pro zmČnu
þ. 5 ÚP mČsta Velká Bíteš s Ing. arch. Ivonou Halvovou, Dolní 211/38, 59101 Žćár nad
Sázavou
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 17.5.2010
26/08/10/RM - schvaluje úpravu rozpoþtu roku 2010 dle rozpoþtového opatĜení mČsta
þ. 6/2010
odpovČdnost: odbor ¿nanþní termín: 11.5.2010
27/08/10/RM - ukládá Odboru výstavby a ŽP MČÚ posoudit výši nákladĤ mČsta na
pĜípadnou rekonstrukci nebytových prostor objektu Jihlavská 623 na garážová stání pro
osobní automobily vþetnČ úpravy pĜíjezdové komunikace a pĜedložit radČ mČsta k dalšímu projednání
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21.5.2010
28/08/10/RM - bere na vČdomí Žádost o vyjádĜení a zjednání nápravy ve vČci pokraþující a rozšiĜující se zemČdČlské þinnosti v zázemí a komplexu budov dvorního traktu
nemovitosti þ.p.83 ve Velké Bíteši, a to spolu se stanoviskem Odboru výstavby a ŽP,
MČÚ Velká Bíteš. Rada mČsta se obsahovČ stejnou žádostí zabývala dne 19.11.2009
s výsledkem, že Ĝešení pĜedmČtné záležitosti je v kompetenci MČÚ, odboru výstavby
a ŽP. SouþasnČ uložila Odboru výstavby a ŽP MČÚ Velká Bíteš, aby jí v termínu do
11.12.2009 podal informaci o vývoji situace a pĜijatých opatĜeních. Informaci odboru
výstavby rada mČsta následnČ vzala svým usnesením þ. 14/19/09/RM ze dne 14.12.2009
na vČdomí. Samospráva mČsta proto opČtovnČ konstatuje, že pĜedmČtná problematika
je plnČ v kompetenci státní správy a doporuþuje žadateli procesnČ využít jeho postavení
úþastníka správního Ĝízení
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10.6.2010
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29/08/10/RM - bere na vČdomí petici STOP MRTVÉMU MċSTU! a konstatuje, že
se seznámila s textem petice, provedla si vyhodnocení její deklarované hodnoty (když
podpisĤ obþanĤ Velké Bíteše je ménČ než 500 z 1190 celkových) a pĜijala následující
stanovisko:
• zpoplatnČní parkování na MasarykovČ námČstí je souþástí komplexního Ĝešení
parkování ve mČstČ. Zadáním bylo vymístit celodennČ odstavená vozidla, která
blokovala prĤbČžné výmČnČ aut
• v souþasné dobČ mČsto buduje další (27) plnohodnotná stání podél celé HrnþíĜské ulice
• po šesti mČsících provozu parkovacích automatĤ bude provedeno vyhodnocení
pozitivních i negativních dopadĤ tohoto kroku, protože 26 dnĤ (od zavedení
par kovného do podání petice) je dobou skuteþnČ velmi krátkou a jen zkreslenČ
vypovídajícím podkladem pro jakékoliv další závČry
odpovČdnost: starosta, místostarostka termín: 24.5.2010
30/08/10/RM - ukládá MČÚ, odboru výstavby a ŽP, provČĜit možnosti ve vČci zrušení
zastávky autobusu smČr HeĜmanov, KĜižanov a zrušení dopravní znaþky „zákaz stání“
pĜed prodejnou potravin na MasarykovČ námČstí
odpovČdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21.5.2010
31/08/10/RM - vyslovuje podČkování MUDr. Svatopluku Horkovi ze bezplatné provedení lékaĜského vyšetĜení þlenĤ zásahové jednotky a zamČstnancĤ mČsta, které pĜedstavuje dar mČstu v hodnotČ 12.000 Kþ
odpovČdnost: rada mČsta termín: 10.5.2010
32/08/10/RM - rozhoduje zaĜadit do seznamu žadatelĤ o pĜijetí do DPS mČsta Velká
Bíteš
odpovČdnost: odbor správní termín: 20.5.2010
34/08//RM - doporuþuje Ĝediteli ZŠ Sadová 579 tyto ceny za pronájem tČlocviþných
zaĜízení školy: velká tČlocviþna - 600 Kþ/ hod., malá tČlocviþna - 200 Kþ/ hod.,
hĜištČ u ZŠ 200 Kþ/ hod.
odpovČdnost: Ĝeditel ZŠ termín: 30.6.2010
35/08/10/RM - bere na vČdomí informaci Ĝeditele ZŠ Sadová 579 o získání podpory
vzdČlávacího projektu ZŠ „Semínka enviromentálního vzdČlávání pro Vysoþinu“ a následné spolupráci s ¿rmou Lesy mČsta Velká Bíteš s.r.o. pĜi realizaci altánu u ZŠ na ulici
Sadová
odpovČdnost: rada mČsta termín: 10.5.2010

NOVċ REKLAMY I NA INTERNETU

(Nyní je možné za pĜíplatek umístit reklamu ve zpravodaji i na internetové stránky mČsta).

PĤl vnitĜní þernobílé strany
VnitĜní þernobílá strana
ýernobílá pĜedposlední strana obalu
Barevná pĜedposlední strana obalu
Barevná zadní strana obalu
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600 Kþ / 900 Kþ
1.200 Kþ / 1.500 Kþ
1.600 Kþ / 1.900 Kþ
2.600 Kþ / 2.900 Kþ
4.000 Kþ / 4.300 Kþ
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MċSTA VELKÁ BÍTEŠ ý. 36/10
KONANÉHO DNE 26. DUBNA 2010
4/1/36/10/ZM: rozhoduje úplatnČ pĜevést bytovou jednotku þ. 209/7 (2+1) ve 2. NP,
Lánice þ.p. 209, Velká Bíteš o celkové podlahové ploše 75,00 m2 vþetnČ spoluvlastnického podílu na spoleþných þástech domu o velikosti 75/555, spoluvlastnického podílu
o velikosti 75/555 na zastavČném pozemku p.þ. 562 - zastavČná plocha a nádvoĜí o
výmČĜe 736 m2 a dále spoluvlastnických podílĤ ve výši id. 75/555 na pozemcích p.þ.
563 - ostatní plocha, zeleĖ o výmČĜe 461 m2 a p.þ. 561 - ostatní plocha, zeleĖ o výmČĜe
143 m2 uchazeþi s nejvýhodnČjší nabídkou
5/36/10/ZM: rozhoduje úplatnČ pĜevést plynárenské zaĜízení vþetnČ všech souþástí a
pĜíslušenství, které je ve vlastnictví mČsta Velká Bíteš a které bylo realizováno v rámci
stavby „RozšíĜení plynovodu ul Jihlavská I. Etapa“ v obci a k.ú. Velká Bíteš. Plynárenské zaĜízení je speci¿kováno takto:
- potrubí PE DN 90 .........318,15 m
- potrubí PE DN 63............27,10 m
- odvzdušnČní PE DN 25......1,8 m
- pĜípojky PE DN 25 ........117,10 m (18 ks)
za celkovou kupní cenu vþetnČ DPH 20%, která þiní 387.600 Kþ ¿rmČ JMP Net, s r.o.,
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Iý: 27689841
6/36/10/ZM: rozhoduje úplatnČ nabýt pozemek parc.þ. 2729/9 - ostatní plocha , manipulaþní plocha o výmČĜe 4875 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za kupní cenu 305.000 Kþ do
vlastnictví mČsta Velká Bíteš z majetku ýR, se kterým je pĜíslušný hospodáĜský ÚĜad
pro zastupování státu ve vČcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábĜeží 390/42, 180
00 Praha 2 - Nové MČsto, územní pracovištČ Brno.
SouþasnČ ZM schvaluje pĜedložený návrh kupní smlouvy þ. UZSVM/BZR/2248/ 2010
- BZRM
7/36/10/ZM: revokuje svoje usnesení þ. 19/27/09 ze dne 20.4.2009 a rozhoduje o bezúplatném nabytí pozemkĤ do vlastnictví mČsta Velká Bíteš:
- parc.þ. 1342/9 - ostatní plocha, ost. komunikace o výmČĜe 188 m2
- parc.þ. 1342/10 - ostatní plocha, ost. komunikace o výmČĜe 106 m2
- parc.þ. 1342/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výmČĜe 21 m2
všechny v obci a v k.ú. Velká Bíteš z majetku ýR, se kterým je pĜíslušný hospodáĜský
ÚĜad pro zastupování státu ve vČcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábĜeží 390/42,
180 00 Praha 2 - Nové MČsto, územní pracovištČ Brno
8/36/10/ZM: rozhoduje úplatnČ nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku mČsta, a
- parc.þ. 4657 - orná pĤda o výmČĜe 8090 m2
to:
- þásti parc. 4654 - orná pĤda o výmČĜe 1910 m2
za celkovou nabízenou cenu s tím, že první þástka bude uhrazena do 30 dnĤ ode dne
podpisu kupní smlouvy a zbývající þástka bude uhrazena do 31.05.2011. Náklady spojené s geometrickým oddČlením pozemku a vkladem do KN uhradí mČsto Velká Bíteš
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9/36/10/ZM: rozhoduje bezúplatnČ nabýt pozemky v obci a k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví mČsta Velká Bíteš, a to: þásti parc.þ. 3008/1 - ostatní plocha, silnice o celkové
výmČĜe 529 m2, které se oddČlují dle GP þ. 1761-130/2009 jako novČ vzniklé parcely:
-

parc.þ. 3008/32 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výmČĜe 50 m2
parc.þ. 3008/33 - ostatní plocha, jiná plocha o výmČĜe 14 m2
parc.þ. 3008/34 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výmČĜe 90 m2
parc.þ. 3008/35 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výmČĜe 319 m2
parc.þ. 3008/36 - ostatní plocha, jiná plocha o výmČĜe 14 m2
parc.þ. 3008/37 - ostatní plocha, jiná plocha o výmČĜe 29 m2
parc.þ. 3008/38 - ostatní plocha, jiná plocha o výmČĜe 13 m2

z majetku ýR - ěeditelství silnic a dálnic ýR, státní pĜíspČvkové organizace, Iý:
65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, za podmínek
uvedených v návrhu darovací smlouvy þ. 12-MP-000012
15/36/10/ZM: rozhoduje úplatnČ nabýt pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc.þ. 3009/25 - ost. plocha, silnice o výmČĜe 15 m2, od spoluvlastníkĤ
- parc.þ. 3009/27 - ost. plocha, silnice o výmČĜe 28 m2, od vlastníka
- parc.þ. 3009/28 - ost. plocha, silnice o výmČĜe 24 m2, od spoluvlastníkĤ za
navrženou cenu
16/36/10/ZM: rozhoduje pĜiznat vlastníkovi kostela sv. Jana KĜtitele ve Velké Bíteši
¿nanþní podíl mČsta Velká Bíteš ve výši 316 tis. Kþ na obnovČ kulturní památky v
rámci Programu regenerace MPZ v roce 2010. SouþasnČ ZM rozhoduje pĜiznat ěímskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Programu regenerace MPZ ve výši 1.105. tis.
Kþ na opravu stĜechy kostela sv. Jana KĜtitele.
Dále ZM rozhoduje pĜiznat ¿nanþní podíl mČsta Velká Bíteš ve výši 162 tis. Kþ na obnovČ veĜejné plochy Masarykova námČstí ve Velké Bíteši v rámci Programu regenerace
MPZ v roce 2010
17/5/36/10/ZM: po projednání podkladĤ pĜedložených poĜizovatelem schvaluje podle
§ 47 odst. 5 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ a v souladu se zákonem obcích návrh zadání zmČny þ. 5 územního
plánu mČsta Velká Bíteš s úpravou a doplnČním dle pĜedloženého vyhodnocení stanovisek, pĜipomínek, podnČtĤ a požadavkĤ
18/36/10/ZM: schvaluje rozpoþtové opatĜení þ. 5 r. 2010 v pĜedloženém znČní a bere
na vČdomí rozpoþtové opatĜení þ. 1 - 4 r. 2010 schválené radou mČsta a pĜehled pĜíjmĤ,
¿nancování a výdajĤ k 31.03.2010
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19/36/10/ZM: revokuje svoje usnesení þ. 6/19/08/ZM následovnČ:
- pro stavební pozemky p.þ. 2975/18, 2975/19, 2975/25, 4528/7 a 4528/8 v k.ú. Velká
Bíteš, v soukromém vlastnictví, se stanovuje výše podílu na nákladech za spoluúþast za
pĜipojení E.ON 12.500 Kþ za jeden stavební pozemek.
20/36/10/ZM: schvaluje prodejní cenu za m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteš dle PD pro
ÚR:
- pozemky þ. 1 - 1.378,1 m2, þ. 2 - 1.078,8 m2, þ. 3 - 1.047,7 m2, þ. 4 - 1.031,8 m2,
þ. 6 - 1.473,5 m2, þ. 7 - 1.015,7 m2, þ. 8 - 1.016,7 m2, þ. 9 - 1.016,7 m2, þ. 10 1.016,7 m2, þ. 11 - 1.183,2 m2, þ. 12 - 1.060,5 m2, þ. 13 - 1.006,4 m2, þ. 14 955,8 m2, þ. 15 - 955,8 m2, þ. 16 - 955,8 m2, þ. 17 - 1.138,0 m2 ve výši min.
790,00 Kþ
- pozemek þ. 5 - 1.095,7 m2 a zbytek 453,5 m2 ve výši min. 750,00 Kþ
- zbytek pozemku o výmČĜe 467,3 m2 ve výši min. 650,00 Kþ
- pozemek þ. 18 - 835,8 m2 a þ. 19 - 916,5 m2 ve výši min. 580,00 Kþ.
Každý prodej pozemku bude Ĝešen obálkovou metodou
26/36/10/ZM: rozhoduje uzavĜít Smlouvu o spoleþném postupu zadavatelĤ mezi
mČstem Velká Bíteš a Vysoþinou ve vČci zadání veĜejné zakázky na stavební práce
„III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská“ v pĜedloženém znČní

ZPRÁVY Z MċSTA
ZPOMALOVACÍ PRÁH NA VALECH
SPOLUFINANCOVAL KRAJ VYSOýINA
Zpomalovací práh Na Valech plní svoji funkci od spuštČní zkušebního provozu, jenž
byl schválen 16. dubna Odborem výstavby MČÚ Velké MeziĜíþí. Výstavba trvala 9 pracovních dnĤ, dodavatelem byla ¿rma COLAS. Celkové náklady jsou vyþísleny ve výši
627.500 Kþ. V této souvislosti rozhodla Rada kraje Vysoþina - na svém zasedání konaném 4. kvČtna- zaĜadit akci „II/379 Velká Bíteš–zpomalovací práh“ do rozpoþtu kraje,
konkrétnČ jeho kapitoly Doprava. DĤvodem je vypracovaná studie nehodových míst
v kraji Vysoþina s návrhem jejich Ĝešení v letech 2007-2008. Proto náklady na úpravu
komunikace II/379, která je majetkem kraje Vysoþiny, ve výši 200.000 Kþ uhradil kraj
Vysoþina ze svých prostĜedkĤ.
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HRNýÍěSKÁ A PEROUTKOVA ULICE FINIŠUJE
I pĜes znaþnou nepĜízeĖ poþasí v dubnu a pak hlavnČ v kvČtnu práce na tzv. revitalizaci ulic HrnþíĜská a Peroutkova pokraþovala dál. Všechny inženýrské sítČ byly položeny podle harmonogramu prací a v souladu se zásadami výstavby inženýrských sítí ve
stávající zástavbČ. PostupnČ byla provedena pokládka jednotné kanalizace, veĜejného
vodovodu, silnoproudých a slaboproudých rozvodĤ, veĜejného osvČtlení a chrániþek pro
metropolitní optickou síĢ. V prĤbČhu kvČtna pokraþovaly práce na výstavbČ bezbariérových chodníkĤ, plnohodnotných podélných parkovacích míst, veĜejného osvČtlení a
zelenČ. Jednotlivé stavební objekty jsou svým materiálovým a technickým provedením
sladČny s již úspČšnČ realizovaným projektem rekonstrukce kĜižovatky u základní školy,
jenž byl podpoĜen dotací z Evropské unie. Na pĜelomu kvČtna a þervna (v závislosti na
poþasí) bude provedeno položení asfaltových vrstev komunikace. Ovšem zaþátek HrnþíĜské ulice smČrem z Masarykova námČstí bude ze žulové kostky. Nacházíme se zde
totiž v mČstské památkové zónČ (samotná žulová plocha námČstí je jako jediná v ýeské
republice kulturní památkou). Dláždit žulou se bude bČhem mČsíce þervna a konkrétnČ
pĤjde o celý východní vjezd na horní námČstí až k již zmínČnému poþátku HrnþíĜské
ulice.

PostupnČ se ukazuje koneþná podoba HrnþíĜské ulice.
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OPAKOVANÁ ŽÁDOST NA PROJEKT SYSTÉMU
SBċRNÝCH MÍST
PĜestože mČsto neuspČlo s první žádostí o získání dotace na „Vybudování systému
sbČrných míst ve Velké Bíteši“ z Operaþního programu životního prostĜedí, tak se nevzdáváme a 3. kvČtna 2010 jsme podali opakovanou žádost o poskytnutí podpory v
rámci výzvy þ.19. Obsah projektu byl po zkušenostech z pĜedcházející žádosti upraven
tak, aby se dosáhlo vyššího bodového ohodnocení a byla vČtší šance na úspČch. Celkové
náklady by mČly þinit 3,532 mil. Kþ, z toho požadovaná výše dotace je 3,179 mil. Kþ.
Tímto projektem by byla po mČstČ a místních þástech vybudována sbČrná místa na tĜídČný odpad (sklo, papír, plast), a to obdobného typu jako v upravené kĜižovatce u základní
školy. Informaci o pĜípadném úspČchu v soutČži projektĤ se dozvíme koncem tohoto
roku. Proto vlastní realizace pĜichází v úvahu nejdĜíve v první polovinČ roku pĜíštího.
Celková alokace ¿nanþních prostĜedkĤ na projekty 19. výzvy oblasti podpory 4.1 ZkvalitnČní nakládání s odpady je vyþlenČna ve výši 1,5 mld. Kþ. Ukonþení pĜijímání žádostí
bylo stanoveno na 2. þervna 2010.

ZASTUPITELSTVO KRAJE VYSOýINA SCHVÁLILO
NċKOLIK DOTACÍ PRO NAŠE ŠKOLY
Na kvČtnovém zasedání Zastupitelstva kraje Vysoþina bylo schváleno hned nČkolik
dotací pro školy zĜizované samosprávou mČsta Velká Bíteš. Jednak, v souladu s platnými Zásadami na podporu obcí pĜi zabezpeþování vzdČlávání žákĤ se speciálními vzdČlávacími potĜebami, získá Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, dotaci ve výši
161 tisíc korun (z celkových 3.183 tisíc korun v rámci kraje Vysoþina). Tyto ¿nanþní
prostĜedky jsou urþené na provoz a modernizaci školy. Obdržení ¿nanþních prostĜedkĤ
do 30. þervna je podmínČno uzavĜením darovací smlouvy.
V poĜadí druhá dotace vychází ze Zásad Zastupitelstva kraje Vysoþina na podporu
pĜevodu vzdČlávací þinnosti základních umČleckých škol a školských služeb stĜedisek
volného þasu a na podporu zájmových a sportovních aktivit dČtí a mládeže v prostorách
škol a školských zaĜízení zĜizovaných obcemi a na školních sportovištích. Jde o podporu
na jednoho žáka ve výši 108 korun. PĜepoþteno na Bíteš, samozĜejmČ také po uzavĜení
pĜedmČtné darovací smlouvy, se jedná o þástku témČĜ 69 tisíc korun.
TĜetí dotace je dána rozpisem úþelových prostĜedkĤ rozvojového programu Hustota
a Speci¿ka právnickým osobám vykonávajícím þinnost škol a školských zaĜízení, jež
jsou zĜizovány obcemi. Pro Základní školu Velká Bíteš, Sadová 579, je urþeno 273 tisíc
korun a pro Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, pak 495 tisíc korun. Finanþní
prostĜedky jsou na pĜímé výdaje na vzdČlávání, což znamená, že se jedná o prostĜedky
mzdové.

ROZŠÍěENÍ INFRASTRUKTURY V PRģMYSLOVÉ
ZÓNċ VELKÁ BÍTEŠ-KOŠÍKOV
V polovinČ kvČtna stavební ¿rma JCZ dokonþila všechny inženýrské sítČ v prĤmyslové zónČ Velká Bíteš-Košíkov. Vybudovaná je dešĢová a splašková kanalizace, veĜejný
vodovod i stĜedotlaký plynovod se þtyĜmi plynovodními pĜípojkami. Zbývá výstavba
úþelové komunikace. Ta je v souþasné dobČ kvĤli nepĜíznivému poþasí nČkolik dnĤ ve
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skluzu. Infrastruktura je urþena pro tĜi nové investory, kteĜí budou následnČ po zkolaudování investiþní akce mČsta realizovat své podnikatelské zámČry. Dle sdČlení jednotlivých pĜedstavitelĤ novČ etablovaných ¿rem by mČl vzniknout významný poþet pracovních míst.

NEJLEPŠÍ PROJEKT II.VÝZVY REGIONÁLNÍHO
OPERAýNÍHO PROGRAMU UKONýEN

StČhování obrábČcího stroje do centra soustružení a frézování. Foto: Mgr. Miroslav BáĖa
Projekt „Modernizace SOU Jana Tiraye za úþelem zkvalitnČní výuky ve Velké Bíteši“ byl na konci kvČtna fyzicky ukonþen. Dodavatel stavby CSKA Karviná, s.r.o.,
Karviná-Staré MČsto dokonþil kompletaci všech þástí projektu. Poslední týden v kvČtnu
bylo zahájeno pĜedávací Ĝízení mezi dodavatelem (CSKA Karviná) a investorem (mČsto
Velká Bíteš). V první polovinČ þervna probČhne závČreþná kontrolní prohlídka tak, aby
nová þást nyní stĜední odborné školy mohla být uvedena do provozu. NáslednČ budeme
zpracovávat závČreþnou monitorovací zprávu a kompletovat žádost o platbu, na základČ
které by mČla na úþet mČsta dopadnout dotace ve výši pĜes 16 miliónĤ korun. Regionální
rada regionu soudržnosti Jihovýchod bude mít 75 dnĤ na provedení kontroly její správnosti a následné uvolnČní dotace.

REKONSTRUKCE VLKOVSKÉ ULICE POKRAýUJE
Na konci kvČtna probČhla stavební Ĝízení za úþelem vydání stavebních povoleních
na rekonstrukci komunikace (vþetnČ dopravního znaþení), chodníkĤ, zastávky autobusĤ
a veĜejného osvČtlení v ulici Vlkovská. Vzhledem ke skuteþnosti, že silnice je majetkem kraje, kdežto ostatní stavební objekty jsou povinností mČsta, byla mezi Vysoþinou a MČstem Velká Bíteš uzavĜena Smlouva o spoleþném postupu zadavatelĤ na akci
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„III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská“ . Zpracovatelem projektové dokumentace je ¿rma
Pragoprojekt, a.s., z ýeských BudČjovic. VeĜejná zakázka na stavební práce, konkrétnČ
na jejich 1.etapu v rozsahu od úspČšnČ dokonþené kĜižovatky u kostela sv. Jana KĜtitele po zaþátek kĜižovatky u fotbalového stadionu, pak bude probíhat poþátkem mČsíce
þervna.

ODPOýINKOVÁ ZAHRADA PRO VEěEJNOST
BČhem jarních mČsícĤ postupnČ probíhaly dílþí úpravy odpoþinkové zahrady. Bylo
realizováno její propojení s novou bytovou zástavbou v sídlišti U Stadionu. Zahradnictví Šmídek poté dokonþilo sadové úpravy. Z celkových 32 stromĤ bylo novČ vysázeno
11 vzrostlých stromĤ, k tomu habrová stČna tvoĜená desítkami keĜĤ (zahrada se rozprostírá na ploše témČĜ 2.300 m2). Technické služby mČsta osadily další laviþky a odpadkové koše. Firma HELIOTECH s.r.o. provedla montáž dĜevČných venkovních žaluzií
na pergole a ¿rma ONYXwood spol. s r.o. instalovala relaxaþní prvky (tzv. venkovní
¿tness pro seniory) do volného prostoru zahrady. Celkové náklady na vybudování odpoþinkové zahrady dosáhly þástky 2 milióny korun. MČsto obdrželo dar od ¿rmy Ebster
ve výši 50.000 EUR.
V þervnu pĜi slavnostním otevĜení zahrady (pĜesný termín ještČ nemáme potvrzený,
ale vþas ho zveĜejníme) bude odhalena pamČtní deska ¿rmČ Ebster, a to jako podČkování
za její velkorysost. Zahrada bude o¿ciálnČ uvedena do užívání. Vedení mČsta pĜivítá na
tomto slavnostním aktu italské vlastníky ¿rmy Ebster a další významné osobnosti nejen
z našeho kraje. Ale pĜedevším zveme Vás všechny, pro které jsme zahradu chystali.
PĜijćte, spoleþnČ povyprávíme, posedíme, zdatnČjší si mohou provČĜit svou kondiþku.
Tahle zahrada þeká už jen na Vás!
Mgr. Miroslav BáĖa
JUDr. Alena Malá
starosta mČsta
místostarostka mČsta

SLAVNOSTNÍ OTEVěENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ
SLUŽBY

Slavnostní zahájení.

Foto: Lenka Marková

Ve stĜedu dne 12. kvČtna 2010 bylo v dopoledních hodinách slavnostnČ otevĜeno
nové výjezdové stanovištČ Zdravotnické záchranné služby kraje Vysoþina ve Velké Bíteši. Na slavnostním zahájení popĜálo mnoho úspČchĤ vedení kraje spolu s hejtmanem
kraje Vysoþina MUDr. JiĜím BČhounkem a Ĝeditelkou Zdravotnické záchranné služby
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Ing. Vladislavou Filovou. Poté otec Bohumil Poláþek požehnal pĜistavenému sanitnímu
vozu a celé budovČ. Na závČr probČhlo pĜestĜižení slavnostní pásky, které bylo zakonþením celého dopoledne.
Zeptali jsme se na zajímavosti týkající se stĜediska Zdravotnické záchranné služby ve
Velké Bíteši MUDr. Michala KĜíže, primáĜe oblastního stĜediska TĜebíþ, pod nČhož
výjezdové stanovištČ ve Velké Bíteši spadá.
Jaké vybavení mají sanitky pro Velkou Bíteš? Mají nČco víc než ostatní sanitky?
V þem jsou ojedinČlé?
Všechny sanitky Zdravotnické záchranné služby KV p.o. jsou vybaveny stejnČ bez
ohledu na to, na kterém výjezdovém stanovišti operují a bez ohledu na to, jestli je využívá posádka s lékaĜem (RLP – rychlá lékaĜská pomoc), nebo bez lékaĜe (RZP – rychlá
zdravotnická pomoc). Vybavení je uni¿kované a vnitĜním pĜedpisem jasnČ stanovené.
Znamená to, že v každém sanitním vozidle se musí nacházet na stejném místČ urþitá
pomĤcka a také léky v pĜesnČ stanoveném poþtu.
Naše vybavení zahrnuje nejmodernČjší techniku, která je na trhu k dispozici. Jsme
kompletnČ vybaveni pro ošetĜování nejzávažnČjších úrazĤ, popálenin, vþetnČ možnosti
uvedení pacienta do umČlého spánku s Ĝízeným dýcháním. Máme kompletní vybavení k
oživovacím pokusĤm pĜi srdeþní zástavČ, k diagnostice srdeþního infarktu (vþetnČ možnosti odesílání EKG kĜivky do specializovaných kardiocenter pĜímo z vozu), srdeþních
arytmií, otrav, onemocnČní mozku, k vedení porodu, k Ĝešení kritických ohrožení života u všech vČkových kategorií vþetnČ dČtí, k Ĝešení událostí s hromadným postižením
zdraví atd.
Jako první v ýR máme od loĖského þervence jako souþást vybavení našich vozĤ také
tzv. tablety. O¿ciální název tohoto zaĜízení je mobilní podpora výjezdových posádek.
Jsou to malé odolné pĜenosné poþítaþe, které obsahují komplexní informace pro zasahující posádku od navigace na místo zásahu po zdravotnická data. Navigaþní systém
sanitního vozidla obsahuje jak zobrazení trasy na místo zásahu, tak pĜi pĜíjezdu do dané
lokality zobrazení podrobné mapy místa zásahu. Dále jsou tyto poþítaþe v autech bezdrátovČ pĜes mobilního operátora napojeny na celý poþítaþový systém naší organizace.
Jejich souþástí je také tiskárna, takže jako souþást našeho výjezdu je v každém pĜípadČ
již ve vozidle poĜízena zdravotnická dokumentace v tištČné podobČ (správná a þitelná).
PĜed pĜíjezdem na místo také mĤžeme jednoduchým úkonem nahlédnout do elektronické databáze našich dosud ošetĜených pacientĤ, dopĜedu získat informace o minulém
zásahu, onemocnČní a na zásah se tak rychle pĜipravit. Do tohoto poþítaþe lze pĜelévat
také namČĜené hodnoty z našich pĜístrojĤ v autČ – napĜíklad hodnoty životních funkcí
(tlaku krve, dechové frekvence, EKG….).
V budoucnu pak bude možné sdílet data i s cílovými krajskými zdravotnickými zaĜízeními. Jedná se o jeden z prvních pĜíspČvkĤ k elektronizaci systému krajského zdravotnictví.
Jaké þíslo mají obþané volat kromČ známého 155?
KromČ volání pĜímo na tísĖovou linku 155 existuje ještČ þíslo 112. 112 je celoevropské þíslo tísĖového volání. Je þasto uvádČno v médiích a pĜíjem výzev na tuto linku
je v první fázi zajišĢován hasiþským záchranným sborem. PrioritnČ je urþeno pro cizojazyþnČ hovoĜící volající a pro aktivaci IZS (velké dopravní nehody a všechny akce,
u kterých se pĜedpokládá souþinnost všech 3 složek IZS). Ovšem pro obþany, kteĜí mají
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pouze zdravotní problém, jednoznaþnČ doporuþuji používat národní þíslo tísĖového volání 155, kdy se postižený dovolá pĜímo na operaþní stĜedisko zdravotnické záchranné
služby.
Jak je zajištČno spojení dispeþinku záchranky v JihlavČ s posádkou sanitky ve Velké
Bíteši poté, když obþan zavolá na 155 ?
Cestou vlastní radiové sítČ pĜichází zvukové pagerové avízo od operátorky Zdravotnického operaþního stĜediska, která pĜijala tísĖovou výzvu. ZároveĖ pĜichází pĜes mobilního operátora do sanitního vozidla vytČžená informace o pacientovi a místČ zásahu
(adresa s GPS souĜadnicemi pro navigaci nebo co nejpĜesnČjší popis místa zásahu napĜ.
u dopravních nehod a zásahĤ v terénu).
Jak se vlastnČ záchranná služba od svého vzniku vyvíjela?
Dá se Ĝíct, že záchranka zaþala vznikat v ýeskoslovensku v 70. létech 20. století. PĜedtím k pĜípadĤm vyjíždČli obvodní lékaĜi v normálních sanitkách bez speciálního vybavení, tĜeba takových, jaké známe ze starších ¿lmĤ – kombíky Škoda 1201. KonkrétnČ
v TĜebíþi (pozn. záchranka ve Velké Bíteši je souþásti oblastního stĜediska TĜebíþ ZZS
KV p.o. spolu s výjezdovým stanovištČm NámČšĢ nad Oslavou , Moravské BudČjovice a TĜebíþ) vznikla záchranka jako jedna z prvních v tehdejší ýSSR v roce 1976.
Spadala pod Anesteziologicko - resuscitaþní oddČlení nemocnice v TĜebíþi. Odlouþila
se v roce 1998, kdy vznikl její samostatný primariát. Od roku 2000 se stala již samostatnou organizací vyþlenČnou mimo struktury nemocnice TĜebíþ. Výjezdové stanovištČ
v Moravských BudČjovicích vzniklo v roce 2000, v NámČšti nad Oslavou v roce 2001.
Dalším mezníkem byl rok 2004, kdy se tĜebíþská záchranka stala souþástí Zdravotnické záchranné služby kraje Vysoþina p. o., od 15.5.2010 zahájilo þinnost výjezdové
stanovištČ zde ve Velké Bíteši a od 1.7. 2010 bude zahájen provoz dalšího výjezdového
stanovištČ a to v Jemnici.
Jaké zaznamenala záchranka zmČny od doby svého vzniku do souþasnosti?
Záchranka se plnČ profesionalizovala. Vznikl samostatný obor pro lékaĜe pracující na
záchrance a urgentních pĜíjmech nemocnic – urgentní medicína a medicína katastrof. Na
pozici ĜidiþĤ a sester dnes nastupují diplomovaní specialisté nebo bakaláĜi vzdČlaní v
oboru zdravotnický záchranáĜ. Zintenzívnil se výcvik všech þlenĤ posádek, i nelékaĜská
posádka je schopna plnohodnotnČ zajistit základní životní funkce pacienta. V dĜívČjší
dobČ byly možnosti ošetĜení a léþby omezené. Dnes má záchranka velmi moderní a po
všech stránkách plnČ vybavené „pojízdné jednotky intenzivní a resuscitaþní péþe“ a je
schopná poskytnout komplexní zajištČní pacienta. Souþástí pĜípravy našich zamČstnancĤ v souþasnosti je nyní novČ také psychologická pĜíprava. Všichni naši zamČstnanci
procházejí totiž speciálním psychologickým výcvikem, kde se uþí správnČ komunikovat
s pacienty v rĤzných situacích, nacviþují komunikaci s agresivním pacientem, s pacientem a jeho pĜíbuznými v kritických životních situacích, s pacientem pod vlivem
alkoholu, drog.
ZávČrem mi dovolte, abych popĜál všem obþanĤm Velké Bíteše a okolí, aby, i když mají
nyní novČ ve svém mČstČ moderní, špiþkovČ vybavenou záchranku s perfektnČ pĜipravenými posádkami profesionálních záchranáĜĤ, nemuseli jejich služeb využívat.
DČkujeme Prim. MUDr. Michalu KĜížovi za rozhovor, který nám pĜinesl Ĝadu zajímavých informací.
Lenka Marková
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OPRAVY NA DOMU MASARYKOVO NÁMċSTÍ 88
(STARÁ POŠTA) PěED DOKONýENÍM
Již v pĜedchozích þláncích jsme vás informovali, že v minulém roce bylo zapoþato s
plánovanou opravou a rekonstrukcí domu Masarykovo nám. 88, a to s cílem i závazkem
tuto budovu zrekonstruovat a opravit do konce letošního roku; pĜesnČji bychom chtČli
do Ĝíjna 2010 stavbu zkolaudovat a uvést do stavu zpĤsobilého k užívání. A jak vše
probíhalo? Nejprve bylo nezbytnČ nutné provést stavební práce vedoucí k celkovému
statickému zabezpeþení celé budovy. PĜedevším se jednalo o sklepní þásti a þásti pod
volným prĤchodem k veĜejnému WC. To bylo bezezbytku provedeno a mohlo se pokraþovat dalšími stavebními pracemi.
Následovaly práce na opravČ pomČrnČ zchátralých þástí klenby v prĤjezdu, dále pak
oprava a úklid pĤvodních pĤdních prostor. Poté byla provedena vlastní nástavba spoþívající ve vybudování dalšího podlaží a podkrovního prostoru, vše v souladu se schválenou projektovou dokumentací.
I když by se mohlo zdát, že práce pĜes zimní období ubraly na své intenzitČ, opak
byl pravdou. PrávČ v tuto dobu zde probíhaly þinnosti spojené s kompletním rozvodem
vody, odpadĤ a montáží elektrických rozvodĤ. Následovalo zateplení pĤdního prostoru
a provedení omítek. Ke konci kvČtna byly omítky dokonþeny až po vstup do prvního
podlaží a podaĜilo se také realizovat obklady sociálního zaĜízení. Celá budova byla následnČ vyþištČna a pĜipravena na pokládku (lití) podlah, jak v prvním, tak i v druhém
podlaží.
Dále budou v nejbližším období pokraþovat dokonþovací práce podkrovních prostor a
prvního podlaží, tj. montáž sádrokartonových podhledĤ, dlažeb, to vše spojeno s instalací zdravotechnického vybavení i vybavení celé budovy potĜebné pro její vlastní provoz.

Ve þtvrtek 20. kvČtna odborná ¿rma provádČla tzv. lité podlahy.

Foto: Mgr. Miroslav BáĖa

Jako poslední je plánována oprava klenby v prĤjezdu a zhotovení nové fasády celé
budovy. Vzhledem k tomu, že se doposud daĜilo veškeré práce provádČt dle naplánovaného harmonogramu, vČĜíme, že se celá budova zprovozní do již výše zmiĖovaného
data tohoto roku.
Ing. Gaizura Pavel
jednatel spoleþnosti
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KDO S NÁMI BUDE BYDLET V LOKALITċ
JIHLAVSKÁ?
V lokalitČ Jihlavská se podaĜilo pĜipravit stavební parcely, které umožní stavbu nových rodinných domkĤ ve Velké Bíteši. Možná jste již nČco zaslechli o zámČru kraje Vysoþina postavit v této lokalitČ domky pro klienty Ústavu sociální péþe Jinošov. Možná
jste také slyšeli o havárii, ke které v tomto zaĜízení došlo. Zámek v JinošovČ se stal kvĤli
špatnému stavu stropĤ prakticky neobyvatelným. To je dĤvodem, proþ pĜipravujeme
výstavbu nových objektĤ k bydlení pro tyto spoluobþany.
Každého asi v této souvislosti napadne spousta otázek. Kdo se k nám pĜistČhuje?
Jak bude o nové obyvatele postaráno? PĜedstavují pro nás nebo pro naše rodiny nČjaké
nebezpeþí? Proþ je chce kraj umístit do malých domkĤ ve Velké Bíteši? Proþ nemohou
bydlet v ústavu jako dosud? Žijí již lidé s tímto handicapem v podobných podmínkách
nČkde jinde? To jsou velmi dĤležité a legitimní otázky. Týkají se pĜece praktického
života na mnoho let do budoucna. V následujících Ĝádcích budeme hledat odpovČć na
tyto otázky.
Kraj Vysoþina chce v lokalitČ Jihlavská postavit dva domky. Každý bude sloužit pro
šest obyvatel. PĤjde o lidi, kteĜí trpí pĜedevším mentálním postižením. Toto postižení
zpĤsobuje snížení rozumových schopností, ale není spojeno s agresivním jednáním. V
nČkterých pĜípadech je mentální postižení kombinováno i s tČlesným postižením, které
zpĤsobuje i omezení hybnosti. Život v obou domcích se bude odehrávat s nepĜetržitým
dohledem a zapojením odborných pracovníkĤ.
Forma rodinných domkĤ pro šest klientĤ byla zvolena, protože v tomto poþtu lidí
dochází k vytvoĜení mezilidských vztahĤ a individualizaci životních podmínek v takové
podobČ, která odpovídá bČžnému životu v rodinČ. Pokud spolu ve vČtším zaĜízení žije
více obyvatel, musí se více podĜizovat spoleþným pravidlĤm, která vyžaduje chod každé vČtší organizace. Ke stresu ve velkém zaĜízení pĜispívá také každodenní setkávání s
velkým poþtem lidí, vþetnČ tČch, které klient nesnáší. Z tČchto skuteþností vychází také
zámČr kraje neobnovovat po vzniklé havárii pĤvodní ústav, ale vystavČt v nČkolika okolních mČstech a obcích menší domky. Pokud se v nich pozdČji z nČjakého dĤvodu uvolní
místo, mĤže dále sloužit obþanĤm regionu se zdravotním postižením.
PĜechod z ústavních podmínek do menších domkĤ v bČžné zástavbČ není v souþasné
dobČ již nČjakým nevyzkoušeným experimentem. Tato zmČna již probČhla napĜíklad v
KrnovČ a v Albrechticích v Moravskoslezském kraji. Také obyvatelé, kteĜí museli opustit Jinošov, žijí nyní v ubytovnách v NámČšti nad Oslavou a dokonce bydleli i v domČ
s jinými nájemníky. Tímto zpĤsobem byla ovČĜena možnost jejich soužití s jinými obyvateli v bČžných podmínkách, aniž by docházelo k nČjakým neobvyklým problémĤm.
Pokud byste se chtČli o obyvatelích þi zamČstnancích z Jinošova nebo o budoucím
životČ v domcích dozvČdČt více, lze se se žádostí o informace obracet na vedení Ústavu
sociální péþe Jinošov, které bude Vašim dotazĤm vČnovat maximální pozornost.
JiĜí Bína
vedoucí oddČlení sociálních služeb
Krajského úĜadu kraje Vysoþina
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ŠKOLSTVÍ
CO SE DċLO VE ŠKOLCE NA MASARYKOVċ
NÁMċSTÍ

V mateĜské škole na MasarykovČ námČstí se stalo již tradicí, že si zde dávají koncem
dubna sraz þarodČjnice a ježibaby ze širokého okolí a poĜádají tu svĤj rej s volbou Miss
Šeredka. Také soutČže v rĤzných disciplínách jsou odmČnČny v þarodČjnickém krámku.
Obdobné to bylo i letošní rok. A kdo by si myslel, že tu byly jen malé ježibaby, mýlil by
se. S chutí jsme se totiž zapojily všechny. My, ježibaby velké – paní uþitelky, provozní
pracovnice, maminky a dokonce i babiþky. ZasoutČžili jsme si, zatancovali… prostČ
jsme si užili jedno krásné odpoledne.
V mateĜské škole pĜipravujeme pro dČti i další zajímavé programy, akce a setkání. PravidelnČ za dČtmi jezdí herci se svými pohádkami. Chodíme na rĤzné exkurze,
napĜ. do obchodĤ, na benzínovou stanici atd. DČtem se asi nejvíce líbila exkurze na
hasiþku a návštČva pĜíslušníkĤ policie ve školce. DozvČdČly se nové informace z oblasti
bezpeþnosti a ochrany zdraví. NejvČtší zážitek dČti mČly, když si mohly zkusit þepici a
vestu z policejní uniformy, nebo si sednout do policejního auta.
A co teprve, když pĜijela ze Žćáru paní PrĤžová a pan poslanec ýerný s výsledky
výtvarné soutČže. Tato soutČž pro dČti probíhá již nČkolik let. Tentokrát se malovalo na
téma : ,, PĜíroda kolem nás “.
Všechny dČti byly odmČnČny za úþast pamČtním listem, pastelkami a omalovánkami.
NČkolik dČtí dostalo diplom za umístČní na krásném þtvrtém místČ, pamlsky a drobné
dárky.
Na konec školního roku patĜí neodmyslitelnČ výlety. A aby si rodiþe zavzpomínali na
dobu školních výletĤ, vyjeli jsme všichni spoleþnČ v nedČli 16.5. do Telþe. Prohlédli
jsme si mČsto, zámek a vylezli na vČž. Hlavním cílem výletu však byla návštČva galerie
s výstavou hraþek z 20. – 80. let minulého století a výstava loutek a rekvizit z veþerníþku
,,Krysáci“. Sladkou teþkou na konci výletu ( opravdu sladkou ) byla mĖamka v místní
cukrárnČ.
No zkrátka, výlet se opravdu zdaĜil. A teć už nezbývá, než se tČšit na náš další, spoleþný
výlet.
Kolektiv pracovníkĤ MŠ Masarykovo námČstí

Výlet do Telþe.
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DEN ZEMċ

TĜídČní odpadkĤ MŠ U Stadionu.

Foto: Archiv MŠ

Na stĜedu 21. dubna 2010 jsme si naplánovali, že i naše MateĜská škola uspoĜádá v
rámci oslavy Dne ZemČ (22.4.) sbČr a tĜídČní odpadkĤ. Samotnému sbČru však pĜedcházelo v jednotlivých tĜídách povídání s dČtmi o planetČ Zemi, o kladném vztahu k pĜírodČ,
o pČstování odpovČdnosti za stav životního prostĜedí, ve kterém žijeme.
Již v pondČlí se dČti zúþastnily divadelního pĜedstavení poĜádaného Klubem kultury,
karlovarského divadla - „O Balynce, dobrém štČnČti.“ DČti se z pohádky dozvČdČly o tĜídČní odpadkĤ – proþ a jak mají tĜídit. Prakticky si to mohly dČti vyzkoušet již ve stĜedu,
kdy od paní uþitelky dostaly na ruce gumové rukavice a igelitové pytle modré, žluté a
þerné barvy – na papír, plast a na rĤzné – a mohly vyrazit!! Každá tĜída mČla svoji, pĜedem vytyþenou trasu a místo. „MČli jste vidČt, jak to dČtem šlo!“ Nosily odpadky a hned
je tĜídily do barevnČ oznaþených pytlĤ. SpoleþnČ je pak odnesly do blízkých kontejnerĤ.
DČti s uþitelkami odcházely do mateĜské školy s dobrým pocitem, že vyþistily alespoĖ
kousek pĜírodního prostĜedí.
Je tĜeba si uvČdomit, že v souþasné dobČ pĜírodu, tedy naši planetu Zemi, devastuje
všeprostupující konzumní zpĤsob života každého z nás. PĜijde však doba, kdy si lidé
uvČdomí, že pĜíroda se bez nich obejde (a ráda), ale oni bez pĜírody nikoli a zaþnou se
podle toho chovat. To hlavní, co mĤžeme udČlat, je napsat tuto samozĜejmou vČc do
þistých stránek duší našich dČtí.
Za kolektiv MŠ U Stadionu
N. Rousová, Mgr. N. Burianová – uþitelky ýervené tĜídy

ýerven 2010

25

StĜední odborná škola Jana Tiraye zve veĜejnost na výstavu

závČreþných prací žákĤ 3. roþníkĤ oborĤ vzdČlání ObrábČþ
kovĤ, KadeĜník, KuchaĜ-þíšník a CukráĜ-výroba
(ukázky slavnostních tabulí, cukráĜských a kuchaĜských výrobkĤ)
Výstava se uskuteþní v rámci praktických závČreþných zkoušek.
Pro veĜejnost bude výstava otevĜena:

ve stĜedu 9. þervna 2010 od 14:00 - 18:00 hodin
ve þtvrtek 10. þervna 2010 od 8:00 - 16:00 hodin
v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Lánice 300
Na Vaši návštČvu se tČší žáci a zamČstnanci školy

INFORMACE O VZDċLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2010 – 2011
Základní umČlecká škola ve Velké Bíteši je plnooborová, tj. poskytuje vzdČlání ve všech
þtyĜech oborech – hudebním, taneþním, výtvarném a literárnČ dramatickém.
Zápis do pĜípravných roþníkĤ všech oborĤ je 14. 6. 2010 a 16. 6. 2010 od 13 do 16
hodin v uþebnách jednotlivých oborĤ ZUŠ.
VČk uchazeþĤ by mČl být 6 – 7 let, mladší nebo starší žáky lze pĜijmout po domluvČ
s Ĝeditelem školy.
Poþet pĜijímaných žákĤ je omezen celkovou kapacitou školy (300 žákĤ) povolenou
MŠMT.
Obor hudební (PHV)
Orientaþní talentová zkouška, vyplnČní pĜihlášky a zápis v uþebnČ PHV (Mgr. Hana
Kulajtová)
Obor taneþní (PTV)
Informaþní pohovor s vyuþujícím, vyplnČní pĜihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ (p.
ZdČĖka Punarová – pondČlí od 15 hodin)
Obor výtvarný (PVV)
Informaþní pohovor s vyuþujícím, vyplnČní pĜihlášky a zápis v uþebnČ výtvarného oboru
(p. Jarmila Tomková) jen 14. 6. 2010, jinak osobnČ
Obor literárnČ-dramatický (PLDO)
Ve školním roce 2010 – 2011 nebude otevĜen.
Zápis do tĜídy v Osové Bítýšce bude v úterý 15. 6. 2010 od 14 do 16 hodin v aule ZŠ
Osová Bítýška.
Žáci, kteĜí již výuku na ZUŠ navštČvují, se znovu nepĜihlašují.
František Kratochvíl
Ĝeditel ZUŠ Velká Bíteš
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KULTURA
FINÁLE PRO DVA KLAVÍRY

SkvČlá souhra manželĤ Ardaševových.

Foto: Otto HasoĖ

Dva klavíry a þtyĜi ruce dvou skvČlých brnČnských klavíristĤ, manželĤ Ardaševových na mimoĜádném koncertČ, kterým uzavĜel Bítešský hudební pĤlkruh svou tĜináctou
sezónu. Jak uvedl v úvodu pan Mašek, navzdory tĜináctce se podaĜilo díky sponzorĤm
i pĜes krizi, která se promítá do všech stránek bytí, udržet BHP „pĜi životČ“. Program
mimoĜádného koncertu pomohl rozdmýchat v posluchaþích optimismus, kterým sršely
od poþátku skladby, jež pro nás tentokrát pĜipravili Renata a Igor Ardaševovi.
Celý veþer se nesl vlastnČ v taneþním rytmu, který navodila mladá klavíristka Jana
Rambousková Chopinovými Valþíky. Pak nás již díky manželĤm Ardaševovým pohltily
tóny Brahmsových Uherských tancĤ, provedených þtyĜruþnČ. Další skladby již znČly na
dvou klavírech. Borodinovy Polovecké tance braly dech. Kam se podČla ta nČžná víla
paní Renata?
V temperamentních úhozech a strhujícím podání pĜenášela dvojice interpretĤ pĜekypující pocity z živé hudby na nás, posluchaþe.
Po pĜestávce, kdy jsme vstĜebávali zážitky z první þásti koncertu, zaznČly další tance,
tentokrát TĜi þeské tance Bohuslava MartinĤ a závČr koncertu patĜil GershwinovČ opeĜe
Porgy a Bess a nám nejznámČjším melodiím - Summertime a It Ain´t Necessarily So.
VlastnČ závČr patĜil pĜídavku, který nám Ardaševovi vČnovali, dalšímu Tanci, tentokrát
od Antonína DvoĜáka.
Pak jsme odcházeli plni hudební pohody do deštivého kvČtnového veþera. „Studený
máj - ve stodole ráj“ a já bych druhou þást pranostiky pozmČnila: „… – pro BHP hraj“.
Tak v pĜíští sezónČ nashledanou!
Zora Krupiþková
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O koncertu vám ještČ chci sdČlit, že
- V úterý 4. kvČtna mezi publikem sedČli hosté – hudební a divadelní kritik pan
Vladimír ýech (jestlipak nás zase ve své recenzi pochválí jako minule?) a
„servisman“ koncertního kĜídla, pan Gadas, jenž byl publiku pĜedstaven již pĜed
dvČma roky spolu s novým nástrojem, který pro nás renovoval. PĜijel se podívat,
jak se jeho „svČĜenci“ daĜí a jestli nezahálí. UrþitČ byl všestrannČ spokojen.
- Spokojeni byli i vylosovaní mladí soutČžící, kteĜí dostali nejen sladkou odmČnu. Vyhráli všichni. Chválíme je, že se spolu s dospČláky uþí poslouchat hudbu a
rozumČt jí.
- PĜedal starosta mČsta Mgr. Miroslav BáĖa spolu s místostarostkou
JUDr. Alenou Malou panu Tomáši Maškovi obraz JiĜího Odvárky jako podČkování za dlouholeté vedení základní umČlecké školy. Akvarel znázorĖuje námČstí
Osvobození a pĜedevším pĤsobištČ pana Maška, budovu ZUŠ.
- Dlouhým potleskem dČkovali panu Maškovi i všichni v sále. Ti ale dČkovali
také za jeho práci pro BHP s pĜáním, aĢ ho ještČ dlouho vede.
- Nás byl tentokrát plný sál a musely se pĜidávat i další židle. Takový pohled do
sálu bych pĜála Tomáši Maškovi a pĜíštím úþinkujícím i do budoucna.
Zora Krupiþková

PodČkování panu Tomáši Maškovi za jeho dlouholetou práci.

Foto: Otto HasoĖ

BÍTEŠSKÝ HUDEBNÍ PģLKRUH NA STANICI VLTAVA
Pane ýechu, dobré ráno! S Vámi se do nevelké Velké Bíteše nevydáváme zdaleka
poprvé. KoncertĤm s vážnou hudbou se tam totiž daĜí.
To rozhodnČ. Dokonce bych Ĝekl, že Velká Bíteš ve spojení s vážnou hudbou je kuriozita. PĜedevþírem veþer se tam v místním kulturním domČ uzavírala tĜináctá sezóna
Bítešského hudebního pĤlkruhu. KromČ letních mČsícĤ se každý mČsíc koná zpravidla
jeden koncert, pĜiþemž do Velké Bíteše jsou zváni umČlci, s nimiž bychom se setkali
spíše ve velkých kulturních centrech a na zahraniþních pódiích. Nejsou to tedy žádná
umČlecká „béþka“ nebo „céþka“. PĜedevþírem se na závČreþném koncertČ sezóny pĜedstavilo Duo Ardašev, tedy manželé Renata a Igor Ardaševovi. A renomé této dvojice jen
dokládá, že Velká Bíteš si mĤže dovolit zvát špiþkové interprety.
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Ti sem pĜijíždČjí rádi i pĜes, jak se Ĝíká, pĤl republiky. Leckdy je to ještČ vČtší kusanec
ýech a Moravy.
I když Ardaševovi to tak daleko nemČli. Z Brna do Bíteše je to zhruba þtyĜicet kilometrĤ. Výše honoráĜĤ sem umČlce neláká, ta ostatnČ horentní urþitČ není, spíše naopak.
Ale interprety tu þeká pČknČ zaplnČný sál, v nČmž se zpravidla sejde víc jak stovka
pozorných posluchaþĤ. A pĜedevþírem se musely ještČ na poslední chvíli pĜidávat židle,
tak požehnaná byla úþast. Programy tu bývají posluchaþsky velmi nároþné a dlouhé –
ale domĤ nikdo nespČchal, takže hlavní odmČnou úþinkujícím je vĜelé pĜijetí a celková
vstĜícná atmosféra.
Co, pane ýechu, manželé Ardaševovi nabídli zaplnČnému sálu Velké Bíteše?
JeštČ než se objevili, usedla ke klavíru Jana Rambousková, což je posluchaþka prvního roþníku brnČnské konzervatoĜe, která zahrála dva Chopinovy valþíky. Pointa byla
v tom, že ona pochází z Velké Bíteše.
Recitál Renaty a Igora Ardaševových by se dal nazvat „Ve znamení tance“. Tanec v
množném þísle se vyskytoval v názvu tĜí ze þtyĜ nabízených titulĤ. Na úvod výbČr z
Brahmsových Uherských tancĤ, pak Polovecké tance z Borodinovy opery Kníže Igor,
po pauze TĜi þeské tance Bohuslava MartinĤ a o¿ciální program korunovala Gershwinova opera Porgy a Bess. Protože ta je vČtšinou džezovČ odpíchnutá, je vlastnČ také
velmi taneþní.
PĜedpokládám, že manželé Ardaševovi hráli na jeden klavír.
Ano i ne. ýtyĜruþnČ odeznČl pouze výbČr z Brahmsových Uherských tancĤ, Igor
hrál ve vyšší poloze klaviatury, zatímco Renata v basech „tvrdila muziku“. Vše ostatní
znČlo pak ze dvou kĜídel. Ten druhý klavír sem byl dopraven z nedaleké ZUŠky, kam
se vrátil hned po závČreþných tónech pĜídavku. Tím byl také tanec, konkrétnČ DvoĜákĤv 15. Slovanský tanec, samozĜejmČ hraný þtyĜruþnČ na jeden klavír, hraný ale v tak
závratném tempu, s jakým se ale sotva bČžnČ u tohoto nejefektnČjšího ze Slovanských
tancĤ setkáváme.
Nemá smyslu se nČjak dvakrát rozšiĜovat, jak Renata a Igor Ardaševovi hráli, to je o
nich všeobecnČ známo. Tentokrát mi pĜipadalo, že se bČhem veþera muzicírovalo v dynamické rovinČ mezzoforte – forte, resp. fortissimo. Jinak Ĝeþeno, že ten velký Petrof,
který se podaĜilo získat v roce 2008, je stále zvukovČ tvrdý a že ještČ nČjaký þas uplyne,
než bude náležitČ zvukovČ vyhrán, respektive než zmČkne.
Já si živČ vzpomínám, jak jste líþil, všechny peripetie, za jakých se tento klavír podaĜilo
pro Velkou Bíteš získat a jak ho rozehrával pĜi premiéĜe Ivan Klánský.
Ano, to bylo v listopadu 2008. A pamatuji si, že ten také tvrdil, že ten Petrof potĜebuje,
laicky Ĝeþeno, zmČkþit.
V samém závČru úterního veþera byl vzdán hold Tomáši Maškovi, který stál jako Ĝeditel
v þele místní ZUŠky asi 18 rokĤ. A byl to pĜedevším on, kdo se zasloužil o pĜíkladnČ
agilní Bítešský hudební pĤlkruh se všemi jeho aktivitami, leckdy až závidČníhodnými.
V Bítešském hudebním pĤlkruhu dotyþný nekonþí, pĜipravena je sezona pĜíští, tedy þtrnáctá, kterou 5. Ĝíjna zahajuje ýeské trio. V listopadu následuje za klavírního doprovodu Petra Nováka houslový recitál Jany Vonáškové-Novákové, což je þlenka proslulého
Smetanova tria, takže i v té pĜíští sezónČ se mají posluchaþi na co tČšit.
(Rozhovor Ing. Vladimíra ýecha s moderátorem byl redakþnČ zkrácen.)
Otto HasoĖ
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BEZ MAKE-UPU VÝSTAVA, KTERÁ UMċLA
VYSTAVIT MYŠLENKY
Ve výstavní síni si povČsily tĜi dámy vypraná triþka. S grácií drží mezi sebou napjaté
prádelní šĖĤry. Z prádla proudí k divákovi slova, nutí ho nejprve ke þtení, pak pĜemýšlení, možná potĜese hlavou nebo se pousmČje. Kdo se dostal až do tČchto míst, neodejde
„s prázdnou“. Tohle je vyznání autorĤ pro ty, kteĜí nepĜišli:
„My všichni jsme nedokonalé bytosti v nedokonalém SvČtČ. A máme dvČ možnosti:
- svou nedokonalost s pokorou pĜijmout a pracovat na sobČ, - nebo ji maskovat jakýmkoli make-upem. Zvolili jsme první možnost. Proþ? „Protože všechno, co je dokonalý,
je dost podezĜelý.
“DČlí nás víc než 20 let, co se vČku týþe. DvČ generace. Jak nás to vlastnČ napadlo,
dČlit lidi na generace? Jako bychom nemČli dost dČlení. DČti si ho plnými doušky užívají
ve škole, dospČlí si dČlí dČti a majetek… lidstvo rozdČluje barva kĤže, vzdČlání, názory,
politická pĜíslušnost, lokalita… „Tak abychom šli s dobou – my se s vámi taky roz(po)
dČlíme… o naše myšlenky, v þistČ amatérském podání. Chceme podČkovat za vaši návštČvu této výstavy, aĢ vás sem dovedlo cokoliv. Známá jména, þekání na autobus, nebo
jenom zvČdavost. DÍKY.
„Všechny živé bytosti,... jsme si navzájem inspirací, zrcadlem i pokáním.“
Ivana Odehnalová, Eduard Rovenský (Packet)

Z výstavy.

Foto: Zora Krupiþková

Abych si užila posledního slova, dodávám, že se ráda postavím vedle Vás, milí autoĜi
výstavy, nehledČ na generaþní rozdíly. DČkuji Vám a vČĜím, že se k díkĤm urþitČ už
nČkdo pĜidal.
Zora Krupiþková
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Informaþní centrum a Klub kultury mČsta Velké Bíteše Vás zve na výstavu obrazĤ

Jaroslava MatČjky a Dominika Petra,
která se uskuteþní od 8. do 25. þervna 2010

Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, so-ne 13.00 – 16.00 hodin

Jaroslav MatČjka žije ve ŽćáĜe nad Sázavou. V jeho tvorbČ se setkáme s olejomalbou, kde vytváĜí zejména rĤzná zátiší s pĜírodními motivy. Jeho obrazy jsou
výstižným podnČtem k úvahám o sobČ samém.
Dominik Petr žije v Rosicích u Brna. V posledních letech se vČnuje zejména
ilustrativní tvorbČ, zpracovává myšlenkovČ nároþnČjší texty z oblasti fantastiky.
Pracuje kombinovanou technikou, v níž první místo zaujímá kresba. TémČĜ vždy
je souþástí jeho kreseb ¿gura, která je zasazena do reálného þi ¿ktivního prostoru.

NELEĕ! NA PROGRAMU ZELEĕ

Zapojte se do Ĝešení konkrétních problémĤ životního prostĜedí v našem mČstČ.
V pátek 25. þervna 2010 v 17:00 probČhne v prostorách MČstského muzea ve Velké Bíteši veĜejné plánovací setkání. Na programu bude napĜ. pĜíprava realizace výsadby stromĤ, nauþné stezky, exkurze s problematikou zahrad, organizace turistického pochodu...
Akce se koná v rámci podpoĜeného projektu ZŠ Velká Bíteš - VzdČlávání pro místní
udržitelný rozvoj.
Za realizaþní tým Mgr. Pavel Holánek

SPOLEýENSKÁ RUBRIKA
DIAMANTOVÁ SVATBA MANŽELģ OLGY A JANA
JANÍýKOVÝCH
V sobotu 15. kvČtna 2010 oslavili manželé Janíþkovi diamantovou svatbu – 60 let
spoleþného života. Slavnost, peþlivČ pĜipravená Sborem pro obþanské záležitosti, se
uskuteþnila v zasedací síni MČÚ ve Velké Bíteši, za úþasti mnoha rodinných pĜíslušníkĤ
a pĜátel.
Paní Olga, narozená v roce 1931, pracovala nejprve v mateĜské škole, pozdČji v obchodČ a nakonec na státním statku. Pan Jan byl zamČstnán u komunálních služeb jako
stolaĜ a pozdČji vykonával funkci požárního technika v místní První brnČnské strojírnČ.
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Manželé Janíþkovi se svými nejbližšími.

Foto: Archiv rodiny

Po celý život byl také aktivním dobrovolným hasiþem a jeho práce byla ocenČna nejvyšším státním hasiþským vyznamenáním. SpoleþnČ vychovali tĜi dČti a dnes se tČší z
pČti vnouþat a pČti pravnouþat.
Vážení manželé Janíþkovi, prožili jste svĤj spoleþný život naplnČný prací a manželskou vČrností a toto poselství pĜedáváte nyní dalším generacím. Je to Vaše výpovČć o
smyslu života a nám všem mĤže sloužit jako záĜný pĜíklad v dnešní pohnuté dobČ.
PĜeji Vám ze srdce, jménem vedení mČsta, všech jeho zastupitelĤ i jménem Sboru
pro obþanské záležitosti a redakce zpravodaje, aby Vaše pĜíští léta byla naplnČna pocity
spokojených hospodáĜĤ, pĜehlížejících bohatou úrodu, která vzešla z jejich dobré setby.
Alois Koukola

SPORT
TċLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
V pátek dne 16. dubna 2010 se v hale TJ Spartak uskuteþnila okresní tČlovýchovná
Akademie. Vystupovalo zde 204 úþinkujících, kteĜí ohromili celé publikum v sále.
Mezi úþinkujícími byli cviþenci napĜ. z NámČštČ nad Oslavou, BystĜice nad Pernštejnem, Nového MČsta na MoravČ, své taneþní kreace nám pĜedvedly též cviþenky ve sportovní a moderní gymnastice. Nesmíme ani opomenout na judisty, kteĜí nám pĜedvedli,
jak se ubránit neþekanému útoþníkovi. Vystoupila též ZŠ Velká Bíteš.
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Vystoupení tČch nejmenších.
Foto: Lenka Marková
Na tČlovýchovné akademii jsem byla poprvé, ale stejnČ jako ostatní mČ velmi zaujala
a už teć se tČším spolu s ostatními na tu další.
Všem vystupujícím, poĜadatelĤm a sponzorĤm patĜí velký dík, neboĢ nacviþit a
uspoĜádat nČco tak skvČlého a krásného dá pČknČ zabrat. Všichni se toho zhostili na
výbornou.
Lenka Marková

PODċKOVÁNÍ SPONZORģM VOLEJBALOVÉHO
TURNAJE K ýLÁNKU VE ZPRAVODAJI - kvČten 2010
ChtČli bychom tímto dodateþnČ podČkovat všem, kdo darovali hodnotné ceny pro
úþastníky turnaje a jejichž jména z pĤvodního þlánku byla redakþní radou vypuštČna z
dĤvodu nedostatku volného místa. Ceny vČnovali sponzoĜi: Pivovar Starobrno, Penzion
U RaušĤ, ManFood Potraviny Janda, Sport Bar Klíma, JeĜábkova pekárna, Podhoran
ýerníkov, a.s., provozovna KĜoví a Autodoprava Nováþek-CísaĜ s.r.o., Lukovany.
JeštČ jednou dČkujeme a doufáme, že nám sportovcĤm, zachováte pĜízeĖ i v dalším
období.
Petr SvČtlík

JUDO – TURNAJ MLÁDEŽE „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK 2010“
V nedČli 9. 5. 2010 se do bítešské sportovní haly sjeli mladí judisté a judistky ze
þtrnácti oddílĤ nejen z Vysoþiny, aby zmČĜili své síly. Uskuteþnil se zde již tĜetí roþník
turnaje pro nejmenší judisty. Na tatami nastoupilo postupnČ 126 závodníkĤ od 5ti do
12ti let ve 26 kategoriích. Boje trvaly celkem 4 hodiny, což byl nápor pĜedevším pro
poĜadatele a rozhodþí. První tĜi závodníci v každé kategorii obdrželi medaili, diplom
a malou odmČnu. Pro nejlepší družstva byly místo pohárĤ pĜipraveny maxirohlíky z
JeĜábkovy pekárny .
Turnaj probČhl bez vážnČjších problémĤ a hlavnČ bez zranČní.
Turnaje se zúþastnily oddíly : SOKOL Jihkava, SAVADA JUDO Polná, SKKP Brno,
SOKOL Žćár nad Sázavou, JUDO BUSHI TĜešĢ, TJ Sparta TĜebíþ, JUDO JUNIOR
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Brno, SK JUDO Jihlava, SOKOL
Praha-KošíĜe, OREL Žćár nad Sázavou, FEMAX Hranice, SLAVIA
KromČĜíž, JUDO BUDO Brno a domácí závodníci.
Celkem se na tatami sešlo 126 závodníkĤ a závodnic ze 14ti oddílĤ
PĜi souboji.
UmístČní domácích:
1.místo Nováþková Veronika
2.místo Šimková KateĜina
2.místo Straka Lukáš
2.místo Svoboda Filip
3.místo Chládek MatČj
3.místo Karásková Adéla
3.místo MČcháþek JiĜí
3.místo Mihal Stanislav

3./4.místo
3./4.místo
3./4.místo
5.místo
5.místo

Foto: OndĜej Blaha

Šimková Michaela
Švanda Vít
KrejþiĜík Jakub
KrejþiĜík Filip
MČcháþek MatČj

SoutČž družstev „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“:
1.místo SOKOL Jihlava (5 zlatých, 4 stĜíbrné, 9 bronzových)
2.místo SAVADA JUDO Polná ( 8 zlatých, 3 stĜíbrné )
3.místo SKKP Brno ( 6 zlatých, 1 stĜíbrná, 4 bronzové )
6.místo SPARTAK Velká Bíteš
DČkuji všem, kteĜí pomohli se zajištČním turnaje, stavČním tatami a závČreþným
úklidem a také sponzorĤm p. Raušovi, pí. Pöcklové a p. Mihalovi.
Je dobĜe, že jsou ještČ lidé, kteĜí bez nároku na odmČnu svĤj volný þas vČnují mládeži.
OndĜej Blaha

OSTATNÍ
VÝSTAVA KRÁLÍKģ
ýeský svaz chovatelĤ základní organizace Velká Bíteš poĜádá ve dnech 26. – 27.
þervna 2010 v chovatelském areálu Lánice þ. 55 výstavu králíkĤ. Souþástí výstavy bude
klubová expozice králíkĤ stĜíbĜitých malých. Holubi a drĤbež bude vystavena jako
ukázková expozice bez odborného posouzení. Výstava bude pro veĜejnost pĜístupna v
sobotu 26. 6. od 13.00 do 18.00 hodin a v nedČli 27. 6. od 8.00 do 16.00 hodin.
Na výstavČ bude možno zakoupit zvíĜata pro doplnČní chovĤ.
K prohlídce vystavených zvíĜat Vás všechny srdeþnČ zvou místní chovatelé.
ýeský svaz chovatelĤ
K Mezinárodnímu dni dČtí pĜejeme všem hodnČ radosti
a krásné prožití nadcházejících prázdnin.

34

Zpravodaj Velká Bíteš

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ýERVEN 2010
NedČle 6. þervna 2010 v 19.30 hodin
I LOVE YOU, PHILLIP MORRIS
(I Love you Phillip Morris)
SpoĜádaný otec Jim Carrey se zamiluje do
spoluvČznČ Ewana McGregora, kterého
však brzy propustí. Nezbývá tedy než se
pokusit utéct z vČzení. Brilantní americká
komedie.
Premiéra 102 minut. Mládeži pĜístupno.
Vstupné 69 Kþ.

NedČle 20. þervna 2010 v 17 a 19.30 hodin
ŽENY V POKUŠENÍ
Nová vášnivá komedie režiséra JiĜího
VejdČlka. V hlavních rolích E. Balzerová,
L. Vlasáková, V. KubaĜová, V. Dyk,
J. Macháþek, R. Zach a další.
Premiéra 118 minut. Mládeži pĜístupno.
Vstupné 69 Kþ.

NedČle 13. þervna 2010 v 19.30 hodin
MUŽÍ, CO ZÍRAJÍ NA KOZY
(The Men Who Stare at Goats)
Bizardní þerná komedie o vojenské jednotce, která potká nepĜátele, o kterých se
jim ani nezdálo. V hlavních rolích G. Clooney, E. McGregor, K. Spacey, J. Bridges
a další.
Premiéra 94 minut. Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 Kþ.

V mČsíci þervenci a srpnu kino Flip Velká
Bíteš nepromítá!
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ͲŽĚϭ͘ŬǀĢƚŶĂϮϬϭϬũƐŵĞsĄŵƉůŶĢŬƐůƵǎďĄŵ
ĂŬŽůĞŬƚŝǀĂƵƚŽůĂŬŽǀŶǇ:/Ws^
ƐĞƚĢƓşŶĂsĂƓŝŶĄǀƓƚĢǀƵ


WŽŶĚĢůşʹƉĄƚĞŬϳ͗ϯϬʹϭϲ͗ϯϬ
DŽďŝů͗ϳϮϱϯϵϳϬϰϬ ͲŵĂŝů͗ũŝƉĞǀĞƐΛĞŵĂŝů͘Đǌ
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Pravda o sponzorském daru ¿rmy EBSTER

Po pĜeþtení Pravdy o sponzorském daru ¿rmy Ebster (EXIT 162, kvČten 2010, str.7)
z pera pĜedstavitelky „Sdružení“ (co za nic neruþí) Hany Pöcklové už nelze podobné
útoky pĜejít mlþením. Kde bere pisatelka drzost zveĜejĖovat takové nepravdy je opravdu
neskuteþné! ZĜejmČ je to otázka její osobnostní výbavy, stejnČ jako to, že nechápe míru
své zákonné odpovČdnosti. Kdyby to nebyla tak vážná obvinČní, skoro by to pĜipomínalo
starou dČtskou hru na „pravda – nepravda“. Jenže to závažné je! Tak pĜedevším ¿rma EBSTER darovala mČstu Velká Bíteš þástku 50 000 EUR, podle Pöcklové 30 000 EUR. Co je
ovšem podstatnČ vážnČjší, je její zdĤvodnČní, proþ tak EBSTER uþinil – prý je to zástČrka za dĜíve dohodnutou formu úhrady za pĜipojení na mČstské sítČ v prĤmyslové zónČ.
Firma EBSTER podniká v prĤmyslové zónČ Velká Bíteš-Košíkov (pravda). Neexistuje
žádný závazek žádné ¿rmy poskytnout dar za to, že se pĜipojí na mČstské sítČ v prĤmyslové
zónČ (pravda). MČsto taky kromČ dešĢové kanalizace žádné inženýrské sítČ v prĤmyslové
zónČ nevlastní. Všechny ¿rmy v prĤmyslové zónČ Velká Bíteš-Košíkov zaplatily za pozemky podle kupní smlouvy þástky od 500 Kþ do 780 Kþ/m2. Firmy Outulný, Suppellex
(pĤvodní ¿rma Laurens Reality) a DT Servis ¿nancovaly prodloužení inženýrských sítí
ke svým provozovnám dle Smluv o úþelovém poskytnutí ¿nanþních prostĜedkĤ. CelkovČ
uhradily þástku 2.920.612 Kþ. KonkrétnČ pak ¿rma Outulný 2.596.200 Kþ (EBSTER je
pouze nájemcem tČchto nemovitostí, má v nich svĤj provoz, nemovitosti jsou majetkem
¿rmy Outulný), ¿rma DT Servis 162.206 Kþ a ¿rma Laurens Reality 162.206 Kþ. Klíþ
byl stanoven podle délky pĜípojek inženýrských sítí a prodloužení úþelové komunikace.
PĜedmČtem byly veškeré náklady, které souvisely s prodloužením vodovodu, STL plynovodu, kanalizace pro odvod splaškové a dešĢové vody, úþelové komunikace (pravda).
Je pĜímo nepochopitelné, proþ právČ podnikatelka Pöcklová osoþuje dobré jméno
¿rmy, která si své závazky splnila pĜi výstavbČ na sto procent. Ale pokud máme porovnávat porovnatelné, tak pisatelka již zapomnČla na to, co mČsto Ĝešilo v letech 2000 – 2001
na ulici RĤžová. Rádi jí to pĜipomeneme. Jednalo se o investiþní akci „Inženýrské sítČ
RĤžová“. MČsto vyĜešilo letitý problém nevyhovující prašné komunikace a jednou provždy odstranilo riziko zastavení potravináĜských provozĤ na ulici RĤžová. A hlavnČ se
to týkalo pekárny (pravda). MČsto zajistilo v nejkratším termínu zpracování projektové
dokumentace, odpovídající stavební povolení a od ýeské spoĜitelny si vzalo úvČr na
celou investiþní akci, protože v tČch letech nemČlo dostateþné daĖové pĜíjmy. Celkové
náklady vþetnČ úrokĤ z úvČru dosáhly tehdy 3.054.400,08 Kþ, což je podle úþetních
dokladĤ nezpochybnitelné! PĜitom pokud bychom to brali podle vzoru prĤmyslové zóny,
tak by ¿nanþní podíl na pekárnu byl vyšší než 1,5 miliónu korun! A nikdo ze samosprávy
nepožadoval po jednateli nebo vlastníkovi pekárny „dar“ za vybudování infrastruktury.
Paní Pöcklová, pokud nechcete ¿nanþnČ pĜispČt na projekty mČsta, je to Vaše
rozhodnutí. Ale proþ zpochybĖujete rozhodnutí vlastníka jiné ¿rmy, která si vybrala projekt mČsta a podpoĜila ho svým darem. Široká veĜejnost sama posoudí, jestli je
pro ni odpoþinková zahrada pĜínosem. Pro nás to po celkem nároþném vyjednávání
úspČch je. A také nás tČší, že nejde o jediný projekt, kdy mČsto uspČlo. V rámci Regionálního operaþního programu jsme pĜedložili v druhé výzvČ nejlepší projekt v
rámci Vysoþiny a Jihomoravského kraje (Modernizace SOU Jana Tiraye). KĜižovatka
u kostela pak byla tĜetím nejlepším projektem. Co Vám k tomu Ĝíct na závČr: …“ten,
kdo ulétnul v tomto pĜípadČ jako holubiþka do oblak, jste vy, paní Pöcklová“.
Placená inzerce Mgr. Miroslava Báni a JUDr. Aleny Malé
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ŠTÍPAý NA DěEVO
Nabízím k zapĤjþení štípaþe nebo zpracuji Vaše dĜevo na
štípacím poloautomatu.
Štípaþ: Tlak 10 tun, nastavitelné 3 polohy štípacího stolu, max. délka
polen 100 cm.
Cena od 350Kþ na den. Po dohodČ možná doprava.
Poloautomat na dĜevo: zároveĖ Ĝeže i štípe, max. délka polen 50 cm,
prĤmČr Ĝezaného materiálu do 30 cm. Výkon dle prĤmČru materiálu
2 až 5 m3 / hod.
Cena 1200Kþ/ den (vþetnČ obsluhy).
Více informací na tel: 776 29 70 70

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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Opravna odďvĪ na Masarykovď námďstí
(v prĪjezdď vedle MŠ)

novď nabízí prodej sportovního obleĀení znaĀky

LOAP A LITEX
PĢi nákupu sleva 20%
Tel.: 604 269 631
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CZanidis, s.r.o., rostoucí a dynamická spoleþnost
specializující se na distribuci a komercionalizaci krmiv,
doplĖkĤ a pĜíslušenství pro domácí mazlíþky v ýR a SR,
hledá na HPP:

Pracovníka logistiky / administrace
Hlavní náplní práce je veškerá administrativa spojená pĜedevším s prodejem ale i
nákupem zboží (jako komunikace se zákazníky a dodavateli, fakturace zboží,
poprodejní servis zákazníkĤm, skladové hospodáĜství, Ĝešení reklamací), dále pak
plánování a koordinace expedice (plánování jednotlivých rozvozových tras,
komunikace s dopravci).

Požadujeme:
Trestní bezúhonnost, ukonþené stĜední vzdČlání, znalost angliþtiny na
komunikativní úrovni, znalost práce na poþítaþi, Ĝidiþský prĤkaz sk. B, odpovČdný
pĜístup k práci, flexibilitu, samostatnost, vysokou úroveĖ komunikaþních schopností,
asertivitu, proaktivní pĜístup k Ĝešení úkolĤ a problémĤ.

Nabízíme:
Zajímavé finanþní ohodnocení dle osobnostního rĤstu a zkušeností (nástup 16 tisíc
Kþ hrubého), stabilní zázemí spoleþnosti s mezinárodní úþastí.

Místo výkonu práce
Košíkov 76 (nový sklad u dálnice D1), 595 01 Velká Bíteš
V pĜípadČ zájmu zašlete svĤj struþný životopis v þeském a anglickém jazyce na adresu
CZanidis, s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, e-mail: prace@anidis.cz. MĤžete jej
také zanechat osobnČ pĜímo v sídle spoleþnosti CZanidis, s.r.o.
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bc engineering s.r.o.
IO: 276 67 693
DI: CZ27667693

www.bce.cz

JAK ZÍSKAT DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ
ÚSPORÁM???
Posoudíme Váš dĤm a navrhneme postup.
Zastoupíme vás pĜi jednání se STÁTNÍM FONDEM
ŽIVOTNÍHO PROSTěEDÍ - vy nikam nemusíte.
PĜipravíme podklady a energetický projekt pro získání
dotace.
VZOROVÉ MOŽNOSTI ZATEPLENÍ SMYŠLENÉHO OBJEKTU
Popis pĤvodního stavu
PĜedpokládá se podsklepený samostatnČ stojící tĜípodlažní RD se 2 vytápČnými nadzemními podlažími
a þástí vytápČného suterénu, se sedlovou stĜechou s vestav Čným podkrovím. Podlahová plocha 190, 08 m2.

Popis možných opatĜení uplatnitelných v programu „Zelená úsporám“.
1.
2.
3.
4.

VýmČna výplní otvorĤ novými plastovými výplnČmi
Zateplení pĤdy objektu n ad obytným podkrovím
Zateplení stropu suterénu objektu
Zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem.

VYHODNOCENÍ STUDIE
Náklady na varianty podle dosahované dotaþní hladiny
Pro dosažení na minimální 20% úspory m Črné roþní potĜeby
tepla na vytápČní bude nutno provést tyto opatĜení :
1. VýmČna výplní otvorĤ
2. Zateplení pĤdy objektu
3. Zateplení suterénu
Pro dosažení na minimální 30% úspory m Črné roþní potĜeby
tepla na vytápČní bude nutno provést tyto opatĜení:
1. VýmČna výplní otvorĤ
4. Zateplení fasády objektu
Pro dosažení na dotaci v kategorii A.1 – celkové zateplení bude
nutno provést všechna výše uvedená opatĜení.

Výše dotace dle podmínek pro program ZÚ
Dotace pro pĜípravu opatĜení
A - Podpora na výpo þet úspory mČ rné roþní potĜeby tepla na
vytápČní, projekt a odborný dozor
Možné výše dotace dle provedených opat Ĝení
A.2 - Dílþí zateplení - snížení mČrné roþní potĜeby tepla na
vytápČní o 20 %
m2 * 650,- Kþ/m2
A.2 - Dílþí zateplení - snížení mČrné roþn í potĜeby tepla na
vytápČní o 30 %
m2 * 850,- Kþ/m2
A.1 - Celkové zateplení s dosažením m Črné roþní pot Ĝeby tepla
na vytápČní max. 70 kWh/m2
m2 * 1.550,- Kþ/m2
A.1 - Celkové zateplení s dosažením m Črné roþní pot Ĝeby tepla
na vytápČní max. 40 kWh/m2
m2 * 2.200,- Kþ/m2

20.000,- Kþ

123.552,00 Kþ

161.568,00 Kþ

294.624,00 Kþ

418.176,00 Kþ

Kontaktujte nás: tel.: 731 755 960 , info@bce.cz
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