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nabídka programů a akcí
KVĚTEN 2008

Úterý 6. května 2008 v 19 hodin
BRASS 6 – mimořádný koncert
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje BHP

Čtvrtek 8. května 2008 v 19 hodin
DIVADLO JÁRY CIMRMANA – HOSPODA NA MÝTINCE
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo nám.5, tel.: 566 532 025
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Sobota 10. května 2008 ve 13 hodin
MÁJOVÁ VYCHÁZKA – do Jestřabí za Královničkami
Sraz u kašny na náměstí
Organizuje Seniorklub

Sobota 10. května 2008 v 15 hodin
KRÁLOVNIČKY
Jestřabí u Velké Bíteše
Organizuje osada Jestřabí a Bítešan

12. – 16. května 2008
OSLAVA DNE MATEK
Odpoledne věnované maminkám
Mateřská škola, U Stadionu 538

12. – 23. května 2008 od 9 do 15.30 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ PETRY ŠÍNOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Středa 14. května 2008
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
Mateřská škola, U Stadionu 538

Čtvrtek 15. května 2008 v 16 hodin
ÚRAZY A VYBAVENÍ LÉKÁRNIČKY
Povídání s MUDr. Janou Ráboňovou
(náhradní termín, dubnové povídání se neuskutečnilo)
MC Človíček, Masarykovo náměstí 85
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Pátek 16. května 2008 v 18 hodin
MALOVÁNÍ NA PORCELÁN – výtvarný kurz pro veřejnost
Přihlášky a více info na tel. 603 793 709, mcclovicek@seznam.cz, www.clovicek.salixus.cz
SOU Jana Tiraye, Tyršova 239
Organizuje MC Človíček

Sobota 17. května 2008 v 10 hodin
I. SETKÁNÍ HELIGONEK VE VELKÉ BÍTEŠI
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

Středa 21. května 2008 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
Mateřská škola Masarykovo nám. 86

Středa 21. května 2008 v 15 hodin
SENIORKLUB – beseda k 600. výročí města
Hostem bude historik a publicista Mgr. Martin Štindl Ph.D.
Organizuje Seniorklub

25. – 30. května 2008
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVAR. OBORU ZUŠ
v budově školy, Hrnčířská 117

Úterý 27. května 2008
ZAHRADNÍ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Mateřská škola, U Stadionu 538

Úterý 27. května 2008
DĚTI DĚTEM
Pro pozvané děti ze ZŠ a MŠ v KD Velká Bíteš
Mateřská škola, U Stadionu 538

Úterý 27. května 2008 v 16 hodin
ODHALENÍ BUSTY KARLA STARŠÍHO Z ŽEROTÍNA
SlaVnOSTní PřeDání VlaJKy
nádvoří městského muzea, Masarykovo nám. 5

Sobota 31. května 2008 v 9 hodin
CELODENNÍ VÝLET NA KOLECH – Bobrava od pramene až ke Svratce
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje Seniorklub
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InFormacE radnIcE
USNESENÍ Č. 6/08 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2008
Rada města schvaluje:
•	 poskytnutí	 předběžného	 kladného	 stanoviska	 fě	 Strojírna	 Slavíček,	 s.r.o.,	 Vlkov-

ská 107, Velká Bíteš k záměru výstavby výrobní haly o rozměrech 40x18 m, výš-
ka hřebenu 5,7 m, včetně parkoviště pro zaměstnance firmy v areálu fy Strojírna 
 Slavíček, s.r.o. na ulici Vlkovská 107, Velká Bíteš, s umístěním dle předloženého 
situačního plánu

•	 vyhovět	žádosti	Českého	svazu	chovatelů	základní	organizace	Velká	Bíteš	na	poskytnu-
tí finančního příspěvku ve výši 10.000,00 Kč na pokrytí provozních nákladů a údrž-
bu chovatelského areálu v ulici lánice 55, Velká Bíteš

•	 vyhovět	žádosti	produkční	agentury	PART	agency	a.s.	Praha	na	změnu	původně	schvá-
leného termínu pro pořádání Mistrovství republiky historických kol a Běhu zdraví, 
který je součástí projektu „Zdravý občan – Zdravý region“ s doprovodným progra-
mem na Masarykově náměstí (15.6.2008) na nový termín: neděle 8.6.2008

•	 vyhovět	žádosti	na	bezplatný	pronájem	spodní	části	Masarykova	náměstí	za	účelem	
konání srazu amerických oldtimerů a tuningových sportovně upravených vozidel, kte-
rý se bude konat dne 24.5.2008, v době od 8.00 do 12.00 hodin

•	 vyhovět	žádosti	kynologického	klubu	Velká	Bíteš	na	poskytnutí	finančního	příspěv-
ku ve výši 30.000,00 Kč za účelem zajištění vrcholových akcí v r. 2008

•	 vyhovět	žádosti	na	směnu	bytu	za	byt	U	Stadionu	277,	Velká	Bíteš.	Nájemné	zůstává	
nezměněné, tzn. že jeho výše bude stejná tak jako v bytě U Stadionu 275. V této sou-
vislosti RM schvaluje koupi kuchyňské linky, instalované v bytě U Stadionu 277.

•	 dále	RM	schvaluje	prodej	bytu	obálkovou	metodou	za	vyvolávací	cenu	1,0	mil.	Kč
•	 při	směnách	bytů	stanovovat	výši	nájemného	pro	nové	nájemníky	ve	směněných	bytech	

na základě přijatého usnesení radou města, a to ke každému konkrétnímu bytu
•	 převod	finanční	částky	783.049,73	Kč	v	r.	2008	z	hospodářské	činnosti	města	(sprá-

va bytů a nebytových prostor prováděná firmou encom Brno) na účet města
•	 předloženou	výzvu	k	podání	nabídky	a	složení	komise	na	veřejnou	zakázku	„Rekon-

strukce kuchyně ZŠ Tišnovská“ – JUDr. alena Malá, Mgr. Dalibor Kolář, pí. Bry-
mová – vedoucí kuchyně, Ing. ladislav Rada, Ing. Pavel Bednář. Dále RM požaduje 
v rámci této akce realizovat výhodný prodej stávajícího poměrně moderního zařízení 
kuchyně některé z firem, které se zúčastní výběrového řízení.

•	 vyhovět	žádosti	Krajské	správy	a	údržby	silnic	Vysočiny,	Jihlava,	na	poskytnutí	souhla-
su se vstupem na pozemky p.č. 2204/2, 2210/1, 2211/1, 2212/5 a 2207/1, k.ú. Vel-
ká Bíteš za účelem vybudování kanalizace pro odvodnění silnic II/602 a I/37 v rámci 
stavby „Prodloužení dešťové kanalizace v obci Velká Bíteš – Pod Spravedlností“

•	 vyhovět	žádosti	nakladatelství	LABE	–	PRES	a.s.,	divize	VYSOČINA	na	pronájem	
části Masarykova n. o výměře 350 m2 dne 12.6.2008 od 13.00 do 18.00 hod za úče-
lem reklamně-markentinkové akce Den S DeníKeM
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•	 vyhovět	žádosti	kapelníka	Bítešské	kapely	na	poskytnutí	finančního	příspěvku	ve	výši	
4003,00 Kč za účelem úhrady výdajů za el. energii čerpanou v objektu hudební zku-
šebny na Vlkovské ulici

•	 smlouvu	 o	 dílo	 s	 Ing.	 arch.	 Františkem	Laubem,	 Jihlava,	 na	 „Bezbariérové	 úpravy	
Kulturního domu ve Velké Bíteši“, v předloženém znění

•	 výsledek	hospodaření	SOU	Jana	Tiraye,	Velká	Bíteš	za	r.	2007	a	jeho	rozdělení	dle	
návrhu předloženého ředitelkou školy Ing. Marií Šabackou

•	 výsledek	 hospodaření	ZŠ	Velká	Bíteš,	 Sadová	 579,	Velká	Bíteš	 za	 r.	 2007	 a	 řešení	
vzniklé ztráty prostřednictvím rezervního fondu, dle návrhu předloženého ředitelem 
školy Mgr. Daliborem Kolářem

•	 darovací	 smlouvu	 v	 předloženém	 znění	 uzavíranou	mezi	 firmou	 JCZ,	 s.r.o.	Nové	
Město na Moravě (dárce) a městem Velká Bíteš (obdarovaný), jejímž předmětem je 
darování finanční částky ve výši 100.000,00 Kč za účelem vybudování odpočinkové 
zahrady na ul. Tyršova, Velká Bíteš

•	 následující	stanovisko	k	záměru	převedení	OO	Policie	ČR	Velká	Bíteš	pouze	na	slu-
žebnu Policie ČR Velká Bíteš z důvodu personálního nedostatku příslušníků PČR:
– RM nesouhlasí s převedením OO PČR Velká Bíteš pouze na služebnu PČR Vel-

ká Bíteš z důvodu personálního nedostatku příslušníků PČR a vyzývá ředitelství 
Policie ČR, Správu JMK Brno, aby zajistila v odpovídajícím počtu obsazenost 
OO PČR Velká Bíteš

– dále RM nabízí Polici ČR ve Velké Bíteši k využití budovu Masarykovo n. 65, 
která bezprostředně sousedí s budovou Policie ČR

•	 předloženou	projektovou	dokumentaci	k	územnímu	rozhodnutí	na	výstavbu	„Prů-
myslového areálu Velká Bíteš“ pro OUTUlnÝ Industry park Velká Bíteš, s.r.o. ná-
měšť nad Oslavou s podmínkami:
– stavba musí respektovat platný územní plán města a jeho podmínky využití úze-

mí a musí být v souladu se stavebním zákonem
– stavba areálu musí obsahovat záchytné nádrže na přívalovou dešťovou vodu, dopl-

něné systémem postupného upouštění, které zároveň budou mít funkce požárních 
nádrží

– stavba musí obsahovat zastávky autobusů v obou směrech náměšť nad Oslavou 
– Velká Bíteš podél silnice II/399

– před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o smlouvě budou-
cí mezi firmou OUTUlnÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o. a městem Velká Bí-
teš, jejímž předmětem je stanovení podmínek zpřístupnění pozemků p.č. 4220 
a 4221, k.ú. Velká Bíteš, které jsou v majetku města

•	 RM	dále	upozorňuje	na	existenci	drenážního	systému	v	lokalitě,	a	proto	veškeré	zem-
ní práce musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození odvodňovacího systému. 
V případě poškození drenáží musí být tyto neprodleně opraveny a dány do původ-
ního stavu

•	 výzvu	firmě	Stavos	Velké	Meziříčí,	s.r.o.	k	neprodlenému	odstranění	závad	na	byto-
vém domě Jihlavská 282, Velká Bíteš. V případě neakceptace bude přistoupeno k do-
máhání se výše uvedeného soudní cestou

•	 aby	MěÚ	Velká	Bíteš,	odbor	výstavby	a	ŽP	vykonával	územně	plánovací	činnost	v	roz-
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sahu přenesené působnosti dle § 6 odst.2 zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), a to na základě splně-
ní všech kvalifikačních požadavků pro územně plánovací činnost stanovených v § 24 
stavebního zákona, kterými jsou osvědčení o vykonání zkoušky k ověření zvláštní od-
borné způsobilosti v územním plánování, vysokoškolské vzdělání se stavebním zamě-
řením a dosažení předepsané doby odpovídající praxe Ing. ladislavem Homolou, ve-
doucím odboru výstavby a životního prostředí

•	 na	základě	odborného	posouzení	technického	stavu	stávajícího	rentgenu	umístěného	
na Poliklinice ve Velké Bíteši, nákup nového rentgenu. Za tím účelem schvaluje ne-
prodleně realizovat výběrové řízení

Rada města bere na vědomí:
•	 příznivý	vývoj	počtu	přijatých	žáků	SOU	Jana	Tiraye	ve	Velké	Bíteši	pro	školní	rok	

2008/09 s předpokladem zřízení 3 tříd oborů obráběč kovů, kadeřník, kuchař, číš-
ník a cukrář s významným podílem žáků z místní ZŠ Velká Bíteš

USNESENÍ Č. 7/08 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
KONANÉHO DNE 31. BŘEZNA 2008
Rada města schvaluje:
•	 smlouvu	o	výpůjčce,	když	půjčitelem	je	společnost	EKO-KOM,	a.s.,	IČ	25134701,	

se sídlem na Pankráci 1685/17,19, Praha 4, a předmětem plnění bezplatné užívání 
38 ks odpadových nádob, doba trvání smlouvy do 31.12.2010

•	 výsledky	hospodaření	příspěvkové	organizace	Poliklinika	Velká	Bíteš	za	rok	2007	včet-
ně předloženého návrhu na jeho rozdělení

•	 v	působnosti	 valné	hromady	Technických	 služeb	Velká	Bíteš,	 spol.	 s	 r.o.,	 schvaluje	
poskytnutí finančního daru ve výši 60.000 Kč z prostředků firmy TS na řešení hava-
rijní situace rentgenu

•	 poskytnutí	finančních	prostředků	na	charitativní	akci	„Filmové	léto	2008“	Kinema-
tografu bratří Čadíků ve výši 4.000 Kč /1 promítací den. Termín promítání od 1.8. 
do 4.8.2008.

•	 předložené	znění	Smlouvy	o	dílo	(číslo	zhotovitele	09/1Q/2008)	„Rekonstrukce	ku-
chyně ZŠ Tišnovská Velká Bíteš“, návrh ze dne 28.3.2008, zhotovitel TeS, spol. s r.o. 
Chotěboř, IČ 60934395, se sídlem Hromádky z Jistebnice 867, 583 01 Chotěboř

•	 uzavření	nájemní	smlouvy	na	dobu	neurčitou,	když	předmětem	pronájmu	je	poze-
mek p.č. 691/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 120 m2 v k.ú. Velká 
Bíteš

•	 přestěhování	rodiny	z	domu	Masarykovo	n.	65	do	domu	Masarykovo	n.	84,	většího	
bytu pro vícečlennou rodinu

•	 realizaci	oprav	havarijního	stavu	střechy	na	budově	Masarykovo	n.	86	(rybářský	sklí-
pek) a poslední etapy opravy střechy domu Masarykovo n. 67. K plnění těchto za-
kázek RM schvaluje firmu nCORP, s.r.o., Růžová 144, Velká Bíteš, a to za stejné 
jednotkové ceny jako u zakázky: „Oprava střechy Masarykovo náměstí č.p. 85, Vel-
ká Bíteš“.
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RM toto rozhodnutí odůvodňuje tím, že předložená cenová nabídka na výše uvedenou 
zakázku je pro město velmi zajímavá.

Rada města doporučuje:
•	 ZM	 schválit	 prodej	 bytového	 domu	 Lánice	 209,	 Velká	 Bíteš	 včetně	 části	 plochy	

p.č. 562 - nádvoří nacházejícího se za domem a obou ploch zeleně p.č. 561 a 563, 
vše k.ú. Velká Bíteš

Rada města bere na vědomí:
•	 zápis	 z	valné	hromady	Lesního	družstva	 svazu	obcí,	 s.r.o.,	Březské	46,	konané	dne	

28.2.2008
•	 v	působnosti	valné	hromady	Technických	služeb	Velká	Bíteš,	spol.	s	r.o.,	bere	na	vě-

domí zápis z 11. zasedání dozorčí rady TS
•	 přednesený	záměr	rekonstrukce	kinosálu	z	důvodu	jeho	širšího	využití
•	 protokol	 z	 otevírání	 obálek	 s	 nabídkami,	 posouzení	 a	 hodnocení	 nabídek	 veřejné	

zakázky na akci „Oprava pavlače Masarykovo náměstí č.p. 85, Velká Bíteš“ ze dne 
26.3.2008 a schvaluje výběr firmy nCORP, s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš 
k plnění této veřejné zakázky

•	 protokol	z	otevírání	obálek	s	nabídkami,	posouzení	a	hodnocení	nabídek	veřejné	za-
kázky na akci „Rekonstrukce kuchyně ZŠ Tišnovská“ ze dne 31.3.2008 a schvaluje 
výběr firmy TeS, spol. s r.o. Chotěboř k plnění této veřejné zakázky

•	 přehled	příjmů	z	pronájmů	nebytových	prostor,	případně	z	pronájmů	bytů	ve	vlast-
nictví města Velká Bíteš

•	 zápis	ze	zasedání	osadního	výboru	v	Holubí	Zhoři	ze	dne	25.3.2008	a	ve	věci	uve-
dených požadavků schvaluje následující:
– vyřazená chladírna z obchodu bude likvidována prostřednictvím Technických slu-

žeb města
– komunikace Jáchymovská – bude provedena diagnostika mostu ve vlastnictví měs-

ta – oprava nebude realizována z finančních důvodů
– separace odpadu – bude zvýšen počet kontejnerů
– porosty v parčíku na návsi – zásah bude proveden v podzimních měsících
– hřiště v Koňhoře – bude dokončeno v 4/08, na zřízení dětského koutku nejsou 

nyní volné finanční prostředky

USNESENÍ Č. 13/08 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ KONANÉHO DNE 3. BŘEZNA 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
•	 lékařskou	 službu	první	pomoci	provozovat	na	Poliklinice	ve	Velké	Bíteši	 v	 sobotu,	

v neděli a státní svátky v době od 10.00 do 18.00 hod. v období od 1.4.2008 do 
30.6.2008

•	 rozpočtové	 opatření	 č.	 02/08	 k	 rozpočtu	města	 pro	 r.	 2008	 v	 předloženém	 znění	
s tím, že na základě přijatého usnesení ZM o provozování lSPP se zvyšuje příspěvek 
na provoz lSPP od dubna do konce června 2008 o 100,0 tis. Kč a o tutéž částku se 
snižuje rezerva
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•	 revokaci	usnesení	ZM	č.	12/08	ze	dne	20.2.2008:
 původní znění: čestné prohlášení: „Zastupitelstvo města bere na vědomí a souhlasí 

s přípravou projektu „Velká Bíteš – stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, 
na Valech, Tišnovská a Vlkovská“ v rámci Regionálního operačního programu Jiho-
východ, Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, v celkové výši 
11,8 mil Kč a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stano-
vených poskytovatelem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování 
celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace“

 nové znění: čestné prohlášení: „Zastupitelstvo města bere na vědomí a souhlasí s pří-
pravou projektu „Velká Bíteš – stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, na 
Valech, Tišnovská a Vlkovská“ v rámci Regionálního operačního programu Jihový-
chod, Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, v celkové výši 
11,425 mil Kč a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek sta-
novených poskytovatelem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financová-
ní celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace“

USNESENÍ Č. 14/08 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ KONANÉHO DNE 27. BŘEZNA 2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
•	 rozpočtové	opatření	č.	3/08	k	rozpočtu	města	pro	r.	2008	v	předloženém	znění
•	 darovací	 smlouvu	v	předloženém	znění,	uzavíranou	mezi	městem	Velká	Bíteš	 (dár-

ce) a Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina (obdarovaný), jejímž předmě-
tem je v rámci zabezpečení akceschopnosti jednotky ve Velké Bíteši darování 1 ks 
rozbrušovačky TS 700 včetně spotřebního materiálu v celkové hodnotě 49.809,0 Kč 
vč. DPH

•	 bezúplatné	 nabytí	 pozemků	3011/19	 o	 výměře	 50	m2, 3011/20 o výměře 28 m2, 
3011/21 o výměře 2 m2 a 3011/25 o výměře 40 m2, k.ú. Velká Bíteš od ČR – Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Velká Bíteš

•	 čestné	prohlášení	pro	účely	podání	žádosti	o	dotaci	z	Regionálního	operačního	pro-
gramu Jihovýchod:

 Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s přípravou projektu „Rekonstrukce Ma-
sarykova náměstí ve Velké Bíteši“ v rámci Regionálního operačního programu Jiho-
východ, Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, v celkové výši 
50,0 mil Kč (vč. DPH) a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle pod-
mínek stanovených poskytovatelem dotace, a zároveň se zavazuje zabezpečit částku 
rovnající se krytí dvou etap projektu 24,3 mil. Kč a zabezpečit hladké financování 
celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace.

•	 čestné	prohlášení	pro	účely	podání	žádosti	o	dotaci	z	Regionálního	operačního	pro-
gramu Jihovýchod:

 Zastupitelstvo bere na vědomí a souhlasí s přípravou projektu „Modernizace Střed-
ního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Velké Bíteši“ 
v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, Prioritní osa 3 – Udržitel-
ný rozvoj měst a venkovských sídel, v celkové výši 18,7 mil. Kč (vč. DPH) a zava-
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zuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytova-
telem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby 
nedošlo k ohrožení její realizace.

Zastupitelstvo města bere na vědomí:
•	 vyjádření	občanů	bydlících	v	domě	č.p.	574	ke	stavbě	nových	bytových	domů	a	kon-

statuje, že záměr na tuto bytovou zástavbu je v souladu se zájmy města Velká Bíteš 
a že požadavku na změnu ÚPD a přesunutí výstavby do jiné lokality nelze vyhovět

•	 ZM	bere	na	vědomí	vyjádření	odboru	výstavby	a	ŽP	MÚ	Velká	Bíteš	a	schvaluje	po-
skytnutí odpovědi občanům v předloženém znění:

 - záměr na umístění nových bytových domů v lokalitě U Stadionu, které navrhuje 
ByT STUDIO, a.s. Jihlava, je v souladu s platným územním plánem města a měs-
to v současnosti nemá k dispozici další vhodné pozemky pro bydlení v bytových do-
mech

 - dokumentace pro územní řízení byla vypracována autorizovaným inženýrem pro 
pozemní stavby Ing. arnoštem Fabíkem, který ručí za soulad navrhovaných staveb 
s platnými předpisy a normami. Projektované stavby jsou navrženy tak, že je zajiště-
na statika sousedního domu.

 - místo pro umístění kontejnerů na odpady z domu č. 574 a stávající parkoviště bude 
zachováno a nově navržená komunikace nebude propojena se stávající komunikací 
u domu č.p. 574

 - v rámci územního řízení bylo předloženo posouzení a diagramy zastínění stávající-
ho domu č.p. 574 navrhovanou výstavbou s výsledkem, že pro datum 21.6. k ovliv-
nění oslunění domu č.p. 574 vůbec nedojde a že pro datum 1. března navrhované 
bytové domy sice mírně sníží dobu proslunění, avšak nedojde k překročení normo-
vých hodnot stanovených v ČSn 734301 pro oslunění obytných staveb. Odstupová 
vzdálenost mezi navrhovanými domy a stávajícím domem č.p. 574 byla rovněž před-
mětem posouzení dotčeným orgánem státní správy na úseku požární ochrany a bylo 
vydáno souhlasné závazné stanovisko.

 - k připomínce ohledně ztráty prostoru pro hry dětí se uvádí, že předmětná louka 
nikdy nebyla schválena pro účely využití jako dětské hřiště. V rámci projektu byto-
vých domů, je navrženo vybudování menšího hřiště pro nejmenší děti. Ostatní děti 
budou muset využívat stávající hřiště ve městě a pro děti do 10 let město vybuduje 
v letošním roce hřiště v prostoru u sokolovny

 - o umístění navrhovaných domů bylo stavebním úřadem vedeno veřejné územní říze-
ní a v průběhu tohoto řízení nebyly k návrhu uplatněny žádné připomínky veřejnos-
ti ani námitky účastníků řízení tj. vlastníků sousedních pozemků, staveb popř. bytů 
(nájemci pozemků, staveb či bytů nejsou ze zákona účastníky řízení, a proto posta-
vení účastníka územního řízení mělo Údolí SBD Velké Meziříčí, jako vlastník byto-
vých jednotek v domě č.574) a jelikož nebyly zjištěny důvody, které by bránily vy-
dání územního rozhodnutí, bylo požadované rozhodnutí dne 4.3.2008 vydáno

V dalším ZM odkazuje občany na výsledek územního řízení a následného stavebního 
řízení.
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ZprÁVY Z mĚSTa
JARNÍ DERATIZACE MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Celoplošná deratizace města proběhne v roce 2008 ve třech etapách:

 I. ETAPA: nová čtvrť, ul. U Stadionu, Družstevní, Vlkovská, Tišnovská, Za školou, 
Sadová, na Valech, Hrnčířská, Peroutkova, Kostelní, Tyršova, Zahradní

 II. ETAPA: Masarykovo náměstí, ul. Růžová, Karlov, Za potokem, Kozí, Pod hradba-
mi, Strmá, návrší, Hybešova, Malá strana, Kpt. Jaorše, Zmola, Za loukama, lánice, 
Chobůtky, Jihlavská, Pod Spravedlností

 III. ETAPA: integrované obce

Zahájení plošné deratizace: 19. května 2008
Ukončení plošné deratizace: 13. června 2008

Deratizace města bude prováděna a řízena firmou Ing. J. Drbálek DERATEX Ochran-
ná dezinfekce DDD, Pozďatín 67. Tato firma bude mít na starosti koordinaci při účas-
ti více provádějících firem.

Místa, kde bude umístěna nástraha, budou označena letáky s upozorněním na je-
jich nebezpečnost. Bude postupováno tak, aby dle možnosti nástrahy nebyly přístupné 
lidem ani domácímu zvířectvu.

Po provedené deratizaci budou provedeny následné kontroly a sběr uhynulých hlo-
davců.

Pro deratizaci budou použity přípravky Norat G, Norat H, Lanirat G, Baraki G, 
Hubex L, Hubex B.

Je nutné, aby celá akce proběhla za spolupráce majitelů a správců jednotlivých ob-
jektů. Jedině takto je možné zajistit úspěšnost akce a tím i řádné využití finančních 
prostředků na deratizaci vynaložených.

Ing. Jaroslav Drbálek

PÁTÁ STÁTNÍ DOTACE V ROCE OSLAV
Dle sdělení Kraje Vysočina ze dne 7. dubna 2008 obdržela Velká Bíteš částku 43 tisíc 
korun. Městu byla tímto v rámci „Zásad pro poskytování dotací na obnovu kulturních 
památek v Kraji Vysočina“ podpořena žádost na opravu pavlače v domě na Masarykově 
náměstí č.85, kde se v prvním patře nachází městská knihovna. Výběrové řízení na reali-
zaci opravy vyhrála stavební firma nCORP, s.r.o., Velká Bíteš, a to za nabídnutou cenu 
130 tisíc korun. Stejná firma zvítězila i s nabídkovou cenou ve výši 1,133 milionu ko-
run na opravu střechy na témže domě. Informace o návrhu dotace z Ministerstva kultu-
ry na opravu střechy domu č. 85 jsme sdělili v březnovém zpravodaji.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města
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PROJEKTY BYLY ÚSPĚŠNĚ ZAREGISTROVÁNY
Město Velká Bíteš podalo v termínu do konce března žádosti o dotaci uznatelných nákladů 
pro tři projekty, a to na Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod. Jedná se o projekt 
Velká Bíteš-stavba 2 Rekonstrukce křižovatky ulic Kostelní, na Valech, Tišnovská a Vlkovská 
s registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/01.00215. Dále projekt Rekonstrukce Masarykova ná-
městí ve Velké Bíteši s registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/01.00265 a třetím projektem je 
Modernizace Středního odborného učiliště Jana Tiraye za účelem zkvalitnění výuky ve Vel-
ké Bíteši s registračním číslem CZ.1.11/3.3.00/01.00273. Celkem bylo na Regionální radu 
podáno 129 projektů s požadavkem přes 1,77 miliardy korun, čímž je alokace 270 milionů 
korun (vyčleněná na výzvu) překročena 6,5násobně! Znamená to, že požadavky obcí a měst 
v prvním kole výzvy překročily o 69% finanční možnosti celého programovacího období 
2007-2013! Dle stanoviska Úřadu Regionální rady přetlak projektů žádajících o dotace umož-
ňuje vybrat nejkvalitnější z nich. Uvidíme jaké výsledky hodnocení během dubna, května a 
června budou zveřejněny Úřadem Regionální rady a jak naše tři projekty uspějí.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

ŠESTÝ ÚSPĚCH V ROCE 2008
na základě velmi dobré spolupráce Velké Bíteše se společností MeRO z Kralup nad Vltavou 
(modernizace domova důchodců) se v letošním roce uskuteční další významná akce. Týká 
se dodávky speciální cisternové automobilové stříkačky (CaS 20) pro zásahovou jednotku 
města. Z výběrového řízení, které probíhalo od loňského listopadu, vyšla vítězně firma RlS, 
spol. s r.o. Ratíškovice, která zastupuje polského výrobce nástaveb Wawrzaszek ISS pro spe-
ciální hasičské automobily. Podvozek 4x4 je dodávkou od firmy Man. Celková cena no-
vého speciálu dosáhla částky 7,722 milionu korun a do Velké Bíteše by měl dojet v první 
polovině měsíce května. Po slavnostním přivítání před radnicí se postupně představí v plné 
parádě v ulicích města i v jednotlivých místních částech.

Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

Foto: CaS u polského výrobce Wawrzaszek ISS při kompletaci vybavení
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CO NOVÉHO NA VYSOČINĚ
V letošním roce bude stát do svých silnic na Vysočině investovat více než obvykle

S velkým potěšením jsem si ve středu 16. dubna vyslechl slova generálního ředitele ře-
ditelství silnic a dálnic alfreda Brunclíka, který při zahájení stavby obchvatu České Bělé 
(městys	mezi	Havlíčkovým	Brodem	a	Ždírcem	nad	Doubravou)	řekl,	že	je	nutné	na	Vy-
sočině investovat do silnic první třídy mnohem více než tomu bylo doposud.

na jaře letošního roku zahájíme totiž na Vysočině nejen stavbu obchvatu České Bělé 
(investice ve výši více než půl miliardy korun), na kterou jsme, jak řekl starosta České Bělé 
Václav Jaroš, čekali od roku 1975, ale i další důležité stavby. Mezi ty nejdůležitější určitě 
patří zahájení stavby obchvatu Moravských Budějovic (investice za více než jednu miliar-
du tři sta miliónů korun) a zahájení dokončení jižní části obchvatu Jihlavy za téměř půl 
miliardy korun. K tomu můžeme připočítat ještě opravy silnice a mostu u Habrů za cca 
dvě	stě	miliónů	korun	a	drobnější	opravy	mostu	v	Prostředkovicích	nebo	ve	Žďáře	nad	
Sázavou (již probíhá). Zapomenout bychom neměli ani na výstavbu přístupu k průmys-
lové zóně v Kamenici nad lipou nebo na opravu křižovatky v Havlíčkově Brodě.

Zkrátka zahájení dopravních staveb za asi dva a půl miliardy korun v prvním pololetí 
tohoto roku na silnicích první třídy je dobrou a možná pro řidiče zároveň i trochu špat-
nou správou. Pokud totiž k tomu připočítáme i krajem v tomto roce naplánované opra-
vy za více než miliardu korun, potom je zřejmé, že se na jaře, v létě i na podzim bude-
me na Vysočině setkávat poměrně často se značkami, která nás řidiče budou navádět na 
objízdné trasy. Všichni ale asi víme, že to jinak nejde. Začala sedmiletka evropských pe-
něz a jednou z našich priorit jsou rekonstrukce a opravy silnic. Osobně jsem velmi rád, 
že se nám nakonec podařilo se s Ministerstvem dopravy a ředitelstvím silnic a dálnic na 
zintenzivnění oprav státních silnic na Vysočině domluvit.

Miloš Vystrčil
hejtman Vysočiny

ČTYŘI KLÍČE K VELKOMEZEŘÍČSKÉ BRÁNĚ
Dne 31. května 2008 se jako každoročně bude konat soutěž Čtyři klíče k velkomeze-
říčské bráně. V letošním roce bude mít historický podtext, neboť je spojená s oslavami 
600 let města. Soutěž se jako vždy koná na náměstí. Účastníky soutěže jsou čtyřčlenná 
smíšená družstva včetně starostů. Členům družstev musí být minimálně 17 let. V prů-
běhu odpoledne jsou připravena různá vystoupení a celý den bude zakončen Ohňovou 
show ve 21.30 hodin.

Pokud máte zájem soutěžit, hlaste se v Klubu kultury, Masarykovo nám. 5 Velká Bíteš.
Bližší informace získáte na www.jupiterclub.cz nebo na tel.: 566 532 243.
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ŠkoLSTVí
ŘEMESLO VYSOČINY 2008
Soutěže obráběčů kovů si našly své pevné místo v plánu akcí každého učiliště, které má 
skutečný zájem na propagaci školy i tohoto oboru vzdělání. Obor obráběč kovů má be-
zesporu velkou budoucnost, což potvrzuje fakt, že mezi strojírenskými firmami je a stále 
narůstá zájem o špičkové odborníky. Takoví pracovníci se ale 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	8.	a	9.	dubna	2008	sjelo	ke	krajské	
soutěži celkem 26 soutěžících oboru univerzální obrábění kovů, kteří soutěžili v kategorii 
soustružení a frézování. Díky soutěžícím ze Slovenska získala přehlídka mladých strojařů 
také mezinárodní zastoupení. O pocty nejvyšší tedy bojovaly následující školy:

•	 SŠT	Žďár	nad	Sázavou
•	 SŠT	Jihlava
•	 SOU	Svitavy
•	 SŠ	Pelhřimov
•	 SŠPST	a	VOŠ	Chrudim
•	 SOU	Jana	Tiraye	Velká	Bíteš
•	 SŠŘS	Moravské	Budějovice
•	 SOUH	Podbrezová

Dvoudenní soutěž ve strojním obrábění důkladně prověřila jak teoretické, tak i prak-
tické dovednosti účastníků. Poprvé v historii se v seznamu soutěžících objevily i dvě dív-
ky: jedna ze SŠT Jihlava, druhá – Jitka Kučerová - z SOU Jana Tiraye Velká Bíteš. Právě 
Jitka si vedla v soutěži velice dobře u ukázala, že mistrovství v tomto oboru nemusí být 
výhradně „mužskou záležitostí“.
Jaké bylo letošní umístění žáků SOU Jana Tiraye Velká Bíteš?

V kategorii družstev obsadilo družstvo soustružníků ve složení Jitka Kučerová a Jiří 
Musil	druhé	místo,	družstvo	frézařů,	v	němž	soutěžili	Jaroslav	Tomek	a	Martin	Žák,	tře-
tí místo.

Z celkové soutěže jednotlivců si odvezl Jaroslav Tomek diplom a ceny za třetí 
 místo.

Žáci	SOU	Jana	Tiraye	zúročili	odborné	vědomosti	a	dovednosti	získané	na	pracovišti	
První brněnské strojírny Velká Bíteš a.s. pod vedením učitelů odborného výcviku aleše 
Janíčka, Jaromíra Menclera, ladislava Marka a Jozefa Jacka a ve škole pod vedením uči-
tele odborných předmětů Ing. Jaroslava Coufala.

Obráběči kovů - zleva Jiří Musil, Jaroslav 
Tomek,	Jitka	Kučerová	a	Martin	Žák.

Foto: archiv školy
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Za dosažené úspěchy a příkladnou reprezentaci školy poděkovala žákům a peda-
gogickým pracovníkům při slavnostním vyhlášení výsledků ředitelka SOU Jana Tira-
ye	Ing.	Marie	Šabacká.	Poděkování	patří	také	řediteli	Střední	školy	technické	ve	Žďáru	
nad Sázavou Ing. Josefu Crhovi a jeho spolupracovníkům za pečlivou přípravu a orga-
nizaci celé akce.

Ing. Coufal Jaroslav
učitel odborných předmětů

STřeDní ODBORnÉ UČIlIŠTĚ
Jana TIRaye

 Velká Bíteš, Tyršova 239

Pozvánka

Přijměte pozvání na výstavu závěrečných prací žáků 3. ročníků oboru vzdělání Kuchař-
číšník, Cukrář-výroba (přehlídka slavnostních tabulí a ukázky cukrářských výrobků) 

a Obráběč kovů

Výstava se uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek:

ve čtvrtek 5.června 2008 od 14:30 – 18:00 hod.
v pátek 6.června 2008 od 8:00 – 17:00 hod.

v prostorách SOU Jana Tiraye, Velká Bíteš, lánice 300.

na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy

JUNIOR LINGUA
Žáci	SOU	Jana	Tiraye	ve	Velké	Bíteši	dosahují	 tradičně	velmi	dobrých	výsledků	nejen	
v soutěžích odborných dovedností, ale sbírají úspěchy také v oblasti všeobecně vzděláva-
cí – v jazykových soutěžích.

V březnu letošního školního roku proběhlo školní kolo jazykové soutěže Junior lin-
gua, odkud postoupili nejúspěšnější soutěžící do regionálního kola soutěže, které se usku-
tečnilo dne 10. 4. 2008 na Hotelové škole v Třebíči.

Ve velké konkurenci (soutěže se zúčastnili žáci ze sedmi škol z celého kraje Vysočina) 
se naši žáci umístili na předních místech: v anglickém jazyce získal Michal Antl (1. ročník) 
celkově druhé místo, Miroslava Odehnalová (3. ročník) šesté místo. V německém jazyce 
získala Jiřina Voborná páté místo a Miloslav Cejnek šesté místo. Všem úspěšným soutěží-
cím z SOU Jana Tiraye gratulujeme a přejeme hodně dalších podobných úspěchů.

Mgr. alice Valešová
učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů
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PRVŇÁČCI A RODIČE NA LEKCI SPOLUPRÁCE
Přestože jsou Velikonoce už nějaký pátek za námi, rádi bychom se s vámi podělili o po-
zitivní zážitek, spojený nejen s nimi. Pokusili jsme se v duchu nového vzdělávacího pro-
gramu přesvědčit, že spolupráce rodičů a školy může být pro obě strany úzká v tom dob-
rém smyslu slova, nápaditá, dobrovolná, a proto i pohodová. a o to nám jde především, 
ať jsou Velikonoce nebo jakýkoli jiný čas.

„Vítáme přátele dětí a Velikonoc!“
nápis na tabuli jedné z prvních tříd ve středu 19.3.2008 naznačoval, že tento den 

bude výjimečný. a v mnoha ohledech byl.
První třídy se proměnily v dílny s mnoha pracovišti. Třída I.a vypadala jako králov-

ství kuchařů. Pod dohledem „odborných lektorů“ zde vznikaly stovky jednohubek úžas-
ných barev a chutí, které děti roznášely do ostatních tříd. V I.B se školili všichni, kte-
ří se chtěli naučit, jak se dělá pořádná „mrskačka“ – a nebyli to jen kluci! Probíhala zde 
i výroba dekorací z březového proutí a hoblinkových beránků. Třída I.C zase nabízela 
malování perníků, kraslic, výrobu velikonočních ozdob z vaječných skořápek i papíru. 
Jediným problémem všech bylo vybrat si, co vyrobit i co sníst.

a kdeže se vzalo tolik „lektorů“? našli se mezi ochotnými rodiči našich žáků – ale 
také v řadách babiček, dědečků, tet. Rodiče se podíleli i na zásobování materiálem, tak-
že celé dopoledne bylo z čeho vyrábět a nikdo neodešel s prázdnou. Musíme poděkovat 
také několika ochotným žákům pátých tříd, kteří pomohli, kde bylo třeba.

Učíme se spolupracovat. Foto: archiv školy
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Možná si někdo nedovede představit, že tolik dětí se bez vedení jen tak motá mezi třídami 
– kdo jim řekne, kam mají jít, kdo jim to „dovolí“? Představte si, nikdo. Jednoduchá pravi
dla na začátku a zajímavá nabídka činností přinesly pohodu a zájem o práci. Ke konci dne 
sice někteří vyzkoušeli, jestli mrskačky fungují, občas se projevila únava, kterou děti ventilují 
jinak než dospěláci, ale včetně úklidu dopadlo všechno výborně.

Prvňáčkové byli v takovém soustředění, nadšení a shonu, že si někteří ani nevšimli 
vzácné návštěvy, pana ředitele Koláře. Udělal si na nás čas, přišel, viděl a pochválil. Stej-
ně jako nám se mu líbila nejen atmosféra, která zde vládla, ale zejména spolupráce s ro-
dinami.

 Máte pocit, že jsme ošidili výuku? Ale kdepak – děti se naučily víc, než jindy. Vyráběly 
z přírodnin tradičními postupy, ale také podle vlastní fantazie. Procvičily jemnou motoriku. 
Projevily vlastní názor při výběru činností, komunikovaly s cizími lidmi. Snažily se dodržet 
společně dohodnutá pravidla, spolupracovat a pomáhat. Pocítily úspěch nad vlastní šikovností 
i hrdost nad výkonem někoho z rodiny.

 Den to byl krásný, plný radosti, komunikace, vzájemného pomáhání (o tom svědčí 
i fotografie). Rozehnal obavy z podobných akcí a potvrdil, že rodiče mají zájem o spolu-
práci se školou a děti zvládnou kus zodpovědnosti samy za sebe. Děkujeme všem, kteří 
se snažili a pomohli a přemýšlíme, kdy si spolu zase pěkně užijeme.

Za učitelky prvních tříd Táňa Horká

NAŠE ŠKOLKA VESELÁ JE, 
KAŽDÝ SI TU MOC RÁD HRAJE …

To jsou slova „téměř“ hymny Veselé školky U Stadionu ve Velké Bíteši.
a věřte, je to pravda. několikrát do roka je tu dokonce ještě veseleji. To je tehdy, 

když si za dětmi přijdou hrát, nebo pracovat jejich rodiče.
Daří se nám ve všech třídách společně s rodiči uskutečňovat tvořivá a hravá odpo-

ledne. a tak ze společných dílen vychází krásní „podzimáčci“, obrázky, netradiční veli-
konoční vajíčka, indiánské doplňky atd. Mnohé výtvory je možné potom vidět na vý-
stavách a výstavkách ve školce.

Přehlídkou šikovnosti dětí a rodičů je školní akademie. Zde všechny děti vystupu-
jí	ve	vlastnoručně	zdobených	tričkách	–	buď	malbou	nebo	batikou.	I	některé	doplňky	
a kulisy jsou dílem ochotných a šikovných rodinných příslušníků.

Den tatínků už mají děti za sebou, čeká na ně Den maminek a ten bude určitě stej-
ně krásný a radostný. Při společných chvílích – dětí, rodičů, učitelek – je čas i na popo-
vídání, dojde i na úsměv. a to nás těší. Jsme rády za zájem rodičů, a hrdé jsme na to, že 
se nám daří i v dnešní hektické době rodiče přivést do školky za dětmi a společně zde 
tvořit a veselit se.

Učitelky Veselé školky
U Stadionu ve Velké Bíteši
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Pracovní dílna v červené třídě. Foto: archiv školy

MLADÝ DEMOSTHENES 2007
na podzim loňského roku jsme se přihlásili do nové a pro nás zcela netradiční sou-

těže Mladý Demosthenes. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Tvář 
nové evropy, odbornými garanty jsou Moderátorská škola D3 a Univerzita Palackého 
v Olomouci.

Soutěž je pojmenována podle nejslavnějšího řečníka antického řecka, z toho je patr-
né, že se musí týkat řečnictví. Celý projekt je postaven na ověřování komunikačních do-
vedností jednotlivců, bez ohledu na žánr, zaměření nebo druh verbálního projevu.

Soutěže se mohli zúčastnit jen žáci 2. stupně ZŠ (nebo víceletých gymnázií) ve věku 
12 -16 let. Museli předvést 1 - 2 minutový monolog na libovolné téma.

V prosinci proběhlo školní kolo, ve kterém v mladší kategorii (6.,7. ročník) vyhrála 
eliška Matoušková ze 7.C a ve starší kategorii (8.,9. ročník) Markéta Ulmanová z 9.B.

eliška si připravila půvabné vyprávění o tom, co se všechno přihodilo na oslavě ba-
biččiných narozenin, když se sestra pokoušela učit zpívat prasata. Markéta skvěle před-
nesla Hrubínovu pohádku O Květušce.

13. 2. nás obě dvě jely reprezentovat na regionální kolo do Jihlavy. Jaké bylo překva-
pení, když se eliška vrátila s 1. místem a postupem do krajského kola! To nikdo z nás 
nečekal, zvláště když s takovým typem soutěže jsme zatím neměli zkušenosti.

Teď	nás	 ale	 čekal	 obtížný	 úkol.	Krajské	 kolo	 probíhalo	 jako	 kolo	 neveřejné,	 kore-
spondenční. Museli jsme její projev natočit na VHS/DVD. Ještěže s naší školou spolu-
pracuje šikovný režisér Roman Zmrzlý, který stojí za vítězstvím „anglických“ filmů, které 
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jste mohli zhlédnout na veřejné projekci v červnu 2007. S důvěrou jsme se na něj a na 
členy školního filmového kroužku obrátili a po několika hodinách únavné (mnohokrát 
opakované) práce jsme záznam natočili. nezbývalo než čekat do konce března na písem-
né vyjádření o výsledku.

Hurá, hurá, eliška vyhrála!!! Postupuje do celostátního kola, které by mělo proběh-
nout 15. května 2008.

Jako vítězka krajského kola se zúčastní 9. - 11. května soustředění, kde se všichni sou-
těžící budou připravovat na závěrečné klání, které proběhne jako kolo veřejné.

Účastník celostátního kola bude soutěžit v těchto disciplínách:
a) 1 až 2 – minutový monolog na libovolné téma (práce s mikrofonem)
b) moderování zpravodajské relace (práce se čtecím zařízením a čtení z listu)
c) moderování počasí (pohyb na klíčovací ploše)
Výkon účastníků bude posuzovat odborná komise složená z pedagogů Moderátorské 

školy D3 (www.msd3.cz), Katedry ČJ Univerzity Palackého v Olomouci, zástupců spo-
lečnosti Tvář nové evropy, s.r.o., zástupců generálního a hlavního partnera akce a zná-
mých rozhlasových a televizních moderátorů.

V nejbližší době bude na webových stránkách soutěže uveřejněna anketa veřejnosti 
"Zvol si svého Demosthena".(http://www.mladydemosthenes.cz/pravidla-souteze.php), 
takže doufáme v širokou podporu veřejnosti.

Myslíme si, že už jen postup do celostátního kola je nesmírným úspěchem, a nezbý-
vá nám než popřát elišce jasný hlas a pevné nervy do závěrečného kola.

Mgr. Markéta Velebová

kULTUra
ZÁVĚR SEZÓNY BHP – BRASS 6 VE VÍRU TANCE
Dnes již vyhlášený žesťový soubor složený z předních hráčů nejlepších tuzemských symfo-
nických orchestrů (Česká filharmonie, Filharmonie Brno, Moravská filharmonie Olomouc 
a další) ve zcela novém programu představí zajímavé skladby tanečního charakteru a sle-
duje vývoj tohoto hudebního žánru od nejstarších slohových období až po současnost.

Plejádu tanců začnem v renesanci. Padouana, isabella, galliarda, kohoutí tanec, cou-
rante, bouréé, medvědí tanec, quickstep, kulhavý tanec, habanera, tango, passo doble, 
waltz, two-step, MTV, blues – dokážete tyto tance seřadit do časové posloupnosti? na 
koncertě nám orientaci usnandní nám dobře známý trombonista Robert Kozánek, který 
se představil bítešskému publiku v osmé sezóně. Tehdy jsme jeho koncert vybrali z listiny 
mladých umělců nadace Českého hudebního fondu. Brass 6 mu svěřil nesnadnou úlohu 
představit jednotlivé tance. Jak jsme se dozvěděli, nebude tančit, nýbrž povídat.

Srdečně vás zveme v úterý 6. května v 19 hodin do sálu Kulturního domu ve Velké 
Bíteši. Pokud na nás počasí nezanevře, sejdeme se na nádvoří ZUŠ.

výbor BHP
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VLADIMÍR ČECH O 6. KONCERTU BHP

Zdena Kloubová a Jitka Čechová obecenstvo i kritiku nadchly.

Chvályhodné bylo především to, že to byl výlučně písňový recitál, že nezněly žádné oper-
ní evergreeny. Program byl opravdu velmi náročný, který by dal zabrat laičtějšímu po-
sluchači kdekoli, v Brně i v Praze. A to i délkou – recitál se protáhl na dvě a čtvrt ho-
diny. Ve svém tematickém záhlaví nesl označení „milostné písně“, přičemž se především 
čerpalo z české milostné klasiky. Zahajovalo se výběrem z Janáčkova cyklu Moravská li-
dová poezie v písních, následoval – opět ve výběru - Fibich Šesterem písní a před pauzou 
zněly Dvořákovy Písně milostné. Po přestávce pak Martinů, respektive ve výběru Písnič-
ky na jednu stránku, Foerstrův cyklus erotikon a na závěr Sedm písní Pavla Haase. Plus 
dvě sólová čísla pro klavíristku Jitku Čechovou, a sice do každé půle programu po jed-
nom ze Snů Bedřicha Smetany. Čili program velmi uvážlivě koncipovaný a i při vší své 
náročnosti také gradovaný. Pavel Haas byl doslova objevem. Byl to dramaturgický skvost 
– i ten Foerster, a vlastně vše. Tedy ze strany obou dam žádné podbízení, ale programová 
nadílka, která by byla ozdobou třeba i pražského Rudolfina. Pouze v přídavku se vyboči-
lo – znělo Mozartovo slavné aleluja z motetu exsultate, iubilate. Přijela koloraturka, tak 
ať se alespoň na rozchodnou uměním koloratury také může pochlubit.
A ještě krátce, jak se Vám líbily výkony obou umělkyň? Zatím nešetříte uznáním.

Hlas Zdeny Kloubové stále zní velmi mladistvě, velmi svěže, stopy opotřebovanos-
ti pražádné. lahodný témbr, vyrovnaný rejstřík, skvělý mladolyrický soprán, zjevná mu-
zikálnost, zjevný emocionální prožitek. Snad jen poslední z písní Foerstrova erotikonu 
už byla svou dramatičností mimo zpěvaččin obor. a Jitka Čechová? Jedna báseň! Sólo-
vý	Smetana	virtuózně	perlil,	Čechová	 teď	nahrává	kompletní	Smetanovo	klavírní	dílo.	
a dlouhé sólové dovětky každé ze Sedmi písní Pavla Haase byly také kapitoly samy pro 
sebe. A i publikum bylo skvělé, a zjevně poučené a vychované, vyškolené. Ani jednou 
tleskání po každé písni, ale až po celém cyklu nebo výběru. Ta letitá práce s výchovou 
posluchačů nese zjevné ovoce.
U telefonu byl Vladimír Čech.

Výbor BHP

Dva dny po koncertu Z. Klou-
bové a J. Čechové celostátní 
stanice Vltava odvysílala roz-
hovor s renomovaným hu-
deb. kritikem Vladimírem 
Čechem, který se obvykle 
zabývá hudebním děním ve 
Vídni či v Brně. Tentokrát 
mluvil o koncertu Bítešské-
ho hudebního půlkruhu. Část 
rozhovoru otiskujeme
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AMERICKÉ JARO 
ANEB DOBŘE UTAJENÝ KONCERT

Pod názvem americké jaro je v České repub-
lice uváděn již třetí cyklus koncertů, jejichž 
hlavním cílem je seznamovat nás se součas-
nou kulturu Spojených států prostřednictvím 
hudby.

Mezinárodní společnost antonína Dvo-
řáka, hlavní pořadatel, uvádí špičkové umělce 
a interprety, kteří představují našemu publiku 
současná díla amerických autorů a díla českých 
krajanů, napsaná za jejich pobytu v USa, a to 
i v menších městech a obcích republiky.

na seznamu, uvedeném v úvodu výprav-
ného programu celého projektu včetně kon-
certu v kostele sv. Jana Křtitele, je jméno Velké 
Bíteše uvedeno mezi třiceti dalšími. (Tišnov, 
nové Město na Moravě, Znojmo, Poděbrady, 
Jihlava, Ivančice…)

Ve Velké Bíteši vystoupila s hrou na varhany paní Joan DeVee Dixonová, profesorka 
Frostburg State Univerzity Marylend. Z programu bylo publiku známo pouze jméno an-
tonína Dvořáka, jehož skladbou koncert začal, a Bedřicha antonína Wiedermanna (1883 
až 1951), českého varhaníka. Kdo čekal Bachovu, u nás nejpopulárnější varhanní hudbu, 
nedočkal se. Zato však uslyšel skladby autorů, kteří – troufám si říci – byli pro nás novým 
pojmem, tak jako jejich hudba, znějící od vznosných chorálových tónů přes romantická pre-
ludia po současné pojetí moderní hudby, kterému tóny varhan dodávaly zvláštní kouzlo.

Závěr koncertu vyzněl „poamericku“. Paní Dixonová ho uzavřela čtyřmi spirituály ve 
vlastní úpravě, takže nám na cestu domů zněli „…the Saints Go Marching In.“

nakonec chci vysvětlit druhou část názvu svého příspěvku. Účast hrstky posluchačů 
opravdu vypadala, že existence koncertu byla do poslední chvíle přísně utajena. Uvedl ho 
ve své nabídce programů pouze exit 162, ( to znamená, že na propagaci bylo času po-
měrně dost), oznámení se šířilo ústním podáním. Byly krátce vylepeny sice plakáty, ni-
jak kolemjdoucí neoslovily. nesvádějme ale všechno na slabou propagaci.

Zapomněla jsem dodat, že varhanní koncert uváděl zakladatel Mezinárodní společ-
nosti antonína Dvořáka, profesor Radoslav Kvapil, nejvýznamnější současný klavírista 
a interpret hudby českých autorů. Po koncertu jsem viděla pana Maška, jak s ním ho-
voří – možná ho pozval na budoucí koncert BHP. Snad ho uměl přesvědčit, že by nás 
příště přišlo víc.

Ještě, že jsou varhany sólový hudební nástroj. Být to koncert Doubravěnky a Bíteš-
ské kapely, byli by hudebníci v převaze.

Zora Krupičková

Prof. Radoslav Kvapil
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ZPĚVÁČCI 2008
V sobotu dne 29. března 2008 proběhlo v Jihlavě pod patronací Horáckého folklorní-
ho sdružení, Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy v Jihlavě oblastní kolo 
zpěváčků lidových písní. Tuto soutěžní přehlídku každoročně vyhlašuje Folklorní sdru-
žení ČR. letošního již 10. ročníku se zúčastnilo asi padesát mladých zpěváků z různých 
částí regionu, předvedli kolem sedmdesáti písní. V první části vystoupily mladší děti ve 
věku do 9 let. Ze třinácti účastníků byly oceněny Šárka Blechová (Borověnka Štěpánov 
nad Svartkou), adéla Bartíková (Okřešánek při ZŠ Okříšky) a Barbora Smutná (Mateř-
ská škola Velká Bíteš). Do hlavní kategorie bylo přihlášeno 35 soutěžících ve věku 10 
až 15 let. S výběrem vítězů postupujících do národního finálního kola ve Velkých losi-
nách,	měla	porota	nelehkou	práci.	Zvítězila	Ivana	Klimešová	(soubor	Bystřinka	Žďár	nad	
Sázavou). Druhé místo získala lucie Bartíková (Okřešánek Okříšky), třetí místo obsadil 
Martin Uher (soubor Rožínka z Dolní Rožínky) a čtvrtá v pořadí byla Marie Málková 
(Pramínek Jihlava). na pátém místě Kamila Uhrová (Groš Dolní Rožínka) se národní-
ho finále zúčastní jako náhradník.

Silva Smutná,
Muzeum Vysočiny Třebíč, pracoviště TlK

Vyhlášení vítězů v mladší kategorii (zleva Š. Blechová, a. Bartíková, B. Smutná).
Foto: Silva Smutná
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600 LET mĚSTa VELkÉ bíTEŠE
SLAVNOSTNÍ ODPOLEDNE 26. BŘEZNA 2008
Odhalení pamětní desky k 600 výročí města Velké Bíteše proběhlo ve vestibulu radnice, 
přítomni byli hejtman kraje vysočina, RnDr. Miloš Vystrčil, starosta města Mgr. Mi-
roslav Báňa, místostarostka JUDr. alena Malá, členové rady města a zastupitelstva měs-
ta Velké Bíteše, ředitel PBS Velká Bíteš, a.s. Ing. Milan Macholán, ředitel TURBO a.s. 
Ing. Vladimír Hübsch, ředitelé a ředitelky škol, Mgr. Dalibor Kolář, Mgr. Milada Oplat-
ková, Mgr. Dagmar Machalová, Ing. Marie Šabacká a další hosté.

V 17 hodin zahájilo slavnostní akt kvarteto v obsazení Petra Velebová – flétna, Vlas-
ta Piskačová – housle, Markéta Šemberová – violoncello, Ing. Otto Hasoň – viola. Před-
nesli Čajkovského Snění v úpravě Mgr. Jaroslava Buriana.

Starosta města pak uvítal přítomné a ve stručném projevu, doplněném úryvkem 
z Tirayovy knihy Dějiny města Velké Byteše v přednesu Mgr. ladislava Koubka, vyzval 
hejtmana kraje, aby odhalil pamětní desku, dosud zakrytou bílou oponou.

Pamětní deska je z leštěného červeného kamene a pod zobrazením znaku města ob-
sahuje tento text:

Hejtman kraje Vysočina odhaluje pamětní desku

Před posledním řádkem textu je zobrazena bítešské radnice v renesančním slohu, jak 
ji známe pouze z historických zobrazení. autorem pamětní desky je pan Josef Hrubý, 
který byl slavnostnímu odhalení také přítomen.

Po krátkém projevu hejtmana kraje ukončilo tuto část odpoledne opět kvarteto Mo-
zartovou skladbou Kvarteto D dur. ředitelka KK Zdenka Špičková poděkovala hudeb-
níkům růžemi a pozvala všechny přítomné do výstavního sálu Klubu kultury, kde slav-
nost pokračovala
Vernisáží reprintu knihy Jana Tiraye – Dějiny města Velké Byteše.

26. ČERVENCE L.P. 1408
BYLA VELKÉ BÍTEŠI 

UDĚLENA PLNÁ MĚSTSKÁ 
PRÁVA

UROZENÝM PÁNEM 
LACKEM Z KRAVAŘ,

HOFMISTREM KRÁLE 
ČESKÉHO VÁCLAVA IV.

PAMĚTNÍ DESKA 
ODHALENA V ROCE 2008 

U PŘÍLEŽITOSTI 
600. VÝROČÍ
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Přivítala přítomné a uvedla mladou klavíristku Janu Rambouskovou, žákyni brněn-
ské hudební školy Jaroslava Kvapila. Jana přednesla Dvořákovy Silhouetty, č.2 des dur 
a č.11 a dur.

I zde potom zazněl další úryvek z Tirayovy knihy v přednesu Mgr. Koubka. Výňatek 
příznačně obsahoval uvedení důvodu pro udělení městských práv Velké Bíteši.

Starosta města objasnil důvod vzniku reprintu. Cituji: „…v první řadě to byla sna-
ha v roce šestistého výročí potvrzení plných městských práv rozšířit mezi Bítešáky znovu 
knihu, která byla vydána poprvé před sto dvaceti lety v roce 1888 a také vzpomenout 
sto padesátého výročí autorova narození. Vydali jsme oba díly v jednom svazku. Vzorem 
bylo vydání, které je v majetku knihovny městského muzea a je obohacené o vlastní au-
torovy rukopisné poznámky. Garantem a poradcem byla především paní Silva Smutná, 
která se na přípravě tisku podílela.

Za kvalitu provedení tisku vděčíme zkušenému realizačnímu týmu Tiskárny lea.
Přeji nové knize na cestu ke čtenářům jménem všech, kteří se o její vydání zasloužili, 

aby nejen zaplnila další místo v knihovně, ale aby byla především zdrojem poznání his-
torie našeho rodného kraje a města.“

Hejtman kraje Vysočina při svém proslovu přítomné příjemně překvapil. Místo 
vzletných vět nám vyprávěl, jak se on, rodák z Telče, před několika lety podivil, že Bí-
teš oslavuje jejich Telčského významného občana Jana Tiraye. Po působení ve Velké 
Bíteši se totiž Jan Tiray odstěhoval do Telče a také tam působil jako vlastenecký uči-
tel a historik.

Po další skladbě, tentokrát to bylo andante z epizod Josefa Suka, přednesené opět 
Janou Rambouskovou, vystoupil PhDr. Martin Štindl, mimo jiné bítešský archivář, kte-
rý zasvěceně objasnil historické souvislosti v době povýšení Bíteše na město i osobnost 
Jana Tiraye.

na závěr zazněla skladba Petra Bazaly Bystřina. Přednes Jany Rambouskové všech-
ny okouzlil. Jana je čerstvou vítězkou krajské soutěže ve hře na klavír a budoucí účastni-
ce celostátního kola. ředitelka Klubu kultury, sl. Zdenka Špičková, jí předala s přáním 
úspěchů kytici. Jak mi pak Jana sdělila, byl to vlastně její první větší úspěch na veřejnos-
ti a první kytice, kterou za hru na klavír dostala. Škoda, že ji už mezi skupinkami hostů 
nenašel hejtman pan Vystrčil, který jí chtěl osobně poděkovat a popřát jí hodně štěstí. 
Slíbila jsem mu, že jeho přání vyřídím, což také na těchto řádcích veřejně činím.

Slavnostní atmosféru doplnily i obrazy právě probíhající výstavy Jana Pokorného, 
který přijal pozvání na tuto malou slavnost. Po ukončení programu byl zahájen pro-
dej Tirayových Dějin a během příjemného pohoštění, zprostředkovaného žákyněmi 
SOU Jana Tiraye, si hosté prohlíželi obrazy, kupovali knížky, nebo jen tak spolu ho-
vořili o tom, co je zajímá. nechci, aby to vypadalo jako klišé, ale musím to tak vyjá-
dřit: Slavnost byla důstojná, ale bez škrobené oficiálnosti, probíhala v pohodové a sr-
dečné atmosféře.

Zora Krupičková

Organizátoři akce děkují firmě aG FOODS za zajištění teplých nápojů.
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Vestibul radnice při zahájení slavnosti.

Jana Rambousková u klavíru v sále KK.  Hejtman M.Vystrčil s Tirayovou knihou.

Foto: Z. Krupičková
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VELKÁ BÍTEŠ BRZY PŘEDSTAVÍ SVOJI VLAJKU
Rozhovor kronikářky města s místostarostkou JUDr. alenou Malou.

1. Existuje nějaký historický bítešský prapor – fyzicky nebo jenom v dokumentech?
Ikonografické sbírky bítešského městského muzea dokládají existenci historického pra-
poru města od roku 1884. Tehdy se objevuje v kolorované kresbě bítešského občana 
Jana Vorla (pokusil se o rekonstrukci podoby města Velké Bíteše z kousků rozpadlého 
obrazu datovaného rokem 1596). následně se prapor objevuje na obrazu z roku 1887, 
jenž znázorňuje bítešskou radnici. následují pak vyobrazení z roku 1904, 1907 a dál až 
do současnosti. Reálně je historický bítešský prapor zavěšen ve stálé vlastivědné expo-
zici muzea, a to současně se znakem města. Prapor pochází z roku 1958 a byl vyroben 
pro potřeby města.

2. Kdo a kdy rozhodl, že bude mít naše město nový prapor?
O novém praporu (nyní dle právních předpisů správně již vlajce města) rozhodlo zastupi-
telstvo Velké Bíteše, a to na popud tehdejší ředitelky muzea paní Silvy Smutné. Ta správ-
ně upozorňovala, že historický prapor nemůže být používán jako jeden z legálních sym-
bolů města, a že je nutné požádat o jeho udělení příslušné státní orgány.

3. Čím se musí řídit původní přání – mít novou vlajku?
Samozřejmě se musí vyjít z historických symbolů – tedy původního praporu a znaku 
města. Tím byla položena základní barevnost nové vlajky, protože – jak každý Bítešák ví 
– jsou dvě určující barvy města, a to žlutá (historicky spíš zlatá) a modrá.

4. Musely se dodržet nějaké heraldické podmínky pro uskutečnění návrhu?
Město Velká Bíteš už nemohlo využít jednoduchého barevného vyznění původního pra-
poru (vodorovný žlutý a modrý pruh), protože taková vlajka byla předtím udělena jiné-
mu městu. Proto byl výtvarný návrh komplikovanější a musel být samozřejmě posou-
zen heraldikem.

5. Kdo se na návrhu vzhledu vlajky podílel?
návrh vlajky vypracoval pan Jan Tejkal, heraldické posouzení dělal pan PhDr. Ivan Štar-
ha z Moravského zemského archivu v Brně.

6. Kdo schvaloval předložené návrhy?
návrhů bylo samozřejmě víc a všechny byly předloženy opětovně zastupitelstvu města. To 
poté na podzim loňského roku vybralo konečnou podobu vlajky a celý kompletní spis byl 
zaslán Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Jeho podvýbor pro heraldiku a vexikologii předložený materiál
schválil a doporučil předsedovi Poslanecké sněmovny k udělení.

7. Komu byla svěřena výroba vlajky, existuje specializovaný podnik?
Vlajku vyrobila specializovaná firma K&K řemesla, s.r.o., Březolupy. Originál je ruč-
ně vyšitý.
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8. Jaké kroky se musí podniknout, než 
bude vlajka představen bítešské ve
řejnosti?
aby vlajka mohla být užívána zákon-
ným způsobem jako symbol, musí být 
městu udělena předsedou Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. a pro Vel-
kou Bíteš je tím významným dnem 
1. duben 2008 (a není to apríl). na zá-
kladě pozvání předsedy sněmovny pana 
Ing. Miloslava Vlčka jsme jeli s panem 
starostou do Prahy a vlajku slavnostně 
převzali. Současně nám byl předán pí-
semný protokol o udělení, ve kterém 
je její přesný popis.

9. Kde budou mít možnost vlajku uvidět 
na vlastní oči bítešští občané?
nová vlajka bude občanům poprvé 
představena dne 27. 5. 2008 na slav-
nostním odpoledni v atriu domu Ma-
sarykovo nám. č.p. 5. Všechny vás 
tímto zvu.

Děkuji za rozhovor.
Zora Krupičková

Černobílá reprodukce papírové vlaječky, kterou před 50 lety zdobili Bítešáci svá okna.
autorem návrhu byl akadem. malíř František Rauš.

Z poslanecké sněmovny.  Foto: archiv PS
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PREZENTACE KNIHY JANA TIRAYE
Text proslovu Mgr. Martina Štindla, Ph.D. předneseného během slavnostní prezentace nově 
vydaného reprintu knihy Jana Tiraye.

Vážené dámy a vážení pánové,

slavnostní povaha dnešního odpoledne 
přímo vyzývá k oslovení: „Milé obdi-
vovatelky dějin a vážení ctitelé histo-
rických výročí“! Uznejte však společně 
se mnou, že odhalení pamětní desky 
a připomínka aktu udělení městských 
práv k tak honosnému titulu ještě ne-
stačí. Podobně jako slavnosti a samy 
ušlechtilé činy nestačí k naplnění his-
torie. aby minulost vůbec mohla v na-
šem povědomí dále žít, abychom měli 
co obdivovat a následně co ctít, potře-
bujeme nejen její dobový záznam, ale 
především její historické zpracování.

Jsem proto rád, že dnes odpoled-
ne můžeme jedno takové – léty opa-
kovaně osvědčené – historické zpra-
cování uvítat!

Tímto zpracováním jsou dvoudílné Tirayovy „Dějiny města Velké Byteše“.
Uvítat vydání díla staršího sto dvaceti let znamená však také zodpovědět otázku po 

smyslu takového vydání. existují po tolika letech vůbec důvody pro reedici díla, jehož 
původní vydání bylo přijato poněkud v rozpacích? Má toto vydání vůbec nějaký hlubší 
smysl než pouhou připomínku 150. výročí autorova narození? ano, má! a v případě Ti-
rayových Dějin lze pro něho najít argumenty nejméně ve třech rovinách.

Tu první a nejvyšší rovinu důvodů tvoří pohnutky moravské či chcete-li národní. le-
topočty původního vydání – 1882-1888 – staví totiž Tirayovy Dějiny na samý počátek 
moravského, jazykově českého, regionálního dějepisectví. Dějepisectví, které mělo s vý-
jimkou Kubešova „Dějepisu města Třebíče“ svůj vzor jen v historiografii německé a které 
se s podporou vlasteneckých kruhů z Brna a Olomouce začalo teprve rozvíjet. Tirayův 
spis se tak stal jednou z nejstarších českých monografií konkrétního moravského města. 
Jeho zařazení mezi ostatní svazky Šaškovy „Bibliotéky místopisů a jiných děl historických“ 
pak jen umocnilo vliv, jaký mělo toto dílo na další rozvoj národního, vlastivědně orien-
tovaného dějepisectví. a tato průkopnická úloha bítešské historiografie stojí i po 120 le-
tech určitě za připomenutí!

Další skupina důvodů, které dnes hovoří pro vydání Tirayových Dějin, vychází z úrov-
ně regionální. Máme tu hosty z kraje, a tak připomeňme, že Jan Tiray není jen rodákem 

Pan Štindl při svém projevu.    Foto: archiv IC a KK
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a čestným občanem města Velké Bíteše, ale také vskutku ukázkovou ikonou krajského 
dějepisectví! J. Tiray totiž není jen historikem města Velké Bíteše, ale také Telče, Dačic 
i Slavonic. na všech těchto místech přispěl tvůrčím způsobem jak ke zpracování bohaté 
minulosti těchto měst, tak ke kulturnímu obohacení jejich současnosti. O hlubokém Ti-
rayově vztahu k Vysočině nakonec svědčí i fakt, že o dění ve zdejších muzejních spolcích 
neztratil zájem ani v posledních letech odpočinku na pražské Zbraslavi. Vydání Tirayo-
vých dějin je proto také nepochybným kulturním příspěvkem celému kraji.

Konečně třetí soubor hlasů pro dnešní Tirayovo uvítání zní z úrovně místní. Tirayova 
publikace je dosud nejúplnějším a stále nepřekonaným zpracováním bítešských dějin. Před-
stavuje mnohovrstevnatý text, který přináší jak doslovné přepisy autentických pramenů, tak 
výklady lokální i obecně historické. řada z nich zůstává trvale v platnosti, ale jak vyplývá 
z rukopisných poznámek autora, nejeden zastaral už brzy po svém zformulování.

Reedici Tirayových dějin lze proto ve Velké Bíteši chápat také jako výzvu. Jako výzvu 
k podrobnějšímu studiu bítešských dějin i k jejich novému, aktuálnějšímu zpracování. Se 
znalostí Tirayova kritického ducha lze věřit, že sám autor by po sto dvaceti letech zaslou-
ženého respektu takovému kroku nebránil! Děkuji vám za pozornost.

Martin Štindl

BÁSNĚ DĚTÍ ZE ZŠ
Tohle jsou další básně ze soutěže prvního stupně základní školy na téma Velká Bíteš. Pře-
dala nám je iniciátorka soutěže, RnDr. Iva Syslová (které jsem změnila v minulém čísle 
Zpravodaje jméno i titul, za což se omlouvám).

Zora Krupičková

Báseň o Velké Bíteši Velká Bíteš

Velkou Bíteš ráda mám, Velká Bíteš, malé město,
tohle město dobře znám. 600 let však slaví přesto.
Já se tady narodila, lacek z Kravař, velký pán,
mateřinku vychodila. Bíteš městem udělal.
Žijí	si	tu	poklidně	 Po	staletí	na	daleké	hony,
malí, mladí i staří, Vyzvánějí ty bítešské zvony.
a tak přejme si, Je tu září, tradiční stavění máje,
ať se nám v Bíteši Veselí se bítešská chasa, hudba hraje.
všem dobře daří! Předkům se zde dobře dařilo,
 Když se tu dobré pivo vařilo.
Soňa Pavlíčková, 2.a V Bíteši se nejen pivo pije,
 ale také sportem to tu žije.
 Máme tu hokej, tenis, fotbalové hřiště,
 Bazén snad bude někdy příště.

 Petr Mašek, 5.B
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ODPOLEDNE S DECHOVKOU
na začátku měsíce dubna, ve středu 2.4., se stěny místního Kulturního domu otřásaly. 
Právě v tento den se totiž v jeho sále sešlo nesčetné množství příznivců a milovníků de-
chovky. Konala se zde další z mnoha akcí pořádaných ku příležitosti oslav 600 let města 
Velké Bíteše, a to „Odpoledne s dechovkou“. Celým Kulturním domem se linuly zvuč-
né tóny dechovky, které sváděly nejen ke zpěvu, ale také k tanci. na programu středeč-
ního odpoledne bylo vystoupení dvou kapel.

Jako první předstoupila před obecenstvo BíTeŠSKá KaPela pod vedením pana 
Vlastimila Božka. Tato kapela vznikla v roce 1997. V průběhu let svého působení se pro-
slavila v širokém okolí a její repertoár čítá na sto třicet písniček. Mnohé z nich jste  mohli 
slyšet právě na tomto odpoledni.

Druhým hostem byla DOUBRaVĚnKa pod vedením pana Jana Víta. I tuto kapelu 
Bítešáci znají, neboť i zde už vystupovala. na světě je od roku 1986 a své působiště má 
ve Stanovištích. Svá vystoupení pořádá tato kapela nejen v Česku, ale také v zahraničí.

Prostředí sálu také, mimo hudbu, zpříjemňovalo malé pohoštění ve formě koláčků 
z Jeřábkovy pekárny a minerální vody Mattoni z Cafe Jana. Oběma sponzorům moc dě-
kujeme. náš dík patří také paní Richterové za její finanční příspěvek.

O tom, že se všem návštěvníkům vystoupení líbilo, svědčí nejen ohlasy, ale také zá-
jem o tanec a zpěv i po skončení pořadu. Střídavě jim k tomu hrály obě kapely a na 
parketu bylo plno. Jsme rádi, že se vám program líbil a věříme, že se opět sejdeme na 
některé z našich dalších akcí.

Za Informační centrum a Klub kultury
Miroslava Ondroušková

Bítešská kapela. Foto: archiv KK
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410. LET OD ZALOŽENÍ KOSTELÍKU JEDNOTY BRATRSKÉ
Dne 24. května si připomeneme 410 let od založení koste-
líku	Jednoty	bratrské.	Žerotínové	na	svých	panstvích	přáli	
českým bratrům. V Bíteši byli bratři usazeni již od polovi-
ny 16. století a měli zde také svoji školu. Koncem století 
je	Jan	Diviš	z	Žerotína	nechal	v	domě	číslo	pět	na	náměstí	
(v té době se nazýval dům panský) zřídit kostelík. Postaven 
byl v jižní části parcely až při samých městských hradbách. 
Z náměstí chrám nebyl zvlášť patrný. Vynikal však v linii 
městské zástavby v pohledu od jihu. Dodnes se zachovalo 
pět mohutných opěrných pilířů z lomového kamene pod-
pírající	 jižní	obvodovou	zeď.	Chrám	měl	poměrně	velkou	
výšku a hloubku. I dnes po přestavbě má mimo přízemí 
ještě dvě patra.

Stavba byla dokončena na jaře roku 1598 a dne 24. 
května byl bratrský kostelík za účasti žerotínské vrchnosti vysvěcen. na této slavnosti 
byl	osobně	přítomen	i	Karel	starší	z	Žerotína,	bratr	Jana	Diviše,	po	němž	později	pře-
vzal náměšťské panství.

Z přední části objektu, který s kostelíkem bezprostředně souvisel směrem k náměs-
tí, vybudovala vrchnost budovu farní a školní. Tak tomu bylo v době největšího rozkvě-
tu českých bratří ve Velké Bíteši, a to až do dvacátých let 17. století, kdy nastaly v naší 
zemi zásadní změny v tolerování víry jiné, než katolické.

Dnes v domě č.p. 5 sídlí už více jak padesát let městské muzeum. V průběhu de-
vadesátých let minulého století prošla budova rozsáhlou rekonstrukcí. Městské muzeum 
společně s Památkovým ústavem Brno zpracovalo návrh na zařazení tohoto objektu do 
seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Roku 1996 byla budova ministerstvem 
kultury za kulturní památku prohlášena.

V návaznosti na výročí 410 let od založení kostelíku proběhne v úterý 27. května 
slavnostní	odhalení	busty	Karla	st.	z	Žerotína	na	nádvoří	městského	muzea	s	doprovod-
ným programem. Celá událost začne úderem 16. hodiny. Po odhalení busty a krátkých 
proslovech budou předneseny příspěvky doc. PhDr. Mgr. Tomáše Knoze, Ph.D. (Filozo-
fická	fakulta	Masarykovi	univerzity)	o	Karlu	st.	z	Žerotína	a	ThMgr.	Jana	Klase	(před-
seda synodu Jednoty bratrské) o historii a současnosti Jednoty bratrské. V podání sbo-
ru Bítešan zazní několik bratrských písní, současně vystoupí též pěvecký sbor Hrotovice 
pod vedením PhDr. Františka Malého. Ve výstavním sále bude ke shlédnutí upravená 
vlastivědná expozice muzea a v novém výstavním prostoru ve spolupráci s pracovištěm 
tradiční lidové kultury krajského muzea uspořádána výstava fotografií na téma Obráz-
ky podhoráckého roku.

lubomír lacina, inspirován minulostí, vytvořil na podnět městského muzea dvě bus-
ty tohoto moravského velmože. Jedna je již po dva roky instalována ve vlastivědné expo-
zici městského muzea a druhá bude od 27. května umístěna ve výklenku na jižním kří-
dle budovy č.p. 5, doplněná textem z jeho korespondence. Datováno 25. máje 1598 na 
Rosicích: „...a já včerejšího dne v Byteši při posvěcování kostelíku, kterýž bratr můj vnově 
vystaviti dal, jsem byl, a z noci domů odtud přijel“.

Bc. Ivo Kříž
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše, 
zabývající se dobou před rokem 1871 a čerpající přitom z gruntovních knih, ulože-
ných v bítešském depozitáři státního okresního archivu – nyní Masarykovo  náměstí, 
dům č.p. 11 (žlutý domek skrytý v uličce vedoucí do ulice Pod Hradbami):

V tomto seriálu by měl následovat dům č.p. 10, o něm však bylo psáno již ve Zpra-
vodaji v květnu, červnu a červenci-srpnu roku 2004. a tak dalším domem v pořadí je 
dům č.p. 11. Tento býval sice vždy počítán do náměstí, ale neměl přitom práva, kte-
rými byly nadány ostatní domy na náměstí. nemohlo se tu vařit pivo, ani pálit kořal-
ka, natož tyto produkty nebo víno šenkovat. Je pravděpodobné, že kdysi býval součástí 
sousedního domu č.p. 12. Patrně tomu tak bylo ještě v roce 1414, kdy parcelu obsa-
hující oba dnešní domy vlastnil zřejmě Jan Ryšavý. V městské knize v soupisu sousedů 
je zapsán ve variantě: „Jan Ryssowye ein gancze hofstat“. Gruntovní knihy o tomto domě 
vypovídají až v době, kdy byl samostatným. nejprve roku 1588, „…jakož jsou Martin 
Mašek a Pavel Pindule podle rukojemství za téhož Valu (Valy Křenů) dali, věříc Kalousovi, 
za kůže 7 zlatých složiti musili. I nemajíce týž Vala týmž rukojmím čím platiti, jest s nimi 
toto srovnání učinil, že on Vala týmž rukojmím takových 7 zlatých vyplatiti má. Při soudě 
příštím 2 zlaté, při velkonoci též příští 2 zlaté a o svatém Janě též příštím 3 zlaté doplatiti 
má. Rukojmě za to se postavila Voršila matka Valova…“.

V roce 1594 Vala Křenů (či Valentýn Chřenů) platil daň na svatého Jiří z domu 
čtyři groše a z polností ničeho. Téhož roku prodal grunt, „…jenž slove Šabatka v městě 
Byteši…“, a to Jiříku Mlynářovi (Mlynářů; syn mlynáře z Horního mlýna) za 35 zla-
tých. Jiřík zavdal sedm zlatých. Zároveň Vala prodal Jiříkovi deset zlatých ze své po-
hledávky na domě za tři zlaté a zbývalo mu ještě osmnáct zlatých pohledávek. a ješ-
tě téhož roku prodal dalších šest zlatých za dva zlaté deset grošů, „…a tak Valentinovi 
z toho gruntu ještě náleží 5 zlatých a bratru jeho Urbanovi 7 zlatých…“. následujícího 
roku Valentýn Křen prodal svou zbývající pohledávku pět zlatých „…cechmistrům ře
mesla ševcovského za dluh nebožtíka otce svého, aby Jiřík Mlynářů jim cechmistrům vždy 
při každým Božím Těle rok po roce po 1 zlatém pokládal…“. a již roku 1601 Jiřík grunt 
doplatil. Poté roku 1607 koupil grunt, „…jdouc k lázni…“, po Jíru Šabateckém Václav 
Mlejnek za 40 moravských zlatých. Ten nemusel složit závdavek a každoroční vejrun-
ky měl nadále platit po dvou zlatých dědicům Jíry Šabateckého celkem třicet zlatých 
a „…sirotku nebožtíka Matyáše 8 zlatých moravských…“. Zbývající dva zlaté vyplatil té-
hož roku Matyáši Matulkovi, jehož manželka tu měla dědický podíl.

Další zápis v gruntovnicích je až z roku 1726, kdy „…jest prodán požár po nebožtíko
vi Jiříkovi Šabatským, jinak Mlejnkovský, jdouce k lázni na pravý ruce pod Matějem Altem 
barvířem ležící, a to Jakobovi Křečkovi, manželce a potomkům jeho za sumu 40 zlatých 
moravských, však bez závdavku. Placení gruntu při soudě komu patřiti bude po 2 zlatých 
moravských až do vyplnění sumy nadepsané. Placení gruntu, jakož taky za dobré hospo
dářství a vyzdvižení jeho, zavedl za sebe rukojmí Antonína Vodičku a Tomáše Ondráka, 
sousedy zdejší. Polhoty se uděluje na tři léta…“. ale již následujícího roku se Křeček usa-
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dil v Růžové ulici a tento grunt ujal Vojtěch Kamínek, který pocházel z Čech z „Mla
dýho“ Kolína. Skutečnost, že měl splácet vejrunky až po uplynutí čtyř let, napovídá, 
že měl vystavět dům od základů. ale zřejmě se tak nestalo. až roku 1754 byl připsán  
„…požár tak řečený Šebatkovský vedle Vencle Weintrita z jednej a vedle uličky z druhej stra
ny záležejícími s tím příslušenstvím, co k němu od starodávna náleží, za sumu hlavní dle 
starých knih městských 40 zlatých moravských bez závdavku…“, a to Venclu Ventrubovi. 
„…Náklad ale stavení bude sobě mocti vtáhnouti dáti. Přitom ale bude každoročně při súdě 
po 1 zlatým moravským vejrunky skládati…“. Roku 1780 zdědil dům po svém otci Václa-
vovi Tomáš Ventruba. Přitom se zavázal zajistit své matce Josefě jako výměnek světni-
ci, roli a louku. Dále měl splatit dluh třicet zlatých Františku Blahovi a svým bratrům 
Františkovi a Janovi po osmi zlatých. Ventruba pak roku 1799 prodal dům za 650 zla-
tých Antonínu Ficovi s tou podmínkou, že po dva roky zachová v domě výměnek. 
a už roku 1802 Fic směnil se stolařem Vincentem Protivínským tento dům a při něm 
se nacházející domovní zahrádku za dům Za Kostelem (č.p. 109), přičemž Protivínský 
doplatil Ficovi třicet zlatých. Protivínský následně prodal tento grunt roku 1807 vdově 
Kateřině Vodičkové za 800 zlatých. Později roku 1818 Kateřina postoupila dům svému 
synovi Janu Vodičkovi. Poté roku 1849 dům v hodnotě 480 zlatých zdědil syn Jana Vo-
dičky Karel Vodička. Ten se oženil zřejmě o dva roky později, neboť tehdy nechal při-
psat polovinu domu anně Vodičkové rozené novotné. Roku 1882 však ovdověl.

Prameny:	SOkA	Žďár	n.	S.,	f.	AMVB,	sign.	Ea1,	sign.	C18	–	č.	4,	č.	11.787	–	fol.	12,	
76, 77, č. 11.789 – fol. 10, č. 11.793 – fol. 13, č. 11.795 – fol. 58, 59.

Jan Zduba

 
Dům č.p. 11 v současné době. Foto: Jan Zduba Takto byl nakreslen domek 

č.p.11 před více jak sto lety 
do hasičského plánu.

Foto: archiv muzea
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PUTOVÁNÍ DO SLAVKOVIC
SVĚCENÍ NOVÉHO POUTNÍHO KOSTELA
V neděli dne 30. března 2008 probíhalo na Horácku v obci Slavkovice nedaleko no-
vého Města n. M. svěcení prvního poutního kostela Božího milosrdenství v naší vlas-
ti. na slavnost přijelo mnoho hostů, mezi nimi i mnozí z Velké Bíteše. lidé z různých 
míst přicházeli rovněž pěšky. například z Velkého Meziříčí se vydalo na cestu do Slav-
kovic osm poutníků. Vyšli od chrámu sv. Mikuláše po 6. hodině ráno. Postupně se při-
dávali další - ve Vídni, Borech, Rousměrově, Bohdalci. V řečici kolem poledne to bylo 
již kolem stovky poutníků, kteří pokračovali po silnici i po polních cestách kopcovitou 
krajinou. Počasí přálo – nad hlavami modrá obloha a sluníčko, proměňující zbytky sně-
hu ve třpytící se praménky stékající z pastvin do údolí. Jarní příroda a procesí zbožného 
lidu s korouhvemi a praporci poskytovalo malebný výjev z života horáckého venkova. 
K poutnímu kostelu Božího milosrdenství došlo asi 250 poutníků kolem půl třetí hodi-
ny odpolední. Z Velkého Meziříčí ušli 26 km.

etnografové z krajského pracoviště tradiční lidové kultury pořídili dokumentaci. Tuto 
událost si nenechali ujít rovněž proto, že se podíleli na obnově slavnostní dívčí varianty 
severohoráckého kroje, kterou na slavnosti prezentovaly dvě místní dívky. Kromě toho se 
slavnosti	zúčastnili	krojovaní	z	Nové	Vsi	u	Nového	Města,	Jam	a	Žďáru	nad	Sázavou.

Silva Smutná
Muzeum Vysočiny Třebíč, pracoviště tradiční lidové kultury

Dívky v krojích. Foto: Silva Smutná
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K VÁLEČNÝM UDÁLOSTEM
Vzpomínka na události, které se staly na sklonku druhé světové války v obci Ruda.

V polovině dubna roku 1945 se posunula bojová linie na východní frontě na ně-
meckém území za řekou Odrou podél Krkonoš k dobytí Berlína. Fronta na našem úze-
mí byla od Ostravy směrem na Púchov, Trenčín, nivnici na Moravě, Hodonín, lanžhot, 
Vídeň. Postup do střední části Moravy zbrzdil hornatější terén Beskyd a Bílých Karpat. 
Dne 12. dubna 1945 asi v čtyři hodiny odpoledne přijel od Velkého Meziříčí do obce 
Ruda vojenský oddíl s povozy a koňmi. Vezl nutný proviant a munici do pěchotních zbraní 
k frontové linii. Místa za účelem přenocování hledali s obtížemi. Oddíl tvořilo 18 němců 
a 105 Vlasovců. Ubytovali se většinou po dvou mužích. Vlasovci se zajímali, kde jsou uby-
továni němečtí důstojníci a poddůstojníci, kde jsou umístěny světelné vypínače na chodbách 
a o další podrobnosti ve staveních. Po desáté hodině večer Vlasovci vystřelili červenou ra-
ketu na znamení poplachu. To již měli obsazené východy, kde byli němci ubytováni a jak 
vycházeli z domů, zastřelili je. U Drápelů (čp. 78) vyběhl kuchař a zastřelen byl již v chod-
bě a další na lůžku v kuchyni. U Dvořáků (čp. 18) němce zastřelili u vrat blízko okna. 
Druhý, který to viděl z okna, prchal přes maštal za stodolu a po humnech k silnici, kterou 
překročil a struhou se dostal až ke kostelu, kde nalezl úkryt. Ten jediný se zachránil.

U Baráků (čp. 68) byl ubytován Vlasovec, který sympatizoval s němci a odmítl účast 
na incidentu, jeho krajan ho zastřelil. Projektil (kulka), který jím prošel zasáhl i paní Klo-
tyldu Barákovou, která se v tu chvíli posadila na posteli. Zasažena byla přímo do srdce 
a okamžitě mrtvá, stalo se v 22.30 hod. Postřelený voják byl svými krajany utlučen paž-
bou pušky.

Tuto akci určitě připravovali již během cesty z obavy, že budou nasazeni do fronty 
proti sovětským vojákům. Uprchlý němec ohlásil tuto událost ve Velkém Meziříčí a do 
Rudy přijelo asi čtyřicet automobilů s příslušníky SS k vyšetřování. Svědectví podal za-
chráněný voják a paní Macková z Vídně rakouské národnosti, která do Rudy přijela ke 
známým, uchýlila se sem před boji o Vídeň. Vyšetřující příslušníci SS stále zkoumali, zda 
nedošlo k účasti domácích občanů nebo partyzánů na této akci. Jejich svědectvím však 
byla obec uchráněna dalších hrozících represálií.

Jeden z nejmladších Vlasovců, který nebyl do akce zasvěcen a nebyl ani v dané chvíli 
na místě se svými krajany, neodjel. Ráno byl vyšetřujícím komandantem SS u školy za-
střelen. Celkem bylo zabito 17 němců, 2 Vlasovci a občanka Rudy paní Baráková. Mrt-
ví byli nákladním autem odvezeni do Velkého Meziříčí na starý hřbitov.

Po skončení akce hned v noci odjeli Vlasovci přes Ronov - Ořechov do Jívoví. Pod 
Husárkem vypřáhli koně z vozů, vzali si ruční zbraně a jídlo a vraceli se západním smě-
rem. Druhý den dopoledne přijelo do Jívoví asi deset nákladních automobilů s 200 až 250 
příslušníky Wehrmachtu. Utvořili rojnice a prohledávali okolní krajinu, pátrali po prchají-
cích. S jakým výsledkem bylo toto pronásledování skončeno, není známo. Po válce v pa-
desátých a šedesátých letech zachráněný němec několikrát navštívil Rudu, přijel se podívat 
na místa své záchrany. V kronice Rudy je mimo jiné psáno, že Vlasovci jeli přes Ronov – 
Ořechov do Skřinářova, což není pravda. Sám si pamatuji, že skončili v Jívoví.

Karel Pelánek
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ZadÁno pro SEnIorkLUb

nikdy víc ze mne nebude,
než luční květ točící po slunci hlavu.
V pokoře, lásce, věrnosti,
najdu svou jedinou slávu .

Pokračuje náš kviz na určení české básnířky uvedeného verše. Vyhodnocení bude na Se-
niorklubu se sladkou odměnou. autorkou verše v minulém Zpravodaji byla alena Špán-
ková z Brna, kterou jsme mohli osobně poznat na vernisáži jejich obrazů v našem měs-
tě 18.2.2008.

Které dvě akce doporučujeme našim seniorkám a seniorům pro tento měsíc?
– samozřejmě předně naši akci, kterou je májová vycházka v sobotu 10. května 2008 

do Jestřabí za Královničkama. Sraz ve 13 hodin u kašny na náměstí u naší skřínky.

– druhou akci bychom si také neměli nechat ujít. V sobotu 17. května 2008 se koná 
v Kulturním domě „První bítešská heligonka“ V 10 hodin bude prodejní výstava he-
ligonek, ve 14 hodin pak soutěžní vystoupení heligonkářů z celé republiky. Jako host 
potom zahraje známá kapela „Brněnská heligonka“.

Co jsme připravili na měsíc květen:
První naší akcí bude májová vycházka do Jestřabí za Královničkama. Sraz ve 13 ho-

din u kašny na náměstí. Času bude dost, program začíná na horním konci Jestřabí až 
v 15 hodin.

„Královničky“, to je folklorní svatodušní obchůzka dívek spojená s obřadními zpěvy 
a tanci. následovat bude lidová veselice na výletišti za dědinou, k poslechu a tanci bude 
hrát houslová muzika Bítešan. na vycházce zkontrolujeme, jakými květinkami je vyzdo-
bena májová příroda a samozřejmě něco uděláme pro naši kondici.

Druhou naší akcí bude Seniorklub 21. května 2008, v 15 hodin, v Kulturním domě. 
naším hostem bude historik a publicista PhDr. Martin Štindl. Bude o čem hovořit a ur-
čitě bude zajímavá beseda. Město tento rok slaví 600 let od udělení plných městských 
práv, přesně to bylo 26. června 1408. nedávno byl po slavnostním odhalení pamětní 
desky na radnici zahájen prodej reprintu knihy Jana Tiraye – Dějiny města Byteše, oba 
díly, vydané v letech 1882 a 1888, včetně dodatečných poznámek, které autor až do kon-
ce svého života v r. 1925 vpisoval do svého pracovního výtisku, který věnoval našemu 
městu.Vzácná kniha, cena 300 Kč, její prodej je v Informačním centru. Bude možno si 
ji zakoupit i na našem Seniorklubu.

Třetí naší akcí je celodenní výlet na kolech, v sobotu 31.5.2008, sraz v 9 hodin u fot-
balového stadionu. Je máj, tak se pojedeme podívat, jak to kvete v údolí potoka Bobravy. 
Projedeme si tento potok od jeho pramene až po jeho ústí do řeky Svratky za Popovice-
mi. K prameni Bobravy odbočíme za dálničním dvorem před Domašovem vpravo a po-
kusíme se jet stále kolem potoka. Projedeme hezkou obcí Rudka, dál navážeme údolím 
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Bobravy na Chroustovské údolí, kterým dojedeme až do Rosic, dál pojedeme na Tetčice, 
kde se zastavíme na kafe v hezké restauraci U Crlíků. Pokračovat budeme po silnici stá-
le kolem Bobravy až do Radostic, kde odbočíme vlevo na modrou značku do rozkvetlé-
ho údolí Bobravy s několika pěknými mlýny. Potoka se budeme pořád držet, pojedeme 
přes	Želešice	a	Popovice,	kde	za	touto	obcí	končí	Bobrava	svou	pouť	ve	Svratce.	Vrátíme	
se přes Popovice do blízkého Rajhradu, kde se podíváme na starobylý klášter, občerství-
me se a na nádraží nasedneme do vlaku, který nás bez přestupování zaveze až do Vlkova. 
Zde nasedneme na naše kola, která nám z Rajhradu přiveze naše známá avia.

Vzpomínka na náš první letošní zájezd. na tomto místě se vždy rádi zastavujeme.
Foto: aktiv Seniorklubu

Co připravujeme na měsíc červen:
– středa 18.6.2008 Seniorklub s povídáním o hezké cestě po nilu v egyptě
– úterý 24.6.2008, odpolední exkurzní zájezd do DD v Mitrově a na rozhlednu v Ka-

rasině
– sobota 28.6.2008, celodenní výlet na kolech de lednicko-valtického areálu

aktiv Seniorklubu
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ocHrana obYVaTEL
POŽÁRNÍ AUTOMOBILY POUŽÍVANÉ DOBROVOLNÝMI HASIČI 
VE VELKÉ BÍTEŠI – pokračování
Automobilové stříkačky

Výbor hasičského sboru ve V. Bíteši roku 1949. Foto: archiv SDH

Dne 25. května 1934 zakoupili hasiči za pomocí města automobilovou stříkačku typu 
R 19, velmi praktickou a levnou za 50 tisíc a zaplatili hotově z našetřených peněz. O svato-
dušních svátcích vyzkoušel sbor její zdatnost zájezdem na hasičský sjezd do Opavy ve Slezsku 
na účet firmy (účast 9 bratří, velel bratr náčelník Hynek Valach). Přestavbu autostříkačky 
na dodaný podvozek Walter Pn pro Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš u Brna proved-
la firma Hrček a neugebauer, Brno-Královo Pole. Moderní červeně nastříkaná a vyleštěná 
autostříkačka byla pohotovější, výkonnější a na vlastních čtyřech kolech schopná zároveň 
přepravit posádku 10 osob po stranách vozidla. náčiní bylo umístěno ve skříni. Druh mo-
toru čtyřtaktní benzínový. Chlazení vodní pumpou, obsah benzínové nádrže 70 litrů, spo-
třeba benzinu za 1 hodinu 300 kg. Druh benzínu byl lihobenzínová směs. Úprava karoserie 
byla provedena jednoducho-hladká, ale pěkná ladná linie, k čemuž nemalý podíl k návr-
hu měli naši bratři Karel Fuchs a jiní. Karoserie měla naviják dvoukolý, 2 pletené koše na 
mokré hadice, červené signalizační světlo, rezervní nádrž na 25 litrů benzínu a jiné. Čer-
padlo bylo zamontované v předku automobilu o výkonnosti 1200 litrů/minutu, při vol-
ném výtoku opatřeno dvěma výtokovými kohouty, předhřívacím pláštěm proti zamrznu-
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tí a dodaným dvojákem na rozdělení proudnic. Během války byla automobilová stříkačka 
místních hasičů zabavena k oklamání partyzánů a na tomto stroji konali „SS“ z jagdko-
manda divoké jízdy po okolí. Touto příčinou nemohl hasičský sbor zasáhnout při posled-
ních požárech války, protože automobilovou stříkačku odvezli němečtí vojáci ke Křoví. na 
konci války byla automobilová stříkačka v nepojízdném stavu po havárii, kdy byla zaba-
vena pro dopravu stíhacího německého oddílu, tzv. jagdkomanda, jenž se usídlil v našem 
městě. Zajímavostí je, že toto vozidlo během II. světové války a v padesátých letech řídily 
i ženy – strojníci. V roce 1953 požárníci z Velké Bíteše předali své vozidlo Waltr do Ka-
tova, kde ještě s úspěchem sloužilo. Dle podání SDH Katov byla stříkačka nějakou dobu 
v Křižínkově a byla nepojízdná, lidé ji tam začali rozebírat. Odsud se vrátila opět do Vel-
ké Bíteše, kde byla opět v provozuschopném stavu a v letech 1981 – 1983 byla parkova-
ná pod lipami u staré hasičské zbrojnice. Pak se dostala ke sběrateli do Čebína a nyní je 
snad údajně v Rakousku.

David Dvořáček, DiS.
zájmová skupina historie PO při SDH Velká Bíteš

POLICIE INFORMUJE
To, že dochází k vykrádání jak osobních automobilů, tak rodinných domků a firem, té-
měř každý ví! Je však otázkou, zda mnozí z nás těmto darebákům jejich nekalou činnost 
příliš neusnadňují. neuzamknuté rodinné domy či byty, zejména v nočních hodinách, 
kdy stačí vzít za kliku a pozvat dál nevítané hosty. U vloupání do motorových vozidel je 
stále dokola opakováno, ať v odstaveném automobilu nenecháváme cenné věci. Může se 
opravdu ještě někdo divit, že když majitel za sklem nebo na sedadle nechá vystavený fo-
toaparát, mobil, tašku či jiné věci, že se s nimi možná již neshledá? Tím bych chtěl ape-
lovat na všechny, aby se alespoň zamysleli a zkusili této zbytečné trestné činnosti předchá-
zet. Zároveň chci poprosit starší spoluobčany, aby v případě, že je bude kontaktovat cizí 
osoba, která po nich bude chtít peníze nebo pustit do bytu za jakýmkoliv vymyšleným 
účelem, neváhali a volali policii na linku 158. Všem aktivním a všímavým lidem patří náš 
dík!	Prosím,	nebuďte	lhostejní	ke	druhým	a	snažte	se	více	si	všímat	věcí	kolem	sebe.

V posledním příspěvku byly zmiňovány posprejované fasády ve Velké Bíteši. Ob-
vodní oddělení ve Velké Bíteši ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování 
Žďár	nad	Sázavou	objasnilo	některé	nápisy,	které	má	na	svědomí	mladší	generace.	Šet-
ření v této věci nadále pokračuje. Za tyto skutky, stejně jako za ublížení na zdraví, bylo 
zahájeno trestní stíhání. O Velikonocích bylo ve Velké Bíteši dost „živo“. Místní občan 
zadržel mladíka, který se mu pokoušel vloupat do domu. Okolnosti této věci byly do-
sti složité, ale i zde je již vedeno trestní stíhání proti konkrétní osobě. Druhý dubnový 
víkend se Policii ve Velké Bíteši ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřová-
ní	Žďár	nad	Sázavou	podařilo	dopadnout	pachatele	loupežného	přepadení,	který	byl	po	
sdělení obvinění eskortován do policejní cely.

Rovněž bych chtěl reagovat na poslední sdělení, že Policie ve Velké Bíteši nebude. Díky 
zastupitelstvu MěÚ v čele s panem starostou, kteří se snažili a snaží nejenom o udržení 
místního obvodního oddělení, ale i jeho rozvoj, Policie ve Velké Bíteší i nadále zůstává.

npor. Ing. Dvořáček
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SporT
BÍTEŠSKÝ BASEBALL ŽIJE!!

Ve dnech 8. a 9. března 2008 se v Hro-
tovicích za účasti týmů Draci Brno, nuc-
lears Třebíč, Hroši Brno, Technika Brno, 
Vinaři Dolní Kounice a nově též ORlI 
VelKá BíTeŠ uskutečnil žákovský base-
ballový turnaj.

Více než rok po obnovení činnosti 
žákovského baseballového týmu jsme se 
tedy dočkali prvního turnaje. Pro mla-
dé bítešské hráče byl doslova svátek po-
měřit síly s týmy zvučných jmen, s týmy, 
jejichž hráčská základna je mnohoná-
sobně větší než naše a jejichž technické 
a materiální zázemí je s naším zcela ne-
srovnatelné.

ačkoliv jsme se do turnaje pustili s velkým odhodláním, bylo jasné, že se týmům, 
které už odehrály desítky zápasů, nemůžeme rovnat. naším cílem však nebylo vyhrát tur-
naj, takové ambice jsme opravdu neměli, šlo nám především o to, získat zkušenost, kte-
rou můžeme využít v nadcházející sezóně.

Ze všech odehraných zápasů bych rád zmínil duel s Draky Brno, se kterými jsme 
dlouho drželi stav 5:5. V závěru zápasu však soupeř čtyřmi doběhy zvýšil na 5:9 a tím-
to poměrem také utkání skončilo.

Oddíl bítešských Orlů je členem České baseballové asociace, má dva žákovské týmy 
ve věkové kategorii do 10 let a 10 - 12 let. Oddíl je otevřen všem mladým zájemcům.

a jaké jsou plány a cíle bítešských Orlů? navázat na úspěšnou historii baseballu ve 
Velké Bíteši. Vybudovat silný tým se širokou hráčskou základnou, úspěšně vystupovat 
v jihomoravské krajské soutěži a hlavně vytvořit výbornou partu mladých lidí, kterým 
nevadí trocha pohybu.

a že nevíte, co je baseball, jaká jsou jeho pravidla a co je k této hře potřeba? nevadí!
Děti,	vezměte	rodiče,	rodiče,	vezměte	děti	a	přijďte	se	podívat.
Tréninky pro mladší žáky jsou v pondělí od 16.00 do 18.00, pro starší žáky ve čtvr-

tek od 18.00 do 19.30.
Jsou vítáni všichni zájemci do 12ti let, ale také rodiče a přátelé sportu, kteří by se 

chtěli podílet na chodu oddílu
Více informací najdete na www.baseballvelkabites.blog.cz
na závěr bych chtěl poděkovat ZŠ Velká Bíteš za poskytované prostory a vybavení 

a dále Slámovu uzenářství za poskytnutý sponzorský dar na materiální vybavení.

Pavel Doubek
trenér týmu

Roman Porazil na 2. metě. Foto: P. Doubek
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OHLÉDNUTÍ ZA ČINNOSTÍ TJ SPARTAK V PRVNÍM 
ČTVRTLETÍ 2008
Po úspěšném turnaji ve volejbale smíšených družstvech proběhly další plánované turnaje 
a to 9. února 2008 florbalový turnaj žáků o pohár starosty města za účasti pěti družstev – 
Ivančice I., Ivančice II., ZŠ Krimická Praha a dva týmy domácích – bítešští Orli a lvi.

Celý turnaj probíhal v bojovném duchu s touhou po vítězství. Výbornou práci odve-
dl rozhodčí celého turnaje David Karásek, kterému patří velký dík. Hrálo se systémem 
každý s každým. Do finále se probojovala mužstva bítešší Orli a hosté z Prahy. Utkání se 
hrála po celý turnaj 2 x 10 minut. První místo po zásluze obsadili hosté z Prahy a odvezli 
si pohár, který předal starosta města Mgr. Miroslav Báňa. na druhém místě se umístilo 
domácí družstvo bítešští Orli. Bítešští lvi uhájili třetí místo. První tři týmy byly odmě-
něny medailemi, ze kterých hráči měli velkou radost. Mezi cenami nechyběly ani tradiční 
„rohlíky“, které speciálně upekla Jeřábkova pekárna. Jeden rohlík postačil k občerstvení 
celého družstva. K tomu ještě nechyběl „bítešský salám“ od firmy lahůdky pí Slámové.

Organizátoři turnaje děkují vedoucím jednotlivých týmů s přáním, aby podobných 
akcí pro mládež bylo co nejvíce.

Týden poté se sportovní hala TJ Spartak zaplnila dospělými hráči v sálové kopané 
na tradičním zimním turnaji, kterého se zúčastnilo pět družstev: Křoví, Bílý balet Rosi-
ce,	SQUADRA	AZURA	Velká	Bíteš,	Rapid	Velká	Bíteš	a	Flamengo	Velká	Bíteš.	Druž-
stva mezi sebou sehrála dvanáctiminutová utkání, ze kterých vyšlo vítězné družstvo Fla-
mengo ve složení: Radek Hemala, Jan a Ondřej lukáškovi, Petr Malý a Michal Klusák. 
až na jednu prohru tento tým prošel celým turnajem vítězně. O pořadí na dalších třech 
místech	rozhodlo	skóre	zápasů.	Konečné	pořadí:	1.	Flamengo,	2.	Rapid,	3.	SQUADRA	
aZURa, 4. Křoví, 5. Bílý balet Rosice.

Ve znamení florbalu, tentokrát však dospělých, byl 15. březen. Zúčastnily se týmy 
Trage dos Korouhev, „nevím“ náměšť nad Oslavou, TJ SOKOl Velká Bíteš a TJ SPaR-
TaK Velká Bíteš. Po rozlosování byla sehrána utkání dle hracího systému na 2 x 10 mi-
nut. Do finále se probojoval Trage dos Korouhev a TJ SPaRTaK Velká Bíteš. Přes vyrov-
nané výkony obou týmů nakonec zvítězil domácí tým TJ SPaRTaK. Třetí místo obsadil 
tým „nevím“ z náměště nad Oslavou a čtvrté místo patřilo týmu TJ SOKOl Velká Bí-
teš. Pro určení střelce turnaje přistoupili organizátoři na rozstřel, protože v průběhu tur-
naje nastříleli shodně 11 branek tři hráči. Závěrečný rozstřel rozhodl o vítězi, kterým se 
stal Jan Tuček ze SOKOla Velká Bíteš.

Organizační výbor turnajů děkuje sponzorům a to jmenovitě: PBS a.s., labara s.r.o., 
Město Velká Bíteš, Postforming, Minirol, Jeřábkova pekárna, Sportbar Klíma, lahůdky 
Slámová, Starobrno a.s., Restaurace – Penzion U Raušů.

Pro milovníky stolního tenisu byl uspořádán již 11. ročník tohoto sportu – 22. břez-
na 2008 opět ve sportovní hale TJ. Organizátoři turnaje rozlosovali hráče do dvou kate-
gorií – registrovaní a neregistrovaní. Potěšil nás rekordní počet přihlášených – 43 hráčů. 
Z	19-ti	registrovaných	hráčů	si	nakonec	vítězství	vybojoval	František	Kanta	ze	Žďáru	nad	
Sázavou. V kategorii neregistrovaných si vítězství odnesl Jaroslav nehřivý z ludvíkova. 
Ve	čtyřhrách	zvítězil	pár	Kanta	–	Havel,	opět	za	Žďáru	nad	Sázavou.	Ve	všech	kategori-
ích byli vítězové odměněni pohárem a věcnou cenou.
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Poděkování patří sponzorům turnaje: PBS a.s., labara s.r.o., Bonsai klub, D. Pavlár, 
elektrizace železnic Vlkov, GeMaX Hodonín, MO MRS V. Bíteš, Michal Koukola, Oleje 
–	Maziva	Weiss,	Oriflame,	Petr	Žižka,	Jeřábkova	pekárna,	Postforming,	Potraviny	Janda,	
Restaurace na růžku, Restaurace Salajka, Sportbar Klíma, řeznictví a uzenářství Sláma.

V tomto roce chceme ještě uskutečnit „Turnaj veteránů ve stolním tenise“ a to v září, 
na který příznivce tohoto sportu srdečně zveme.

Poslední akcí v tomto čtvrtletí bylo dvouhodinové aerobické cvičení, zaměřené na 
posilování, protahování a další nové prvky v tomto cvičení. lektorkou semináře byla 
Blanka Dufková. Účastnice semináře odcházely s pocitem, že dvě hodiny strávené ve 
sportovní	hale	nebyly	promarněny.	Další	 seminář	bude	v	 říjnu	 tohoto	 roku.	Přijďte	 si	
s námi zacvičit!

Výbor TJ Spartak

SpoLEČEnSkÁ rUbrIka
NAROZENÉ DĚTI
Michal Dolihal  Chobůtky 462, Velká Bíteš  18. března 2008

Blahopřejeme!

oSTaTní

KE CHVÁLE ŽIVOTA

V letošním roce jinošovská zahrádkářská organizace vzpomíná víc jak třicetiletou existen-
ci své činnosti a připravuje v pořadí už třicáté Studánky. Před deseti lety jsme vzpomněli 
jubilejní dvacátou skromnou publikací, vypovídající o zrodu myšlenky, o vzniku, vývoji 
a průběhu všech ročníků Studánek s jejich půvabem, změnami i účastníky. Předali jsme 
i něco o vztahu člověka k přírodě; čím mu vždycky byla, je a zůstane v jakékoliv podo-
bě. Vše jsme doprovodili stručnou informací o památnostech na trase samé a osobnos-
tech, které přítomností a především duchem poznamenaly tento náš kraj a Jinošov sá-
motný učinily známým i v historii české kultury.

letošní ročník Studánek, na který tímto zveme jako vždy všechny, kdo každoročně 
přicházejí či přijíždějí z dálky, ať jsou to rodiče s malými dětmi, školáci, dychtivá mlá-
dež a dospělá generace mužů a žen, kteří už vědí, že „není místa na zemi, které by ne-
bylo krásné“, jak to napsal náš krajan a básník, a také, že jít cestou velebného ticha, lesů 
a přírodní krásy přináší fyzické osvěžení, duševní uvolnění, bohatství dojmů i poklidné 
hovory se známými při oddechu na Bělizně s vlídnými a pohostinnými obyvateli cha-
tové osady, s tím nádherným dalekým výhledem ozářeným květnovým svěžím sluncem 
mírně se zvedající pásmo lesnaté Vysočiny.
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Při této příležitosti nemohu nevzpomenout na jednu studánkovou sobotu v roce 
2004. Přáli jsme si mít ten den plný slunce, hřejivý a přívětivý. Přívětivý jako ono dobré 
slovo uvítání všech, kdo půjdou od studánky ke studánce, u té s číslem tři; ale řekněme 
raději u Studánky Kalinovy; blízko starobylé hájovny. Odtud mohou oči pohladit zele-
ný koberec osení, dědinku Hluboké, jak její jméno napovídá skrytou v údolí, a nad ní 
Újezd s pásmem zbraslavských lesů.

Proč o tom mluvím a vracím se o čtyři roky zpět a právě ke Kalinově studánce? Kdo 
tam tehdy byl, slyšel něco ojedinělého, něco, na co se nedá zapomenout, a to Jarní kon-
cert pana Jana Dudy, narozeného v Újezdě, houslisty olomoucké filharmonie. Ten si ke 
svému programu přibral členky Bítešské scholy a jiné hosty. Hudebním sálem se stala 
sama příroda, i ptáci naslouchali v mlhavém ránu, i zasmušilý les přestal šumět, aby ne-
rušil poetický a dojímavý hlas houslí a violy s doprovodem zpěvu bítešských žen. Bylo 
to krásné. Bez mnoha tzv. důležitých věcí lze žít, ale bez touhy po kráse, zduchovňující 
a zušlechťující život člověka, po kráse, která ho vede za ruku kupředu a výš v naplňová-
ní jeho pozemského údělu, nikoliv.

nebyl to však nápad jinošovských zahrádkářů a vyznavačů Studánek. Přišel za námi, 
do té doby neznámý, Jan Duda, rodák z blízkého Újezdu, s návrhem uspořádání jarní-
ho koncertu u některé studánky, který sám připraví, o všechno se postará, neboť tím-
to chce vzdát svědectví úcty a poděkování lidem a rodnému kraji, který do jeho života 
vstoupil navždycky. Cožpak bylo možné odmítnout takový dar ke chvále života a rod-
ného kraje? Rádi jsme přistoupili k tak nezištné, nečekaně přátelské, tak originální, tak 
jedinečné nabídce velkorysé spolupráce. a to se stalo před čtyřmi lety, jak si účastníci 
Jarního koncertu pamatují.

Často si stěžujeme na chudobu lidského citu v člověku se vším třeba nepoctivým způ-
sobem nabytí majetku, s dychtivým snažením neustále množit svůj materiální blahobyt, 
se vším tím hřmotem a divem moderní techniky a tzv. pokroku, zrychleným srdečním 
tepem, s tou odvrácenou tváří života místo hledání a nalézání harmonie lidského soužití 
a vyznávání skutečných darů Ducha na tomto tak často pokřiveném obraze světa. Víme 
však, že všechno, co je živé, roste/zraje a přináší plody. I v nás dozrálo jednou vyslove-
né přání a myšlenka trvalého připomenutí jedinečnosti vzácného daru pana Jana Dudy 
rodnému kraji, jak ho nosí ve svém srdci.

Dáváme na vědomí, že jsme podpořili realizaci záměru pamětního kamene na mís-
tě bývalé slavnosti - u Kalinovi studánky - s verši Miroslava Bureše ve zkráceném znění 
i s vyznáním pana Dudy:

Z těch dědů a báb,
co přede mnou studánku roubili,
z těch jsem a vracím se k nim znova
co na tom, že jejich dny jsou nenávratně pryč,
z ruky do ruky stále si podáváme
těžký klíč – klíč domova …
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V programu vzpomínkové slavnosti k odhalení Pamětního kamene vystoupí pan Jan 
Duda, členky Bítešské scholy, pozounové trio a houslová skupina Bítešan. Slavnost začí-
ná v 9 hodin a opakuje se v 10 hodin.

Jsem přesvědčen, že „těžký klíč domova“ v sobě nosíme všichni. Jen to necítíme 
tak silně a naléhavě jak básníci Bureš, zakladatel Otvírání studánek Bohuslav Martinů, 
František Halas z Kunštátu, Jakub Deml z Tasova, jako pan Jan Duda z Újezdu. neboť 
jen s ostychem a jakýmsi studem se nesměle přiznáváme k citu lásky ke kraji, v němž se 
mnozí narodili, prožili dětství a právem zdědili z odkazů předchozích pokolení všechny 
jejich ctnosti a provinění, všechnu jejich svatost, mučednictví a hříšnost jako děti právě 
této Země, z které rosteme a do níž vrůstáme svými kořeny v toužení po porozumění 
mezi lidmi, po písni radosti zvedající naše hlasy vysoko vzhůru a s hrdým čelem, i v po-
korném sklonění a odevzdání se do vyšší vůle osudového určení k matičce Zemi.

Pro nás, „robotné děti Země“, život nikdy nebude jednoduchý, přesto však může být 
hoden chvály, jak jsme uvedli v nadpise článku a doložili jeho obsahem s pozváním k tři-
cátému výročí Jinošovských studánek v sobotu 24. května 2008.

Každého přivítáme s úsměvem a radostí, té věčně zelené ratolesti života.
Josef Pěnčík
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Cukrárna U Zdubů už zase 
láká milovníky sladkostí svou 
nabídkou. Jak sdělila majitelka 
paní Marie Zdubová: „.. ješ-
tě to není všechno hotové. až 
bude cukrárna v plné parádě, 
zvu vás na reportáž.“ Kdo by 
takovému pozvání odolal?

Český zahrádkářský svaz ZO Jinošov, OÚ Pucov a občanské sdružení Bělizna
zvou přátele přírody na jubilejní

30. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
v sobotu 24. května 2008

Od 8.00 do 10.00 hodin prezentace turistů na návsi v Jinošově. U studánek vítá-
ní turistů chlebem a solí. V 9.00 hodin u studánky „Kalinova“ č.4 bude slavnostní 
odhalení pamětního kamene na paměť „Jarního koncertu“, konaného v roce 2004. 
Opakování v 10 hodin.
Od 12.00 hodin OBČeRSTVení S TáBORáKeM u rybníka Bělizna, vystoupe-
ní gymnastek a soutěživé hry pro děti a mládež. Po skončení trasy si každý účast-
ník vylosuje startovné ve věcné tombole. Délka trasy 12 km. Těšíme se na pěknou 
shledanou.
mediální partner: Deník Vysočina generální sponzoři: OÚ Jinošov, OÚ Pucov

PROSBA LESA:
Milý člověče,
Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě a dárcem přívětivého chlád-
ku v žáru letního slunce. Já jsem dal trámovi Tvému obydlí a desku Tvému stolu, 
ze mne je lože, ve kterém spáváš, i kleč Tvého rádla. Já jsem dodal topůrko do Tvé 
sekyrky a branku ke Tvému plotu. Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve. Jsem 
tím, čím pro blahobyt je chléb a pro lásku květ.

Slyš proto moji prosbu: NEPUSTOŠ MNE!

Foto: Z. Krupičková
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program kIna FLIp VELkÁ bíTEŠ
KVĚTEN 2008

Pátek 2. května 2008 v 19.30 hodin
Jan Saudek V pekle svých vášní, ráj 
v nedohlednu… Pravdě podobný film a. Ziky 
o životním příběhu hrdiny i odpadlíka
Premiéra – 90 minut, mládeži přístupno
Vstupné 64 Kč

Putovní přehlídka filmů PROJEKT 100
Pátek 9. května 2008 v 19.30 hodin
Zabriskie Point (Zabriskie Point)
Nejkontroverznější snímek režiséra a scénáristy 
Michelangela Antonioniho – pro někoho 
politická revolta, pro puritánskou Ameriku 
pornografie… Alberto Moravia jej nazval 
filmem prorockým…
USA 1970, 110 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč

neděle 11. května v 19.30 hodin
Na vlastní nebezpečí Vzrušující souboj 
s divokou řekou, samozvanými strážci zákona 
i hranicemi vlastních možností…
V hlavních rolích filmu režiséra Filipa 
Renče J. langmajer, F. Blažek, M. Krobot, 
l. Siposová…
Premiéra – 92 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 16. května 2008 v 19.30 hodin
Once (Once) Křehká romance Vás převálcuje 
silou emocí a krásou písniček. Film, za který 
Markéta Krylová a Glen Mansard získali 
Oskara
Premiéra – 90 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč

neděle 16. května 2008 v 19.30 hodin
O rodičích a dětech Milovat je lidské – 
chybovat je dědičné… Komedie o otcích, 
synech a ženách jejich života. V hlavních 

rolích J. Somr, D. novotný, J. lábus, 
Z. Stivínová
Premiéra – 110 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Pátek 23. května 2008 v 19.30 hodin
Let’s Dance 2 Street Dance (Step Up 2 The 
Street) Ona je rebelka, on je třídní premiant… 
a oba perfektně tančí… Romantický hudební 
film.
Premiéra – 98 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 59, 62, 65 Kč

neděle 25. května 2008 v 19.30 hodin
Asterix a Olympijské hry (astérix et 
jeuy olympique) nejnovější eskapády 
francouzských miláčků, tentokrát v řecku. 
V hlavních rolích komedie pro celou rodinu 
C. Cornillac, G. Depardieu, a. Delon, 
J. Garcia, a Karembeu…
Premiéra – 117 minut, mládeži přístupno
Vstupné 65, 67, 69 Kč

Putovní přehlídka filmů PROJEKT 100
Pátek 30. května 2008 v 19.30 hodin
Aguirre, hněv boží (Aguirre, der Zorn Gottes) 
Klaus Konski v dobrodružném eposu režiséra 
Werbera Herzoga o cestě do bájného zlatého 
města Inků–El Dorada.
Německo 1972, 100 min., vhodné od 15 let
Vstupné 59 Kč

neděle 1. června 2008 v 19.30 hodin
Tahle země není pro starý (no country 
for	 old	 men)	 Žádná	 úniková	 cesta	 není	
bezpečná… V hlavních rolích drsného 
filmu bratří Coenů T. l. Jones, J. Bardem, 
W. Harrelson a další
Premiéra – 122 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 65, 67, 69 Kč
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řÁdkoVÁ InZErcE

Zajímáte se o kosmetiku a chcete si vydělat peníze? Pro více informací volejte 607 909 462 
e-mail: menclerova@quick.cz

Prodám garáž, v osobním vlastnictví, zkolaudovaná. Tel.: 776 557 442

Kdo daruje počítač (i nefunkční) a veškeré jeho součásti? Tel.: 774 837 851

nebankovní půjčky pro zaměstnance, podnikatele, důchodce i na zástavu nemovitosti.
Tel.: 773 565 767

Učím a doučuji aj a nj. Omezený počet míst. Bližší informace na tel.: 566 532 776

levný a kvalitní sekáč anglického zboží najdete na ul. Vlkovská 429 u Pronovie. 
Od 9 do 11.30 – od 13.30 do 17.30. Také výprodej za 5 Kč.

Koupím byt ve Velké Bíteši. Rychlé solidní jednání. Tel.: 773 476 896

Hledám spolehlivou a pečlivou paní, nejlépe aktivní důchodkyni či maminku na MD, 
jako pomocnici na pravidelný úklid domu. Tel.: 773 500 752.

40

1

2
Nové bydlení u Velké Bíteše 3

4
Projekt dvou rodinných dom  o t ech bytových 5
jednotkách na venkov  3km od Velké Bíteše. 6

7
Bytové jednotky3+1 o velikosti 60-68 m2 s 8

komorou, halou, samostatným WC, parkovacím 9
stáním pro dv  auta a zahradou. 10

Zahájení výstavby jaro 2008 - kolaudace XII. 2008. 11
Bytové jednotky s vyšším standardem za rozumnou 12

cenu.13
Cena od 1,260 000,- nebo od 6.900,- m sí n .14

15
Neváhejte a rezervuje již nyní 16
604 320 136         777 824 822 17

18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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Bar „U Staříka“
Velká Bíteš, Vlkovská 482 (z boku Kulturního domu)

– otevřeno každý den od 12.00 hod.
– kulečník, fotbal, šipky, plasma TV
– sázková kancelář Victoria-Tip a.s.
 bez manipulačního poplatku

– připojení k internetu prostřednictvím
 Wi-Fi zdarma, a to i na zahrádce
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Dřevo do vašich krbů, kamen, kotlů
Libor Vít
Lomnička, areál ZD
608 827 301 Od 1. srpna změna sazby DPH 5 %
vitlibor@centrum.cz
Nabízíme:
•	 štípané	v	metrech
•	 štípaná	polínka	(25,	33,	50	cm)
•	 neštípané	válečky	(25,	33,	50	cm)
•	 odkorky
•	 řezivo	stavební	(trámy,	desky,	střešní	latě)
•	 řezivo	listnaté	BUK,	DUB
•	 palivo	vyrábíme	z	BUKU,	HABRU,	DUBU,	JASANU	a	dodáváme 

v paletách či volně.
Doprava zajištěna!
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První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. 

 

nabízí 
 

příležitost zaměstnání v profesích 
 

 

 

OBRÁBĚČ KOVŮ  
 

obsluha CNC strojů, frézař, vrtař, 
soustružník, karuselář, horizontář – 
vyučen v oboru, absolventy SPŠS 
zaučíme 

   

 SLÉVÁRENSKÝ 
 DĚLNÍK  

 
vyučen, směnný provoz, dobrý 
zdravotní stav 

 
 

KONSTRUKTÉR 
- ELEKTRO  

 
VŠ technického zaměření –   
elektrotechnika a komunikační 
technologie 

 
 
 

TECHNICKÝ 
KONTROLOR  

 
SŠ strojního zaměření, znalost práce 
na PC 

 
 

PROJEKTANT  

 

VŠ strojírenského zaměření  
1) termodynamika a aerodynamika 
2) pružnost a pevnost 

   

 OBCHODNÍ   
ZÁSTUPCE  

 
SŠ obchodně - technického 
zaměření, aktivní znalost AJ, 
znalost dalšího světového jazyka  
výhodou    
 

KONTAKT A INFORMACE 
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. 

Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš 
personální útvar – tel. 566 822 935 

http://www.pbsvb.cz      e-mail: vrbova.j@pbsvb.cz  
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Zaměstnavatel regionu 2008 
 

Ve čtvrtek 3. 4. 2008 proběhlo v hotelu Voroněž v Brně slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže „Zaměstnavatel regionu 2008“. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. se umístila 
na 2. místě v kraji Vysočina a postupuje do celorepublikového finále. Ocenění převzal 
generální ředitel Ing. Milan Macholán.  
Tohoto prestižního ocenění se PBS dostalo již v minulém roce, kdy se firma umístila na třetím 
místě. 
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Nábytek NEKO Velké Meziříčí
Vám píše

ZE STUDIA ZDRAVÉHO SPANÍ
Při koupi postele není důležitý pouze vzhled, ale je dobré vědět, co 

se skrývá uvnitř a to je zvlášť důležité u čalouněného nábytku.
Postel by měl člověk vybírat podle svých rozměrů a hmotnosti. lůž-
ko musí mít také dostatečnou výšku, kvůli pohodlnému vstávání, ale 
také s ohledem na prach a proudění vzduchu. Postel musí umět „dý-
chat. lehací plocha musí být odspodu vždy dobře odvětrávaná. Po-
kud je pod lehací plochou úložný prostor, musí být zajištěno i jeho 
odvětrávání. nejdůležitější částí postele jsou rošty a matrace. Matra-
ce by měla být pružná, prodyšná, na povrchu měkká, popř. se sní-

matelným potahem.
Zdravé lůžko musí svému uživateli nabídnout především příjemný 
spánek. lůžko nesmí bránit v pohybu, ale naopak by mělo půso-
bit na uvolnění struktury kostí a páteře tak aby tělo mohlo snadněji 
zaujmout svoji ideální polohu. Také ploténky vyžadují prostor pro 
„roztažení“, který potřebují k příjmu živin. nejdůležitější pro zdra-
vý spánek je anatomicky správná podpěra těla. V našem studiu zdra-
vého spaní najdete mnoho možností a variant, jak si vybrat vhodný 

typ matrace, roštu i postele.
některé typy si můžete vyzkoušet přímo na naší prodejně.

Prodejní doba
po-pá 8:00-17:30

so 8:00-11:00



prodává nejvíce realit na světě,
prodáme i tu Vaši!

Ing. Michal Brázdil
Váš realitní poradce

     773 500 753

RE/MAX Center, IBC Centrum,
Příkop 6, 602 00 Brno

VOLEJTE ZDARMA

800 110 109

Doporučte nám nemovitost a získejte provizi! 
Doporučte realitní služby RE/MAX a předejte nám kontakt na tohoto majitele.

V případě realizace Vámi doporučeného obchodního případu
Vám vyplatíme odměnu 5–10 % (dle typu obchodu)

z naší celkové provize (min. 2 000 Kč)!

Víte o někom kdo PRODÁVÁ svoji nemovitost?

www.remax-czech.cz

michal.brazdil@remax-czech.cz

Využijte cenového vrcholu
k výhodnému prodeji
svého bytu, domu
nebo pozemku.

Moji klienti čekají
na Vaši nabídku.

Přenechejte na mně
Vaše starosti!



Kontaktujte telefonicky personální odd lení nebo nás navštivte p ímo v sídle spole nosti

Tyco Electronics Czech s.r.o.
Personální odd lení
K AMP 1293, 664 34 Ku im
Tel. 541 162 251, 541 162 111
e-mail: Lzovcakova@tycoelectronics.com
www.tycoelectronics.cz

Nabízíme dobré  nan ní ohodnocení
 tvrtletní bonus 6 000,- K
 13. plat
 p ísp vek zam stnavatele na závodní stravování
 p ísp vek zam stnavatele na dopravu dle vzdálenosti bydlišt
 perspektivní a stabilní zam stnání v prosperující spole nosti 
 práce v istém a p íjemném prost edí moderního závodu
 týden dovolené navíc
 autobusové nádraží p ímo p ed závodem s velmi dobrým spojením

Tyco Electronics Czech je sou ástí spole nosti Tyco Electronics, která je nejv tším 
sv tovým výrobcem a dodavatelem kabelové a konektorové techniky. Náš moderní 
závod se sídlem v Ku imi (okr. Brno venkov, 10 km severn  od Brna) je svým výrobním 
programem zam ený na kabelovou a konektorovou techniku pro automobilový 
pr mysl (VW, Mercedes, Opel, BMW). Sou asný po et zam stnanc  je více než 1800.

ROZVÍJÍME SE A HLEDÁME NOVÉ ZAM STNANCE
• OPERÁTOR/OPERÁTORKA •

• SE IZOVA  •
• NÁSTROJA  •

Inz-A5_Tyco-zamestnani.indd   1 13.2.2008   8:18:52
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Už nehledejte,
našli jste nás...
...silnou realitní společnost,

která je tu jen pro Vás, klienty

RUSSEGGER REAL s.r.o.
Nové sady 27, 602 00 Brno
tel.: 533 433 707, 733 115 956

www.russegger.cz

NABÍZÍTE, HLEDÁTE NEMOVITOST 
nebo potřebujete poradenství v této oblasti nebo 

se chcete stát členem našeho makléřského týmu ? 
Neváhejte a volejte 602 791 990 (jednatelka společnosti 

Bc. Monika Russeggerová) nebo pište na m.russegger@russegger.cz

Tým proškolených makléřů v oblasti nemovitostí a s praxí v oboru se obrací na ty, kteří 
potřebují rychle prodat, či najít vhodnou nemovitost. Pomůžeme Vám usnadnit cestu ke 
spokojenému bydlení. Nehledejte sami, ale obraťte se na nás, profesionály v oboru realit.

Preferujeme: osobní přístup, serióznost, rychlost prodeje, vhodnou reklam-
ní kampaň, disponujeme klienty, kteří hledají nemovitosti ve Vašem regionu, 
s námi získáte nejvyšší tržní cenu za Vaši nemovitost.

Pro ty, kteří nabízejí nemovitost, máme připravený bonus ve formě fi nanční 
odměny, a to v případě uzavření výhradní smlouvy s naší společností.

•  zajistíme kupce pro Vaši nemovitost pokud 
prodáváte, nebo najdeme Vám, kteří hledáte 
bydlení na míru

• inzerujeme, jak na serverech, tak i v tisku 
•  vyhotovíme veškeré smluvní dokumenty 

vč. bezpečné úschovy peněžních prostředků
•  vyhotovíme znalecký posudek 

•  zajistíme bezkonkurenční nabídku fi nancování 
nemovitostí (předložíme více nabídek)

•  podáme za Vás daňové přiznání pro daň 
z převodu

•  vyřešíme exekuce
•  úspěšně předáme nemovitost a zajistíme 

přepisy energií

Naše služby pro Vás:
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