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Vážení spoluobčané,

uplynulý měsíc přinesl z pohledu města a života Vás občanů řadu 
důležitých rozhodnutí. V radě města o nich mnohdy vedeme větší 
diskuze. Snažíme se hlavně o to, abychom otázky, které je třeba vy-
řešit, řešili dlouhodobě a abychom vyhověli praktickým potřebám 
občanů.

V současnosti tak Technické služby podle našeho zadání přepraco-
vávají plán údržby městské zeleně a městských komunikací. 
Během července bude hotov a následně budeme každý měsíc uve-

řejňovat seznam ulic, ve kterých bude údržba a úklid probíhat. Posílíme tak nejen informo-
vanost, ale i kontrolu Vás občanů nad způsobem údržby. Rád bych Vás pozval ke zhlédnutí 
nových stránek Technických služeb www.tsvb.cz, které rovněž mají za úkol posílit kontakt 
s veřejností. Pořádek je pro nás důležitý a budeme rádi, když budete i Vy spolupracovat 
a informovat o problematických místech. Já osobně jsem se setkal ze strany Technických 
služeb se vstřícným přístupem, za což jim děkuji. a zároveň děkuji i všem občanům, kteří 
jsou ochotni ve vzdálenějších částech města vzít sekačku a udržovat i plochy, které by se 
určitě nedostaly na řadu často.

Každá druhá otázka od občanů směrem k nám míří k supermarketu. V současnosti ve-
deme jednání s developery. Projekty, které jsou připraveny nebo o kterých se uvažuje, 
se týkají několika řetězců. V územním plánu máme vyčleněny hned čtyři lokality, kde by 
supermarket mohl stát. To proto, abychom měli my i investoři vyjednávací prostor v přípa-
dě, že majitelé pozemků budou mít v některé lokalitě nepřiměřené požadavky. Uděláme 
maximum pro to, abychom volání občanů po marketu naplnili. Zároveň je poctivé říci, 
že rozhodování nezáleží v první řadě na nás, ale na řetězcích samotných. Jejich centrály 
posuzují velmi pečlivě návratnost každého projektu a platí, že dokud není schválen kom-
pletní projekt, není schváleno nic.

dalším důležitým rozhodnutím je z dlouhodobého pohledu výkup pozemků pod fot-
balovým stadionem. Zastupitelstvo města v červnu schválilo čerpání úvěru, abychom 
mohli tyto pozemky vykoupit a aby měli naši fotbalisté i město jistotu nerušeného provo-
zu. Toto rozhodnutí je důležité rovněž z pohledu případných oprav a budování nových 
objektů v areálu stadionu.

Méně vítané rozhodnutí, které však bylo potřeba udělat, se týká zvýšení cen nájemného 
v městských bytech, ale i nebytových prostorách, které mají v pronájmu podnikatelé. Již 
více než stovka nájemníků bytů souhlasila s novým nájemným a další přibývají. Vím, že je 
to nepopulární, ale město se musí chovat jako řádný hospodář. Při stávající výši nájemné-
ho nebylo možno získat dostatek prostředků na větší opravy majetku, který je mnohdy 
zanedbaný. a to, že by město za svoje peníze obnovovalo bytový fond a stavělo nové 
byty, byla otázka utopie. Pokud výše nájemného dosáhne odpovídající úrovně, budeme 

SLOVO Z RADNICE
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mít v budoucnosti možnost ve větším rozsahu opravovat byty i nebytové prostory.

Změn si jistě mnozí z Vás všimli v oblasti kultury. Podařilo se nám dát dohromady granto-
vý systém, podle kterého dostávají spolky a kulturní organizace příspěvky. Tento systém 
s jasnými kritérii se osvědčil a bude platný i v následujících letech. Protože sport a kultura 
jsou pro nás prioritou, zvýšili jsme i objem prostředků pro ně vyčleněných. V novém slo-
žení bude připravován i Zpravodaj. Ředitel Klubu kultury bude mít k dispozici úzký tým 
spolupracovníků a postupně budou tvář Zpravodaje a jeho informační hodnotu kultivo-
vat. Platí přitom, že i nadále budete tento měsíčník dostávat zdarma do svých schránek. 
Zcela novou podobu dostala bítešská pouť. Jsem přesvědčen, že se změnila k lepšímu: 
kolotoče tentokrát běžely v „tichém režimu“ a na své si přišli milovníci starých kol, veterá-
nů i folkloru. Zvedla se rovněž návštěvnost pouti. ozdobou byl program s italskými přáteli 
z partnerského města Torrevecchia Pia. Mně osobně se bítešská pouť velmi líbila a věřím, 
že nejsem sám. Řada změn samozřejmě vyvolává i negativní reakce. Je to normální a věř-
te, že já osobně coby radní pro kulturu se k nim snažím být maximálně vnímavý. Mým 
cílem je, abychom dokázali vypíchnout jedinečný charakter bítešských tradic a bítešského 
společenského života a přiblížit je ještě většímu počtu lidí.

Přeji Vám krásné prázdniny a nám všem hodně inspirace a dobré vůle ke spolupráci ve 
prospěch budoucnosti našeho města.

Ladislav Koubek, člen Rady města zodpovědný za kulturu

MĚSTO MYSLÍ NA SVOJE MÍSTNÍ ČÁSTI
V pondělí 6. června se Rada města sešla se zástupci osadních výborů, kterých má Bíteš 
celkem 9. Místní části jsou pro nás velkou prioritou, o čemž svědčí i to, že jsme v rozpočtu 
zvýšili prostředky věnované na opravy a investice v těchto obcích o půl milionu korun.

Na setkání přítomní zástupci vyjádřili svoje přání a podělili se o svoje starosti. Rada měs-
ta následně rozhodla mj. o vypracování nabídky na realizaci topení v Kulturním domě 
v Jáchymově nebo o kontrole všech městských rybníků, z nichž se většina nachází prá-
vě v místních částech. Vyčištění by se mohl dočkat mj. rybník v Jestřabí. Město bude 
jednat s krajem o opravě cesty na Jindřichov, která náleží kraji a neodpovídá vytížení, 
které přináší úspěšný provoz firmy labara. Kromě opravy povrchu cesty spojující Jestřabí 
a Březku v rámci již schválené dotace, bude město usilovat i o získání další dotace na re-
konstrukci této komunikace v katastru lesa. V Ludvíkově probíhá prodej parcel zájemcům 
o bydlení a místní se mohou v této souvislosti těšit na prodloužení vodovodu. Uskutečni-
la se oprava a rozšíření rozhlasu v Bezděkově a připravuje se oprava obecního rozhlasu 
v Košíkově.  Město zároveň oslovilo Krajskou správu silnic s žádostí o opravu havarijního 
stavu vozovky v Košíkově, který vznikl v křižovatce u hřbitova v souvislosti s objízdnou 
trasou. Jedné z největších investic se letos dočká Holubí Zhoř: v průběhu roku budou 
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ZPRÁVY Z RADNICE

MATEŘSKÁ ŠKOLKA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ S VĚTŠÍM POČTEM DĚTÍ
Rada Města povolila na svém zasedání Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 
příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí ve třídě na školní rok 2011/2012. 
V důsledku toho pak může být od 1. 9. 2011 ve třídě Motýlků 28 dětí a ve třídě Kuřátek 25 
dětí.

HOSPODAŘENÍ MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE JE BEZ VÝHRAD
Zastupitelstvo Města Velká Bíteš na svém zasedání schválilo celoroční hospodaření 
města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2010. Zároveň byla schválena zpráva ne-
závislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010. Tato zpráva 
je uzavřena výrokem „BEZ VÝhRad“.

ZATEPLENÍ KULTURNÍHO DOMU VE VELKÉ BÍTEŠI SE OPĚT PŘIBLÍŽILO
Město Velká Bíteš vypsalo veřejnou zakázku „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, 
Velká Bíteš“. Rada Města rozhodla schválit cenovou nabídku společnosti outulný, a.s. z 
Náměště nad oslavou na realizaci této veřejné zakázky za cenu 3.753.405,00 Kč bez dPh 
a uzavřít s ní smlouvu o dílo.

instalována nová okna v Kulturním domě, který také bude nově vymalován. Nejmenší 
osada Pánov pak může jít ostatním příkladem v tom, jak se ke spolupráci s městem staví 
místní občané: jeden z nich nabídl zdarma svůj pozemek pro vybudování dětského hřiště. 
Věříme, že i tento záměr se podaří zrealizovat.

Místní části jsou pro Velkou Bíteš velmi důležité a vážíme si jich. Budeme rádi za veškeré 
podněty, které z těchto obcí přijdou.

Ladislav Koubek

Navštivte Informační centrum ve Velké Bíteši 
v letních měsících i o víkendu

ČERVENEC – SRPEN
pondělí–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00 hodin

sobota 9.00–13.00 hodin

neděle 13.00–17.00 hodin

NOVÁ TURISTICKÁ MAPA BÍTEŠSKA V PRODEJI
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ÚSMĚVY BYLY NA MÍSTĚ

Co mají tyto fotografie společ-
né? Všichni jsou Italové, neboť 
se jedná o členy delegace na-
šeho partnerského města Torre-
vecchia Pia. Ve všech případech 
se jedná o momentky z různých 
okamžiků tří a půl denní návště-
vy našich italských přátel a pře-
devším – všichni se na všech snímcích usmívají. Nebylo těžké je pořídit, neboť těch důvo-
dů k úsměvům jsme, jako hostitelé, společnými silami různých složek, spolků, organizací 
i jednotlivců poskytli našim přátelům skutečně dost. Vše začalo pátečním společenským 
večerem nachystaným Sdh Velká Bíteš. 

druhá byla na řadě celodenní sobotní návštěva Prahy s průvodcem v italštině, připravená 
IC a KK, která započala na hradčanech a přes Katedrálu Sv.Víta, Zlatou uličku, Malou Stranu, 
Karlův most, Rudolfinum, Staroměstské náměstí, Pražský orloj, Václavské náměstí až po 
večeři s typickými českými specialitami v evropském secesním skvostu – obecním domě, 
s živou hudbou dua Švejk a jeho staropražskými písničkami až po projížďku noční Prahou. 

Neděli zahájila ranní bohoslužba v kostele sv. Jana Křtitele, na kterou navázaly zážitky 
z pouti, Mistrovství ČR historických velocipedů, báječný slavnostní oběd v Restauraci u 
Vrány a zakončil ji stejně báječný společenský večer připravený přáteli z osové Bítýšky, 
plný hudby, tance a přátelských setkání. Vše završilo pondělní slavnostní rozloučení na 
radnici, těsně před odjezdem. Mluvili a smáli se lidé s lidmi, a to by mělo být na každém ta-
kovém partnerství to nejdůležitější, neboť partnerství měst může vypadat jako setkávání 
se úřadů a funkcionářů nebo opravdu měst. a co je to město? Přece lidé. Pak si jen přejme, 
aby tomu tak bylo v co nejširším možném měřítku. Jak co do lidí, tak to do šířky a srdeč-
nosti našich společných úsměvů. Vždy je přece lepší se životem prosmát, než proplakat 
nebo ošklivě či škodolibě a zlostně probručet. 

Pavel Klempíř
ředitel IC a KK
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CO KDY KDO KDE

Pátek dne 1. července 2011 cca v 16 hodin, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
RIDE 17 – předposlední zastávka dvou britských cyklistů – Tima a George, na jejich 
1700 km dlouhé pouti z londýna do lesního hlubokého.

Středa dne 20. července 2011 ve 14 hodin
SENIORKLUB – promítání a povídání o libanonu s Mgr. et Mgr. ladislavem Koubkem.
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, organizuje Seniorklub

Neděle dne 24. července 2011 v 17 hodin
POUŤ U JAKOUBKA. odchod pěších poutníků v 15.30 hodin od kostela ve Velké Bíteši.
organizuje Farnost Velká Bíteš

Neděle dne 24. až středa 27. července 2011
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
24. 7. – Největší z Čechů (Robert Sedláček, komedie)
25. 7. – Zemský ráj to na pohled (Irena Pavlásková, komedie/drama)
26. 7. – Tacho (Mirjam landová, akční komedie)
27. 7. – Kawasakiho růže (Jan hřebejk, drama)
Masarykovo náměstí Velká Bíteš, začátky filmů ve 21.30 hodin (po setmění)
organizuje IC a KK

Středa dne 17. srpna 2011 ve 14 hodin
SENIORKLUB – klobouková párty s živou hudbou. Klobouky a různé pokrývky hlavy 
i stylový oděv vítány. 
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, organizuje Seniorklub

FOLKOVÝ FESTIVAL PRAMENY
Srdečně Vás zveme na folkový festival
PRAMENY,
který se koná v sobotu dne 9. července v Níhově.
PROGRAM

15.00 Mše svatá
16.00 Žalozpěv (Níhov)
16.55 Pavel Pokorný a Laďa Langer 
 (Znojmo)
17.45 Oboroh (Vamberk)

18.50 Žofka Kabelková (Jihlava)
19.40 4zdi (Pelhřimov)
20.45 Jiří Smrž (Písek)
21.35 Quanti Minoris (Brno)
22.40 Marien (Pardubice)

Moderuje Petr Jordán. hraje se i za deště. občerstvení zajištěno. Možnost koupání. Vstup-
né 100 Kč, děti do 12-ti let zdarma. Pořádá Sdh Níhov.

pozvánky
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POUŤ V KOŠÍKOVĚ
PROGRAM:
Pátek 19. 8. ve 20 hod. Pouťová zábava se skupinou Bagr.
Sobota 20. 8. ve 20 hod. Pouťová zábava se skupinou Tandem.
Neděle 21. 8. v 9.30 hod. Poutní mše svatá v kostele sv. Bartoloměje.
Neděle 21. 8. v 16.30 hod. Pouťová zábava s dechovou hudbou Galáni.
lunapark s autodromem a občerstvení  zajištěno.
Srdečně zve Sbor dobrovolných hasičů Košíkov.

OSTATNÍ POUTĚ V OKOLÍ
Sobota 2. 7. ve 20 hod. Předpouťová zábava v Krokočíně, hraje Ronáta. 
Neděle 3. 7. v 15 hod. Taneční zábava v Krokočíně, hrají Galáni.
Úterý 5. 7. v 17 hod. Taneční zábava v Níhově, hrají Galáni.
Sobota 9. 7. ve 20 hod. Pouťová zábava v Rozseči, hraje Eminent.
Neděle 10. 7. v 10 hod. Poutní mše svatá v Rozseči.
Sobota 16. 7. ve 20 hod. Pouťová zábava v heřmanově, hraje Eminent.
Neděle 17. 7. v 10 hod. Poutní mše svatá v heřmanově.
Neděle 17. 7. v 18 hod. Taneční zábava v heřmanově, hraje Toto band.
Pátek 22. 7. ve 20 hod. Taneční zábava v osové Bítýšce, hraje Fear.
Pátek 22. 7. ve 20 hod. Malá pouťová zábava v lesním hlubokém, hraje Sagita Music.
Sobota 23. 7. ve 20 hod. Taneční zábava v osové Bítýšce, hraje Start.
Sobota 23. 7. ve 20 hod. Velká pouťová zábava v lesním hlubokém, hraje hobbit.
Neděle 24. 7. v 9 hod. Pouťová mše svatá v osové Bítýšce.
Neděle 24. 7. ve 20 hod. Taneční zábava v osobé Bítýšce, hrají Galáni.

POZVÁNKA NA BÍTEŠSKÉ HODY
Srdečně zveme k účasti na hody ve Velké Bíteši, které se budou konat

od 7. do 14. září 2011.

CYKLOTURISTICKÁ MAPA VELKOBÍTEŠSKO
Konečně je to tu:
mapa, v níž je Velká Bíteš uprostřed
mapa aktuální a podrobná
mapa dotvořená místními znalci terénu
Cena: 59 Kč
Místo prodeje: Informační centrum Velká Bíteš

ostatní
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MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ
OZNÁMENÍ

o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., 

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na funkční místo 

úředníka/úřednice 
referent/referentka odboru majetkového

Termín odevzdání přihlášky: do 15.7.2011 (včetně)
Podrobnosti k výběrovému řízení jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu Velká 
Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

Město Velká Bíteš nabízí k pronájmu
byt 3+1 v majetku města Velká Bíteš

byt se nachází na Masarykově náměstí č. 14, v 2 NP.
Celková plocha : 110,48 m2, výška stropu 2.80 m.

Více informací na odboru správním Městského úřadu Velká Bíteš, tel. 566 502 511 nebo 
566 502 539.

Zájemci mohou podat písemnou žádost  o pronájem bytu na 
Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87 nejpozději do 31.07.2011.

Úřad práce České republiky
Úřad práce České republiky

krajská pobočka v Jihlavě, kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou – oddělení státní soci-
ální podpory sděluje příjemcům dávky přídavek na dítě, že nebudou rozesílány tiskopisy 

k doložení příjmů za rok 2010 pro pokračování nároku na dávku od 1.10.2011.
Klienti si již mohou vyzvedávat tyto tiskopisy na kterémkoli kontaktním pracovišti SSP 

v okrese Žďár nad Sázavou a po vyplnění je mohou ihned odevzdat.
Včasné odevzdání tiskopisů napomůže k rychlému zpracování a následné výplatě dávek.

Mgr.Lenka Pipová 
ředitelka kontaktního pracoviště 

ÚŘAD PRÁCE ČR – krajská pobočka v Jihlavě 
Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou

KLUB KULTURY A STÁREK ZVOU CHASU
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude probíhat 
po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin v Kulturním domě ve Velké 
Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do kulturního domu.

První nácvik proběhne v úterý dne 13. července 2010 od 18.30 hodin.

oznáMení
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Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše 
hledá zájemce 

o
HODOVOU BRIGÁDU

Jedná se o práci spojenou s hodovým programem, v hodových sklípcích apod. 
Pokud máte zájem, hlaste se v Klubu kultury v 1. patře 

nebo na tel.: 566 532 342 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

KLUB KULTURY VELKÁ BÍTEŠ ŽÁDÁ MAJITELE HODOVÝCH SKLÍPKů, 
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela) o svých sklípcích, 

které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody. 
Informace můžete nahlásit na Klubu Kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro) nebo na 

telefonu 566 532 342 do 25. července.

dnes Vám přinášíme další díl naší soutěže Znáte svoji Vel-
kou Bíteš? Stačí se rozhlížet a jistě poznáte, kam zařadit de-
tail, který vám budeme pravidelně na tomto místě přinášet. 
Může se stát, že to poznáte hned a může se stát, že se bu-
dete muset trochu více rozhlížet – a při tom Vám třeba pad-
ne do oka mnoho míst, kterých si v běžném shonu již ani 
nevšimnete. Pokud poznáte, odkud je tento obrázek, čeho 
je to součást, dejte nám vědět. Jak? Buď napište e-mail na 
adresu program@bitessko.com, do předmětu uveďte „moje 
Bíteš“ a ve zprávě nám popište, čeho je náš obrázek součástí. Nebo odstřihněte tento ústřižek, 
vyplňte jej a doneste na Informační centrum na Masarykově náměstí. Vylosovaný vítěz od nás 
obdrží pěknou cenu. V tomto měsíci je jí kniha Jana Tiraye – dějiny města Velké Byteše, v hod-
notě 300 korun. Termín pro odpovědi je vždy do 15. dne v měsíci, losování proběhne do 20. 
dne v měsíci a vítěz bude uveřejněn v následujícím Zpravodaji města Velká Bíteš.

Vaše ICKK

Výhercem z minulého čísla Zpravodaje je Růžena Baráková, Návrší 206, Velká Bíteš

Zde odstřihněte

Jméno, adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Správná odpověď. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SOUTĚŽ - ZNÁTE SVOJI VELKOU BÍTEŠ?
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PRÁZDNINY PO FRANCOUZSKU
Začátkem června jsem se vydala se známými z Velkobítešska do Francie 
za prací. a nejen za ní. léto trávíme v přiližně 1600 km vzdálené vesnič-
ce les loges, která se nachází mezi městy Tours a angers.

Pracujeme na farmě, kde se pěstuje spousta ovoce. Brigádníci jsou na-
jímáni na dva druhy činností: jednak se sklízí, což je fyzicky i psychic-
ky náročnější, my pracujeme v balírně. Tam je neustále chladno jako 
v ledničce, aby se nasbírané ovoce uchovalo déle čerstvé. Pracovní den 
začíná v sedm hodin a končí většinou kolem páté hodiny. Někdy se však 

protáhne až do sedmé, odvíjí se totiž podle počasí a zakázek. V poledne je hodinová pau-
za na oběd a odpočinek. Je dobré si při ní – po několikahodinovém stání – protáhnout 
tělo.

Vaření zde není nijak složité, i když podmínky oproti 
domovu ztížené jsou. Já jsem zde poprvé. ovšem 
z vyprávění těch, co tu byli již vícekrát, jsem pocho-
pila, že letos je vše o poznání snazší. Vaří se na elek-
trickém vařiči, umístěném na stole, v předchozích 
letech se vařilo na zemi. Ubytováni jsme v karava-
nech, ale dva, tři roky zpátky se spalo ve stanech 
– a to i za deště, který zde trval devět dní. Co ta změ-
na? Majitel farmy Rodolphe alias „Rudy“ si obyvatele 
Velké Bíteše zkrátka zamiloval. Proto nám zařídil pří-

jemnější ubytování, a také již předem přislíbil práci v balírně. Téměř každý večer se u na-
šich karavanů zastaví na přátelský pokec. Kdo ví, možná je to způsobeno českým pivem…

Jak jsem se zmínila již v úvodu, do Fran-
cie jsme nepřijeli pouze za prací, ale také 
za francouzskou kulturou a vším, co je s ní 
spojené. o víkendech, které by měly být 
volné, se dá podniknout celá řada výletů 
do malebných městeček, na pobřeží, do 
přírody. Bítešáky si oblíbil nejen Rodolphe, 
ale také adam, majitel plážového baru na 
západním pobřeží Francie. Jedním z našich cílů tak bude i návštěva jeho podniku.

Pocity z prvních dnů mám vesměs dobré. Francie se mi líbí a už teď se těším na víkendy, 
během kterých budeme poznávat francouzský venkov a kulturu. a kdo ví, třeba zde po-
chytím alespoň něco málo z francouzštiny. Posílám pozdrav ze země vína, sýrů a levandu-
le – tak tedy au revoir.

Kateřina Božková

YOUNG ZONE
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YZ NO. 1 - MÓDNÍ SHOW POD LAMPOU
V sobotu 25. června se na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši konal první díl projektu 
YoUNG ZóNa (proto no. 1). 

Jeho název „MódNí Show Pod laMPoU“ symbolizoval nejen nejdůležitější body pro-
gramu celého dne, ale i nejdůležitější aktéry. Módní show, reprezentovanou celkem šesti 
bloky módních přehlídek (svatebních šatů, dětského ošacení, módy na léto 2011, extrava-
gantní módy, plavek a spodního prádla) připravila s  mladými přáteli Iveta Šimková, která 

se se svým kosmetic-
kým salónem také po-
dílela na vizáži všech 
modelek. 

druhý díl názvu – 
„Pod laMPoU“, sym-
bolizuje podíl a účast 
Edy Rovenského, který 
v závěru programu 
pokřtil své stejno-
jmenné album a který 
se postaral o hudeb-
ní složku programu. 
Zájem návštěvníků 
se během dne stří-
dal v určitých vlnách, 
s příchozím večerem 
pak vygradoval. 

Než se tak stalo, jedni 
mladí se postarali o program a desítky potřebných věcí k jeho naplnění, včetně oslovení 
sponzorů, jimž všem děkujeme, že nám na ICKK pomohli dát mladým šanci. druzí pak 
obsluhovali u stánků, tahali kabely, stáli za reflektory, fotoaparáty a kamerou, ale přede-
vším přišli v montérkách, aby postavili stany, převáželi, přenášeli a stavěli pódium, sbírali 
odpadky a zametali náměstí. Bez ohledu na denní dobu, únavu a fakt jestli byli z deště 
promočení na kůži či nikoliv. Prostě uvedli mladou zónu v praktický život. 

Pánové – a vy víte kdo – ze srdce Vám děkuji za ty metráky přeneseného a poskládaného 
železa a tisíc dalších drobností mozaiky toho sobotního dne. 

Pavel Klempíř
ředitel IC a KK
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TOULKY DĚKANSTVÍM
Již třetím rokem probíhá v našem velkomeziříčském děkanství prázdninová soutěž s ná-
zvem Toulky děkanstvím. Je vhodná pro celé rodiny a zapojit se můžete po celý červenec 
a srpen. Úkolem je navštívit deset vybraných míst, odpovědět na otázky týkající se větši-
nou historie kostela nebo nějaké jiné místní zajímavosti a získat tam vždy razítko. Vyplně-
nou soutěžní kartu je nutno odeslat nebo odevzdat na faře ve Velkém Meziříčí. Cílem je 
poznat své děkanství, zasoutěžit si a strávit netradičním způsobem chvíle s dětmi.

Soutěžní karty a veškeré informace budou od 1. července 2011 k dispozici ve všech farních 
kostelech našeho děkanství. Mezi cenami je např. dvoudenní zájezd do termálních lázní, 
koloběžka či oběd pro celou rodinu v hodnotě 1 300,- Kč v  restauraci U vrány. Slosování 
proběhne na Farním dnu ve Velkém Meziříčí; přesné místo a čas budou uvedeny na sou-
těžní kartě.

Pojďte si s námi zasoutěžit, třeba na Vás čeká zajímavá cena. 
Všem přeji příjemně strávené prázdninové dny.

Bohumil Poláček, farář

VÝLET DO PRAHY SE SENIORKLUBEM
V květnu jsme uspořádali zájezd do Prahy, po níž nás provázela paní Pavla hladíková. Se-
známili jsme se s místopisem historických měst Prahy, zejména Starého Města. Při pro-
cházce jsme hledali nejen historii, ale i současné zajímavosti a změny – od Václavského 
náměstí pasážemi lucerna a Světozor přes zákoutí Františkánských zahrad až k rozhraní 
měst. Vstoupili jsme na území Starého Města, vyslechli si o jeho historii, podívali se na ha-
velské město s jeho trhy, prošli romantickými uličkami k Betlémskému náměstí, dále pak 
kolem kláštera sv. anny do rušné Karlovy uličky. obdivovali jsme také Karlův most s jeho 
historií i výhledy odtud na významná místa – Pražský hrad, Petřín, letenskou pláň, Kramá-
řovu vilu, Strakův palác, Kampu či Národní divadlo. Zpět jsme se vraceli přes Klementinum 
a Mariánské náměstí do historického středu Starého Města – na Staroměstské náměstí, od-
pradávna dějiště význačných událostí. Poté následovala prohlídka orloje, paláců a chrámů. 
Pokračovali jsme přes Ungelt do Celetné ulice a Prašnou branou do důležité novodobé 
tepny Nového Města – na náměstí Republiky s jeho historickou i současnou podobou. od 
hlavního nádraží následoval přejezd do Troje, kde jsme se prošli kolem Trojského zámku 
do Zoo a navštívili tropický skleník Fatu Morganu v botanické zahradě.

díky naší průvodkyni a jejímu zajímavému vyprávění o historii a současnosti města Prahy 
jsme se zájezdem byli velice spokojeni. Tímto paní Pavle děkujeme. Naše poděkování patří 
i BdS a jejímu řidiči panu Velebovi za vstřícnost a ochotu.

další akce našeho klubu se konala 31. května 2011, kdy jsme byli pozváni ředitelem ZUŠ, 
panem Františkem Kratochvílem na prohlídku prací žáků výtvarného kroužku pod vede-
ním paní učitelky Tomkové a na hudební vystoupení žáků ZUŠ. Toto odpoledne se nám 
velice líbilo a všem zúčastněným za ně děkujeme.

Seniorklub

spoLky, svazy, sdrUŽení a kroUŽky
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MATEŘSKÁ ŠKOLA U STADIONU V NOVÉM
Když v lednu tohoto roku proběhlo výběrové řízení k projektu „Snížení energetické nároč-
nosti objektu MŠ ve městě Velká Bíteš“, nikdo si neuměl představit, co všechno bude tato 
akce obnášet. Příštích několik týdnů ukázalo, jak se dá za běžného provozu zvládnout 
celková rekonstrukce Veselé školky.

Přestavba začala 18. dubna výměnou oken a vnějším zateplováním celé budovy včetně 
střech. Následovalo malování všech tříd a ostatních prostor. Zhotovitel, stavební firma 
Vlastimil Zelený – STaRT, se zodpovědně zhostil stavebních prací, paní učitelky počítaly 
s přesuny dětí do jiných tříd a s tím spojené změny v organizačních záležitostech, paní 
kuchařky připravovaly bezvadnou stravu ve ztížených podmínkách a nové paní uklízečky 
prožily křest ohněm, neboť zvládaly úklid nejen po dětech, ale i po všech řemeslnících. 
Paní ředitelka dnes a denně řešila spoustu problémů a operativně koordinovala spolu-
práci všech zúčastněných.

Jen ti, kteří celou akci zažili, vědí, že to bylo opravdu náročné a hektické období, koruno-
vané ovšem úspěchem. Celá hlavní budova je hotova a září nevšední barevností (viz foto 
na vnitřní straně obálky). do poloviny srpna se plánuje dokončení úprav zbývajících částí 
a zvláště oprava střechy nad kuchyní.

Všem, kteří se na rekonstrukci naší školky podíleli, patří velké poděkování. To samozřejmě 
vyslovujeme i rodičům našich dětí, kteří nám ochotně vyšli vstříc a až na několik málo 
výjimek pochopili nutnost celého tohoto počinu, byť za cenu určitých ústupků a omeze-
ní. děkujeme zvláště těm maminkám, které přišly pomoci při závěrečném úklidu školky. 

Ceníme si pochval veřejnosti za zvýšení hodnoty Veselé školky. Vnímáme je jako uznání 
naší snahy o vytvoření co nejkvalitnějšího a nejefektivnějšího prostředí, sloužícího dětem 
nejen dnes, ale i po mnoho dalších let.

Kolektiv MŠ U Stadionu

PODĚKOVÁNÍ FIRMÁM A ORGANIZACÍM
Než jsme se nadáli, přišel červen, který krásně začíná – dnem dětí, a neméně krásně kon-
čí – posledním cinknutím školního zvonku. obě události si zasluhují pořádnou oslavu. 
Tou v naší Veselé školce každoročně bývá Zahradní slavnost pro předškolní děti z Velké 
Bíteše a okolí. letos však ve školce od dubna probíhala rekonstrukce, kolem celé budovy 
stálo lešení, na trávě ležely balíky polystyrénu a bezpečnostní oplocení omezovalo pro-
stor na zahradě. ač nám to bylo líto, slavnost pro všechny děti jsme za těchto podmínek 
nemohli technicky zvládnout. Proto jsme pouze s „naší“ drobotinou podnikli CESTU Za 
PoKladEM.

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
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děti se s nadšením a zvědavostí sobě vlastní vydaly za dobrodružstvím. Cestou soutěžily 
a řešily spoustu úkolů, za jejichž splnění je čekala parádní odměna – poklad. aby mohl být 
opravdu bohatý, oslovili jsme firmy a organizace ve Velké Bíteši a požádali je o sponzorský 
příspěvek. Nezklamaly nás. I v dnešní náročné a nejisté době se našly mnohé, které nám 
pomohly finančním či věcným darem vytvořit pro děti krásné hravé dopoledne. a za to 
jim všem patří naše velké a upřímné poděkování.

 Kolektiv MŠ U Stadionu

DEN DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
letos jsme se rozhodli oslavit den dětí 
výletem. Vypravili jsme se na drátenickou 
skálu do Žďárských vrchů. Program pro nás 
přichystalo Ekologické centrum ostrůvek 
(pracoviště Krátká), v jehož projektu „Mrk-
vička“ je naše školka zapojena.

Pro děti byla připravena naučná stezka 
přírodou. Cestu k jednotlivým stanovištím 
nám ukazovaly přírodní šipky, fáborky, če-
pičky skřítků, papíroví motýlci a bludičky. 
děti se učily poznávat lesní zvířátka, roz-
poznat typy stromů, rostliny, prohlédly si 
lesní školku a od hejkala se dozvěděly, jak 

se chovat v chráněné přírodní rezervaci a jak přírodu chránit. odměnou jim byly pytlíčky 
sušených brusinek, které pro ně schovali skřítci. Jeden z nich je dokonce pozval k sobě 
domů, do jeskyně v drátenické skále. děti od něho dostaly skleněné korálky, které tam 
kdysi zapomněli dráteníci v hliněném hrnci. Na konci lesa pak potkaly babičku kořenářku, 
pomohly jí nasbírat bylinky a ona jim za to ukázala cestu k autobusu.

Výlet se vydařil, děti byly plné dojmů a vůbec jim nevadilo, že pršelo. alespoň si užily nové 
pláštěnky, které si nesly v batůžku.

Kolektiv MŠ Masarykovo nám. 86

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
Na konci školního roku 2010/2011 je vhodné se ohlédnout a zhodnotit úspěchy žáků Zá-
kladní školy Velká Bíteš. Z celkového počtu 575 dětí (300 chlapců a 275 děvčat) se výrazná 
většina zapojila do různých olympiád, vědomostních, sportovních a dalších soutěží či ji-
ných mimoškolních aktivit. Nabídka byla velice pestrá, v následujících řádcích předkládá-
me některé z nich.

děti s babičkou kořenářkou                              Foto: archiv MŠ
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Úspěšné reprezentantky školy. Zleva Iva Rambousková, Tereza havlátová a Barbora Maierová. Foto Mgr. dalibor Kolář

Sportovní a pohybové aktivity
Naše škola je již 13 let členem aŠSK (asociace školních sportovních klubů). Pod záštitou 
této asociace jsou pořádány během celého školního roku sportovní soutěže, od okrsko-
vých kol až po kola republiková. Naše škola se pravidelně zúčastňuje soutěží ve vybraných 
sportovních odvětvích, mezi která patří přespolní běh, minikopaná, florbal, basketbal, ko-
paná a atletika. Žáci z prvního stupně se pravidelně zapojují také do vybíjené.

Kopaná – 4. místo v okresním kole patří starším žákům, mladší žáci obsadili 3. a 5. místo.

Přespolní běh – okresního kola se zúčastnilo celkem 17 žáků. Nejlepšího umístění dosáhl 
Josef Bartošek, který v kategorii mladších žáků v konkurenci téměř 100 závodníků dokázal 
zvítězit stylem start–cíl. Získal tak titul přeborníka okresu v přespolním běhu.

Florbal – v letošním roce se v tomto odvětví konal již 2. ročník orion florbal cupu. Naši 
žáci se pravidelně umísťují na předních místech. Kategorie mladší žáci (6.–7. ročník) – 4. 
místo okresní kolo, kategorie starší žákyně (8.–9.třída) – 5. místo okresní kolo, kategorie 
starší žáci (8.–9.třída) – 2. místo okresní kolo.

Basketbal – kategorie mladší žákyně – 3. místo okresní kolo, kategorie mladší žáci – 4. 
místo okrskové kolo. Zcela samostatnou dlouhodobou basketbalovou soutěž hráli nej-
mladší žáci – ročník narození 2000 a mladší – pod názvem BK Tygři Velká Bíteš. V oblast-
ním přeboru Jižní Morava získali celkově 4. místo, na úplného začátečníka velmi pěkný 
úspěch.

Minikopaná – v této soutěži dosahujeme každoročně dobrých výsledků, patří k nim 
i letošní 3. místo v okresním kole. Jak v kopané, tak v minikopané spočívá podstatná část 
práce s dětmi a poděkování za ni trenérům FC Spartak Velká Bíteš. Spolupráce školy a bí-
tešských fotbalistů je dlouhodobá a velice úzká, zimní příprava všech mládežnických od-
dílů probíhá ve školní tělocvičně.

Atletika – v tomto sportovním odvětví se naši žáci prosazují v posledních letech stá-
le výrazněji. Kromě vlastní soustavné dlouhodobé přípravy je to dáno existencí nového 
víceúčelového školního hřiště, které nám slouží od roku 2005. V rámci pravidelné i nepo-
vinné tělesné výchovy se prokazatelně zvýšila efektivita výuky nejenom v oblasti lehko-
atletických disciplín. dokazují to některé níže uvedené výsledky z pravidelných soutěží 
Pohár rozhlasu a atletický čtyřboj. V Poháru rozhlasu, kterého se zúčastnilo 12 družstev 
z celého okresu, získali mladší žáci a starší žákyně 3. místo, mladší žákyně 4. místo a starší 
žáci 7. místo.
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V Atletickém čtyřboji získali 3. místo obě kategorie chlapců a 4. místo obě kategorie 
děvčat. Mezi jednotlivci se skvěle celkově umístili: Josef Bartošek – 1. místo, Martina Hav-
líčková – 6. místo, Karolína Patáková – 9. místo, Šimon Pokorný – 10. místo.

Žáci 8. ročníku Šimon Pokorný a Tomáš Všianský jsou od podzimu 2010 členy atletického 
oddílu Velké Meziříčí. oba se úspěšně zúčastňují atletických závodů, Šimon si vybojo-
val účast na letní olympiádě mládeže za Kraj Vysočina, startovat bude v bězích na 60 m 
a 300 m.

do pestré nabídky pohybových aktivit na Základní škole Velká Bíteš patří také lyžování, 
bruslení, možnost zúčastnit se vodáckého kurzu nebo výletů na kolech. Realizace 
těchto aktivit je často podmíněna zájmem (či nezájmem) ze strany žáků školy. V letošním 
školním roce došlo k jeho poklesu. Věříme, že to je pouze dočasný stav.

V rámci tohoto článku si dovoluji oslovit především rodičovskou veřejnost v souvislosti 
s možností vést v následujícím školním roce jakoukoliv aktivitu (nejenom sportovní), která 
by ještě rozšířila spektrum zájmových činností nabízených naší školou; materiální a pro-
storové podmínky ve škole jsou výborné.

Olympiády jsou další oblastí, která rozhodně stojí za zmínku. letos to byly dějepis-
ná, zeměpisná, přírodopisná, matematická, z českého a anglického jazyka. Školního kola 
se zúčastnilo více než 200 žáků, vynikající 2. místo získala v okresním kole matematické 
olympiády Barbora Maierová a 3. místo Tereza Havlátová v angličtině.

Soutěže jsou většinou pořádané na celostátní bázi. V matematické soutěži Pythagori-
áda získala Iva Rambousková 3. místo v krajském kole. Do celostátního kola zeměpisné 
soutěže Eurorebus postoupili Jakub Mastík a Jana Bártová. družstvo ve složení Tamara 
Bočková, Anna Jirglová, Kateřina Antlová a Marie Doležalová bylo nejúspěšnější ve vě-
domostní soutěži Všeználek, která se konala ve Velkém Meziříčí, Tereza Kučerová uspěla 
v recitační soutěži.

Mezi úspěšné reprezentanty Základní školy Velká Bíteš patří desítky dalších dětí. Podrob-
nější informace o dění na škole najdou zájemci na www.zsbites.cz.

Co chceme sdělit závěrem? Určitě poděkování těm žákům, kteří školu a město reprezen-
tují při různých aktivitách spojených přímo či nepřímo se školou. Poděkování patří nejen 
všem vedoucím – učitelům i externím spolupracovníkům, ale také těm rodičům, kteří po-
zitivní aktivity svých dětí podporují.

V těchto dnech začíná druhé období školního roku, hlavní prázdniny. Všem našim žákům 
přejeme příjemně strávené prázdniny. Ve čtvrtek 1. září 2011 ve zdraví a v plném počtu 
nashledanou!

Za učitele základní školy Velká Bíteš
Mgr. Dalibor Kolář, Mgr. Vlasta Musilová, Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. Zdeněk Liška

 a Bc. Dalibor Kolář
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ZAHRADNÍ SLAVNOST V SADOVÉ ULICI
Konec školního roku už pomalu klepe na dveře. a než se tak stane, stačili v Základní škole 
Sadová uspořádat malou oslavu – otevřít altán, který byl v plánu jako dovršení výstav-
by „učebny v přírodě“. Přišli hosté, učitelé, žáci, rodiče. Na  slavnostní přestřižení pásky u 

vchodu do altánu bylo potřeba hned několikery nůž-
ky, protože se sešlo více těch, kteří stavbě v zahradě 
výrazně pomohli. 

Nejdelší kousek stuhy na památku si určitě zaslou-
ží Mgr. Jiří holánek, z jehož iniciativy se začala školní 
zahrada budovat. Po projevech přispěli – jako první 
pod střechou altánu 
– svým programem o 

mlýnech děti souboru Poškoláci. Po výkladu pana holán-
ka nad fotografiemi, vystavenými na panelech, vyvrcholil 
program křestem mapy a odměnami pro nejlepší fotografy 
přírody, žáky ZŠ. 

hosté a žáci se ale nemuseli ještě rozcházet. aby v praxi 
ukázali, k čemu zahrada slouží, poučili deváťáci zájemce o 
druzích stromů, které na ní rostou, a o jejím ekosystému. 
Nejvíce živo bylo u jezírka. Malí lovci si mohli ulovit vše, co 
v tůňce žije a rozdělit úlovky do misek na břehu, a tak se 
hned dozvědět: je to potápník, vodoměrka, larva vážky… 
a my ostatní jsme se i bez lovení dozvěděli: je to skvělé, 
přírodo. Máš další příznivce, kteří se budou učit tě poznávat 
a chránit.

Zora Krupičková

VÝSTAVA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ NA SOŠ JT
Ve dnech 8. a 9. 6. se v budově SoŠ Jana Tiraye v láni-
cích konala již tradiční výstava závěrečných prací obo-
rů obráběč kovů, Kadeřník, Kuchař – číšník a Cukrář. 
Na (nejen) „sladkou“ výstavu se přišlo podívat mnoho 
návštěvníků jak z řad rodičů či příbuzných studentů, 
tak i ostatní veřejnosti. Každého lákal pohled na krás-
né výtvory, letos pojaté v dětském duchu.

Ke zhlédnutí zde byly např. dorty v podobě pexesa, 
berušky, želvičky, člověče, nezlob se, kočičky a další. Kuchaři – číšníci předvedli své doved-
nosti ve formě nádherně nazdobených a upravených stolů. Těžko se vybíralo, který z nich 
je nejhezčí. Mně osobně se líbily všechny: svatební, velikonoční, valentýnská či dětská ta-
bule.
Výstava se opravdu moc povedla. děkujeme dovedným žákům i mistrům odborného vý-
cviku.

Lenka Plechatá
Klub kultury

hosté přihlíížejí programu v altánu

Slatnostní přestřižení pásky u vchodu 
do altánu. Zleva: Mgr. Pavel holánek, 
Karel Pospíchal, Pavel Gašpar, Ing. 
Pavel Gaizura. Zuzana Eliška Veselá, 
zástupkyně nadace Partnerství a mis-
tostarosta Tomáš Kučera. 
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PŘÍRODA (A BÍTEŠÁCI) V ZAHRADĚ
„Jó pršelo, jen se lilo“ a během deště 
se bezmála šedesátka účastníků zá-
jezdu nechala unášet nadějí, že v cíli 
cesty – přírodních zahradách rakous-
kého města Tulln, svítí slunce. Na místě 
samotném nám bylo jasné, že pláno-
vanou prohlídku strávíme pod deštní-
kem či pršipláštěm. Tato vada na kráse 
byla brzy zapomenuta a dnes nám ji 
připomínají jen fotografie poznamena-
né občasnými kapkami na objektivu. 
a co že jsme fotografovali?

Co jiného, ZahRadY – ale jaké! Mlžný les, Trávní moře, Rostoucí zeď, Tanec živých plo-
tů, Žížalí, Japonskou, Recyklační, Malou – ale krásnou, Zelenou kancelář, oázu na štěrku, 
Vodní, odpočinkovou, Tanec čarodějnic… bohužel, dál se mi v tom dešti rozmočil plánek 
s překladem, ale bylo jich určitě přes padesát! Zahrady užitkové i relaxační, hýřící barvami 
i minimalistické, velké i malé, tradiční i velmi originální. Jedno ale měly společné – všu-
de byla vidět snaha dodržet zásadní myšlenku „přírody v zahradě“. Přepestrá vegetace je 
udržována bez použití chemie tak, aby bylo prostředí zahrad vlídné pro rostliny i zvířata. 
Výsledky jsou inspirující. Co všechno se dá vymyslet na malé ploše balkonu či předzahrád-
ky! Jak dobře se dá využít všechno to, čeho se jako odpadu často zbavujeme! Co děláme 
pod tlakem tradic, módy, reklamy obchodníků či nátlaku souseda v zahrádce v rozporu se 
selským rozumem a samotnou přírodou.

a tak jsme se pod deštníky potkávali nejen v zahradách, ale i v přilehlém lužním lese, na 
neuvěřitelné procházce mezi korunami stromů, u jezírek, či prodejních stánků s rostlina-
mi. Jediné, co jsme plně nemohli využít, bylo množství originálních míst k posezení, růz-
ná lehátka, houpačky, křesílka, stinná loubí vábící k relaxaci a snění o vlastní zahradě, ve 
které je od každého něco. Příroda v zahradě nám prostě dokázala, že dnes je den vláhy 
a ty, člověče, raduj se, zalévám za tebe! Nutno říci, že na počasí se nijak zvlášť nežehralo. 
Zoufale vypadala jen početná skupina Rostockých námořníků, kteří své umění předváděli 
prázdným zmoklým židlím.

V autobuse jsme žasli, co viděli ti druzí, co nás minulo, co jsme nestihli, přestože jsme obě-
tovali kávu v útulné restauraci. Je jasné, na tomto kouzelném a inspirujícím místě nejsme 
naposledy: Tulln je totiž co by kamenem dohodil. Musí tu být krásně mezi vodotrysky 
v parném létě, a což teprve barevný podzim!

díky za báječnou motivační exkurzi, kterou uspořádal Mgr. Pavel holánek jako další z řady 
aktivit projektu Přírodní učebna centrum udržitelného rozvoje, realizovaného ZŠ Velká 
Bíteš v rámci programu Škola pro udržitelný život.

Velké poděkování patří rovněž Technickým službám města Velká Bíteš za zajištění dopravy 
a spolupráci při environmentálním vzdělávání žáků a pedagogů.
Těšíme se na příště!

Zmoklá nadšená účastnice Táňa Horká

Přírodní zahrady v Tullnu.                          Foto: Mgr. Pavel holánek
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DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA –
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
V rámci realizace projektu oPVK „ odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se speciálními 
vývojovými poruchami“ proběhl seminář Diagnostika poruch autistického spektra. 
Naše pedagogy jím provedla Phdr. dana Krejčířová, která je jednou z nejuznávanějších 
klinických psychologů se zaměřením na poruchy autistického spektra v naší republice, 
a současně vedoucí oddělení dětské klinické psychologie Fakultní Thomayerovy nemoc-
nice v Praze.

Seminář byl zaměřen na časnou diagnostiku autistického spektra (tj. vývoj projevů 
v závislosti na věk a hloubku postižení, screeningové metody, klinická diagnostika, pře-
hled nejužívanějších metod). dále se zabýval diferenciální diagnostikou, tj. rozlišením 
autismu oproti ostatním vývojovým poruchám (adhd, poruchy učení, poruchy řeči, 
mentální postižení a další). Pozornost byla věnována také rozlišení diagnostik Asperge-
rova syndromu, atypického autismu a sémanticko-pragmatické poruchy řeči. Celý 
seminář byl doplněn cennými praktickými radami a obohatil zkušenosti našich pedagogů 
v této specifické oblasti vzdělávání.

Projekt „odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“., reg.č. CZ.1.07/1.2.02/03.0014, je 
spolufinancován Evropským strukturálním fondem a Státním rozpočtem ČR.

Mgr. Blanka Gaizurová, Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

Chtěl bych poděkovat za spolupráci mnoha lidem, kteří se se mnou podíleli na akcích, 
které jsme realizovali, včetně především vzniku hnutí YoUNG ZoNa a akce s tím spojené 
a informovat tímto, že jsem dne 27. června rezignoval na funkci ředitele IC a  KK.  Zároveň 
bych chtěl, především mladé přátele, ubezpečit, aby toto mé rozhodnutí nechápali jako 
konec tohoto projektu a konec „blýskání se na lepší časy“ v této oblasti (děkuji, že jste 
mě tak vnímali), ale naopak krokem vpřed, kdy budu mít volné ruce. Zároveň přijměte 
ubezpečení, že mi bude ctí být vám stále dobrým a spolehlivým partnerem s odvahou 
realizovat projekty, které jsou pro všechny lidi, nikoliv jen pro vybranou skupinku, neboť o 
tom kultura je  – každému se líbí něco. Více najdete na Facebooku.

Pavel Klempíř 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
dovolte nám poděkovat otci Bohumilu Poláčkovi za krásně připravené první svaté přijí-
mání našich dětí dne 5. června 2011 v kostele Svatého Jana Křtitele.

rodiče

poděkování
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BEZ HASIČŮ BY TO NEŠLO ANEB DĚTSKÝ DEN
Informační centrum a Klub kultury uspořádalo dne 1. 6. 2011 na Masarykově náměstí dět-
ský den pro předškolní a mladší školní děti. Přišlo jich přes 300 a mohly zde vidět následu-
jící složky Integrovaného záchranného systému: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš 
– vozidla CaS 20 MaN, CaS 32 Tatra 148, Hasičský záchranný sbor České republiky, 
požární stanice Velká Bíteš – vozidlo CaS 24 Tatra 815 4x4, Policie ČR, dálniční oddě-
lení Domašov – stíhací Vw Passat, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba kraje 
Vysočina – posádka Rychlé zdravotnické pomoci Velká Bíteš, silniční a odtahová služ-
ba Moravskoslezská s. r. o. Brno a Jerex a. s. Ostrovačice a Armáda ČR.

Požární vozidla stejně jako další atraktivní ukázky zásahové techniky i výstroje a výzbroje, 
zaujaly především nejmenší návštěvníky. Podívat se přišly nejen skupiny dětí ze školek 
a škol, ale také rodiny s dětmi. K dispozici jim byl navíc skákací hrad a trampolína, které 
zapůjčila Kolpingova rodina Velká Bíteš. Zpočátku bylo slunečné počasí, avšak zájem ma-
lých návštěvníků neutuchal ani při dešti. děti v průběhu dopoledne obcházely jednotlivá 
stanoviště záchranných složek, kde si mohly – na přání i s odborným výkladem – prohléd-
nout vše, co je zajímalo.  V doprovodu hasičů zblízka prozkoumaly cisternová zásahová vo-
zidla, seznámily se s hasičskou technikou a vybavením, ale také získaly zajímavé informace 
o jednotce a Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš.

 Na závěr byla připravena ukázka simulované dopravní nehody, při níž členové jednotky 
Sdh Velká Bíteš a ZZS kraje Vysočina předvedli (odborně komentovaný) zásah. Pro děti 
i jejich doprovod byl dětský den velmi pěkným, poučným a netradičním zážitkem.

David Dvořáček, DiS
Velitel družstva – zástupce velitele jednotky SDH Velká Bíteš

kULtUra

Zásah při simulované dopravní nehodě.                                                                                                           Foto: lenka Plechatá
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ČTENÍ POMÁHÁ
Městská knihovna Velká Bíteš zve mladé čtenáře k zapojení do projektu Čtení pomáhá, 
kterého se mohou zúčastnit jak malé, tak velké děti. Určitě vás zajímá, čeho se tento pro-
jekt týká. Proto jsem jedné z knihovniček položila několik otázek:

Čím se tento projekt zabývá?
Projekt, jehož donátorem je Phdr. Martin Roman, je unikátní v myšlence vést děti nejen ke 
čtení, ale zároveň je naučit pomáhat těm, kteří to potřebují. Je to jedna z mála možností, 
kdy mají i děti šanci pomáhat.

Na jakém principu je založen?
Každý registrovaný žák získá za přečtení určitého titulu, které prokáže správným zodpově-
zením několika otázek v internetovém dotazníku, kredit 50 Kč. Ten pak může podle svého 
uvážení věnovat na některý z řady charitativních projektů.

Pro jakou věkovou kategorii je tento projekt určen? Jaké jsou body za přečtené 
knihy a na co je lze využít?
Projektu se mohou účastnit pouze žáci základních a středních škol, kteří se registrují na 
stránkách: http://www.ctenipomaha.cz. Čtenáři získají kredit pouze za přečtení knihy 
ze své kategorie nebo z kategorie o jednu úroveň vyšší. Za každou knihu bude přičten 
1 kredit, přičemž 1 kredit = 50 Kč pro projekt, kterému se rozhodnete dát svůj hlas. Pro 
přičtení kreditů musí každý žák splnit internetový test, připravený pro přihlášené čtenáře. 
Svou znalost knihy prokáže tím, že zodpoví čtyři testové otázky, a to v časovém limitu pět 
minut. Poté přejde do nabídky s charitativními projekty.
Více informací v knihovně!

Lenka Plechatá
Klub kultury

Zdroj: http://www.ctenipomaha.cz

DĚTSKÝ DEN VE VELKÉ BÍTEŠI
Klub kultury děkuje všem zúčastněným složkám Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš, 
hasičskému záchrannému sboru České republiky, požární stanici Velká Bíteš, Policii ČR – 
dálničnímu oddělení domašov, Policii ČR, Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, 
silniční a odtahové službě Moravskoslezská s. r. o. Brno, odtahové službě Jerex a. s. ostro-
vačice a armádě ČR za veškerou jejich pomoc při realizaci dětského dne.

Lenka Plechatá
Klub kultury
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MICHALOVA BRNKAČKA 
ANEB KDYŽ SE MICHAL DOBŘE NALADÍ

V  kulturním domě se v květnu představil se svým pořadem 
pro děti Michal Nesvadba z Kouzelné školky. Byl o něj velký 
zájem, o čemž svědčí vysoký počet malých návštěvníků. Mi-
chal si pro děti připravil spoustu zábavných scének, soutěží 
a dalších aktivit. V jedné scénce vyráběl z  lepící pásky struny 
pro svůj hudební nástroj a děti mu přitom samozřejmě pomá-
haly.originální nástroj tak vznikl i díky nim a nakonec pořadu 
Michal děti odměnil rekvizitami z lepící pásky. Kdo chtěl, mohl 

se s ním i vyfotografovat, což byl určitě nezapomenutelný zážitek. Brnkačka zkrátka všechny 
skvěle naladila.

Lenka Plechatá
Klub kultury

NOC KOSTELŮ
V pátek 27. května se začalo stmívat ještě před západem slunce, přihnaly se totiž dešťové mra-
ky. I přes nepříznivé počasí však do bítešského chrámu sv. Jana Křtitele zamířil početný zástup 
lidí. Přilákala je Noc kostelů, která se u nás konala teprve podruhé. I za tak krátkou dobu si však 
získala mnoho příznivců.

Toho dne se po celé naší zemi otevírala zákoutí chrámů, zpřístupňovaly věže a mnohde i ode-
mykalo podzemí kostelů. atmosféru této jedinečné noci pomáhaly utvářet pěvecké sbory či 
zpěváci odlišného stylu, nejčastěji však s duchovní tématikou. Program většiny kostelů do-
plňovalo mluvené slovo odborníků, vyprávějících o svých zkušenostech, zážitcích, názorech 
a myšlenkách. a to vše byl dostatečný důvod, proč nezůstat doma.

U nás ve Velké Bíteši byla Noc kostelů zahájena slavnostní mší svatou. Následoval videodoku-
ment o bítešské kostelní tvrzi, natočený panem Karlem Velebou, který diváka provází historií 
a prostorami našeho chrámu. Poté se představila  Bítešská schola, která svým zpěvem často 
zpestřuje mše svaté. a opět nezklamala.  Před dalším vystoupením si mohli přítomní prohléd-
nout fotografie z činnosti Kolpingovy rodiny, které okomentoval pan ladislav Koubek. Ne-
všední zážitek a melodickou hudbu, která je inspirována především krásami krajiny na Vyso-
čině, připravila posluchačům kapela Žalozpěv. hudebním vrcholem večera bylo vystoupení 
Tišnovského komorního orchestru, zaměřené na interpretaci klasické hudby. Závěr noci patřil 
promítanému dokumentu o pouti, která se od roku 1918 koná ke cti P. Marie Karmelské v heř-
manově. dokument nese název Bábina pouť a natočil jej rovněž pan Veleba.

Program byl různorodý a na své si přišel každý. Noc kostelů se koná jednou do roka, a nabízí 
příležitost k tomu, abychom na chvíli odešli od každodenních starostí a uspěchaného světa 
a dali odpočinout našim myšlenkám.

Za kolektiv Jiří Kratochvíla
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 KRÁLOVNIČKY V BŘEZSKÉM
Královničky, na Bítešsku znovuobnovený starodávný obyčej na rozhraní jara a léta, jsou 
průvodem dívek po vsi, spojeným s obřadními tanci se zpěvy. dívky při něm obdarovávají 
domácnosti posvěcenými zelenými ratolestmi, které jsou příslibem dobré úrody. 

Volba místa konání letos padla na 
vesnici Březské, kde se dochoval 
větší počet písní. Má příhodnou roz-
lohu a velikost, není tam příliš velký 
silniční provoz, je velmi pěkně upra-
vená a sprchne-li, naskýtá se mož-
nost úkrytu v kulturním domě.

Potěšitelné bylo, že na žehnání kvě-
tin a ratolestí v pátek před svátkem 
sv. ducha při večerní mši svaté v 
chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké 
Bíteši byl přítomen zástupce ha-

sičského sboru obce Březské ve slavnostní uniformě a s praporem. Nedělní svatodušní 
odpoledne mělo vskutku sváteční ráz: zahájení u kaple, předvedení králenských obřadů, 
kolední obchůzka po vsi, při níž Královničky přinášejí do jednotlivých domácností květiny 
a ratolesti, pohostinnost snad v každém stavení a později odpoledne posezení u muziky 
s tancem při kapele viléma Kratochvíla.

Pavel Klempíř

VÝSTAVA OBRAZŮ VLASTY 
ŠVEJDOVÉ A JANY MOUKOVÉ

Vernisáž výstavy proběhla Ve výstavním sále Klubu 
kultury. Buď škrtnou nebo úplně vyhodit celý článek – 
alůe stačilo by škrtnout datum vernisáže, protože výsta-
va byla především červnu Po úvodním slovu ředitele IC 
a KK Pavla Klempíře nám obě výtvarnice představila je-
jich přítelkyně, brněnská herečka a moderátorka danu-

še hostinská-Klichová. Celou vernisáž hudebně doprovázela oblíbená skupina Žalozpěv, 
která si získala sympatie snad každého v sále.

obě umělkyně jsou velmi milé dámy a nám bylo velkým potěšením, že uspořádaly vý-
stavu právě u nás, ve Velké Bíteši. Po slavnostním zahájení byla výstava otevřena až do 
10. června a těšila se značnému úspěchu, o čemž svědčí i příspěvky z návštěvní knihy: 
„Děkuji, krásný zážitek a nádherné a pohodové obrazy.
Výstava je půvabná, potěší oko a pohladí po duši.
Děkuji za možnost nahlédnout do Vašeho nitra, číší z něj něha a krása.“

Lenka Plechatá
Klub kultury

Příprava na svatodušní králenskou obchůzku při mši svaté ve farním 
chrámu.                                                                               Foto: Bc. Ivo Kříž

Skupina Žalozpěv.        
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MLADÉ BÍTEŠSKO TROCHU JINAK
Přehlídka bítešských dětských folklorních skupin z mateřských škol a základní školy se po 
roce uskutečnila v neděli 19. června 2011. letos jako jedna ze dvou hlavních součástí ne-
dělního programu Bítešské pouti. Tou druhou byl VII. ročník Mistrovství ČR historických 
velocipedů se svým silničním závodem, závodem na Bítešskou míli a jízdou elegance. Na 
první pohled dvě odlišné akce se tak letos na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši skvěle 
doplnily a dotvořily sváteční pohodu celého dne.  

Mladé Bítešsko bylo, oproti předcházejícím létům, situováno na náměstí na hlavní podium 
v prostoru před restaurací U Raušů. díky spojení obou hlavních akcí poutě a jejich prezen-
taci v médiích a na reklamních plochách ve Velké Bíteši a v Brně byl tak festivalu nabídnut 
prostor, který umožnil všem návštěvníkům zastavit se a potěšit z výkonů malých taneční-
ků a zpěváčků. Zásadní rozdíl oproti nádvoří Klubu kultury, kde se Mladé Bítešsko dosud 
konalo, byl tak více jak zřejmý. Na „Pětce“ totiž vystupovaly děti každoročně ve velmi stís-
něném prostoru a kromě rodičů, které většinou zajímaly jen výkony jejich dětí a se kterými 
bezprostředně po jejich vystoupení během následujícího programu kvapně odcházeli, se 
do uvedených prostor nevešlo již mnoho z dalších zájemců veřejnosti. 

letošní přesun programu Mladého Bítešska do dopoledních hodin na podium na náměstí 
byl do jisté míry odvážným krokem. Všechna vystoupení dětí na tomto novém podiu si 
však zasloužila obdiv a potlesk všech přihlížejících návštěvníků přehlídky včetně hostů 
z partnerského italského města Torrevecchia Pia. Toto byla nejlepší odpověď na snahy 
některých „místních odborníků a přátel starých pořádků“ o zpochybnění nové podoby 
tohoto svátku dětského folkloru ve Velké Bíteši. Folklor má nepřebernou spoustu podob. 
Pokud má ten současný bítešský oslovit místní i cizí veřejnost, je nezbytné, aby se o něm 
vědělo a nebyl jen přehlídkou vlastního folklorního uspokojení za zavřenými vraty „Pětky“.

Mé poděkování patří nejen všem dětem, ale i jejich paním učitelkám za práci při přípravě 
jednotlivých vystoupení. Poděkování patří rovněž rodičům dětí. Za to, že přizpůsobili běh 
svých domácností dopolednímu programu vystoupení. doufám, že i příště budeme moci 
stejným způsobem vzdát hold bítešskému dětskému folkloru. Nalezení optimální podoby 
a organizace přehlídky Mladé Bítešsko a jejího spojení s  Bítešskou poutí je totiž pro mne 
osobně velmi důležitým úkolem i do příštího roku.

Ing. Milan Vlček
starosta města

Poslední vystupující soubor, Poškoláci,  zvolil pro své vystoupení prostor před pódiem na sluníčku.Foto: Zora Krupičková
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JAKOBY SE ZASTAVIL ČAS
...takový dojem  mohl mít návštěvník Masarykova ná-
městí ve Velké Bíteši v neděli 19. června. V centru měs-
ta se totiž začaly rojit postavy, které vypadaly, jakoby 
vypadly z  filmu pro pamětníky. K nim si představte 
historické velocipedy z nejrůznějších období, výstavu 
auto-moto veteránů, pódium s příjemným celoden-
ním programem, kolotoče – a máte obrázek pouti jako 
malovaný. Časovka na takzvanou Bítešskou míli, Jízda 
elegance i samotný závod, to byl sportovní program, 

který ovšem doprovázel i program Společenský a kulturní. akci slavnostně zahájili staros-
tové Velké Bíteše, osové Bítýšky a partnerského města Torevecchia Pia. Zatímco se veloci-
pedisté věnovali šlapání do pedálů, na náměstí běžel pouťový program, včetně festivalu 
MladÉ BíTEŠSKo, vystoupení Melody Gentleman lednice a podvečerního hosta heleny 
Zeťové.

Pavel Klempíř
ředitel IC a KK

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU
V neděli 5. června 2011 proběhla okrsková soutěž v požárním sportu. První kolo soutěže 
družstev Sborů dobrovolných hasičů tentokráte hostil Níhov. Z 12 hasičských sborů sdru-
žených v okrsku Velká Bíteš se rekrutovalo 13 soutěžních družstev, přičemž se po dlouhé 
době opět aktivně zapojila mužská družstva ze všech sborů.

Úkolem soutěže bylo prověřit připravenost zásahových hasičů a požární techniky. Sou-
těžilo se ve štafetovém běhu 4x100 metrů s překážkami, dále v otázkách z teorie požární 
taktiky a na závěr v královské disciplíně – požárním útoku. Současně také proběhl závod 
jednotlivců v překážkovém běhu. okrsková soutěž opět ukázala vysokou úroveň připrave-
nosti dobrovolných hasičů pro likvidaci požárů a přírodních katastrof.

Výsledková listina

Soutěž družstev Sdh Soutěž jednotlivců

1. Katov 1. Barák Petr z Sdh Nové Sady

2. Níhov 2. Kašpar Tomáš z Sdh Nové Sady 

3. Křižínkov 3. Bartošek Josef z Sdh Křoví

David Dvořáček, DiS.

OCHRANA OBYVATEL
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PARTNERSTVÍ – TORREVECCHIA PIA
V pátek 17. června 2011 proběhlo v prostorách hasičské stanice slavnostní uvítání družební 
delegace ze spřáteleného města Torrevecchia Pia, ležícího v provincii Pavia na severu Itá-
lie, v čele se starostou města, panem antoniem Espositem. Na organizaci tohoto setkání 
po pěti letech se nemalou měrou podílel i Sbor dobrovolných hasičů. Bohužel družba 
mezi hasiči možná není. Pro nás je to něco nepředstavitelného, avšak ve městě našich přá-
tel není žádný hasičský sbor! V případě požáru zde totiž zasahují vojenští hasiči z Milána, 
vzdáleného asi 25 až 30 km. Naše hosty jsme při přátelském posezení pohostili grilovanou 
krůtou a tradičním českým pivem.

SDH Velká Bíteš
 

IV. JAK JSEM SE AŽ DO DŮCHODU DOSTAL
1945–1979

I tak lze humorně nazvat poslední část mého kusého vyprávění po skončení 2. světové 
války. Z toho období zaznamenávám jen to podstatné.

Ve 2. části vzpomínek na léta válečná r. 1944–1945 se ku konci zmiňuji o tom, že jsem  
m. j. vypomáhal občas ve mlýně i jinde v hospodářství, dle potřeby. Samozřejmostí bylo, 
že jsem uměl všechny práce kolem dobytka, včetně dojení. V té době jsem na základě na-
bídky v novinách napsal žádost o zaměstnání u Tkalcoven hedvábí n. p. závod Rýmařov. 
odpověď však dlouho nepřicházela. Mezitím jsem se tedy přihlásil prostřednictvím oÚP 
ve Velkém Meziříčí na uhelnou brigádu na ostravsko, konkrétně orlová – lazy. Zájezd 12. 
11. 1945 v 7.20 hodin z Velkého Meziříčí (z dopisu Úřad ochrany práce v Jihlavě, pobočka 
Velké Meziříčí ze dne 5. 11. 1945), dopis uložen v osobních dokladech.

vzpoMínky toMáŠe sMUtnÉHo

Rýmařov v době protektorátu – v pozadí komín Tkalcovny hedvábí.                                                        Foto: archiv autora
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Několik dní před odjezdem však přišla kladná odpověď z Rýmařova, že mohu okamžitě 
nastoupit. Ještě dodávám, že v roce 1945 i v letech následujících bylo vlasteneckou po-
vinností jít na uhelnou brigádu a další podobné budovatelské akce. Bylo plno hesel, jako 
např. „Buduj vlast, posílíš mír“. do Rýmařova jsem odjížděl 1. 12. 1945.

Nastal tedy pro mě velmi důležitý životní okamžik, kdy jsem zcela dobrovolně nastoupil 
do prvého zaměstnání. Sbalil jsem nutné osobní potřeby a oblečení a vydal se na cestu 
pln nejrůznějších očekávání. Nejdříve autobusem do Brna a pak vlakem směr Vyškov, olo-
mouc, Velká Bystřice, hlubočky, hrubá voda, domašov nad Bystřicí, ondrášov, dětřichov 
nad Bystřicí, lomnice a konečná stanice Valšov. Zde jsem vystoupil. Vlak pokračuje dál 
a za 7 km je v Bruntále.

Ve Valšově přestupuji na lokálku a přes Břidličnou jsem po 11 km v Rýmařově. V kterou 
dobu a na další podrobnosti si již nevzpomínám. Určitě jsem se dotazoval, kde je hledaný 
závod. Tam jsem se přihlásil na osobním oddělení. Přes Národní výbor jsem dostal ubyto-
vání. Bydlel jsem několik set metrů od podniku na ulici Gen. Bočka 21 (nyní U Rybníka 21), 
příčné ulici při hlavní silnici mezi Šumperkem a Bruntálem. Ulici tvořilo několik přízemích 
dvojdomků s malou místností v podkroví, ve které jsem bydlel. Vzpomínám, že dole byd-
lel truhlář s manželkou a dcerou. Byla to německá rodina. on pracoval u nás v závodě. 
Později, když odcházeli na odsun, tak mi daroval fotoaparát se stativem. Byli to slušní 
lidé. dodnes vidím, jak z oken továrny při hlavní silnici sleduji, jak pochodují, spíše kráčí 
k odsunu vybraní Němci se svými zavazadly, směrem na nádraží. To vše jsem viděl více-
kráte. Mnohé jsem znal, bylo mi jich líto. Ti skutečně za nic nemohli. ovšem pamatuji také 
velmi dobře, jak jejich vůdci (K. h. Frank a další) požadovali odtržení pohraničních oblastí 
Sudety (Sudetenland) od Československé republiky. „wir wollen heim ins Reich“ (Chceme 
domů do Říše). Tento požadavek se jim tímto splnil. Toto je vždy důsledkem totalitních 
režimů, který náš národ později poznamenal, byť jinou formou, za vlády komunistů.

(pokračování příště)

NAROZENÉ DĚTI
Magdalena Dolíhalová, narozena 15.5. 2011

SVATBY
V sobotu 18. června 2011 v kostele Jména Panny Marie ve Březí vstoupili do společného 
života bratr Jan Břenda z Velké Bíteše a Veronika Tůčková z Březí. do společného života 
přejeme novomanželům hodně spokojenosti a lásky.

Výbor SDH Velká Bíteš

spoLečenská rUBrika
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BRATR LUDVÍK ZAVŘEL OSLAVIL 55. NAROZENINY
dne 6. 7. 2011 se dožívá 55 let dlouholetý obětavý funkcionář hasič-
ského hnutí, bratr Ludvík Zavřel z Velké Bíteše. Za člena Základní 
organizace Svazu požární ochrany byl přijat 1. 1. 1974. Nejprve byl 
řadovým členem. aktivně pracoval v soutěžním družstvu a jako 
řidič požárních vozidel. Každoročně byl členem prohlídkových 
skupin, provádějících požárně preventivní prohlídky. Po několi-
ka letech ho sbor navrhuje do Městského výboru Svazu požární 
ochrany Velká Bíteš, kam přichází v roce 1987 a ihned je navržen na 
předsedu. Tuto funkci zastává do roku 1990. od roku 1989 pracuje 
ve výboru Zo SPo. V roce 1990 plynule přechází na funkci starosty 
znovuobnoveného okrsku Velká Bíteš. Začíná organizovat akce, které by vynesly finanční 
prostředky na jeho vybavení. Nejprve jsou to auto-moto burzy a taneční zábavy, později 
hasičský ples. Ten se vydařil a stal se již tradicí. okrsek se díky němu pomalu vybavuje 
potřebným materiálem.

od roku 1991 je velitelem Sdh. V letech 1991–1992 se výrazně podílel na druhé etapě 
výstavby nové požární zbrojnice ve Velké Bíteši. Podařilo se mu prosadit vybudování za-
sedací místnosti, klubovny, šatny, kuchyňky a sociálního zařízení pro místní Sdh. Na jeho 
návrh přistoupil Sdh k Vzájemné hasičské pojišťovně. V roce 2000 byl Městským úřadem 
jmenován velitelem jednotky Sdh obce Velká Bíteš a tuto funkci zastává dodnes. Zajišťuje 
preventivní požární hlídky při akcích v kulturním domě a pořadatelskou činnost při sboro-
vých akcích. Stará se o právní subjektivitu okrsku. V roce 2005 se stal členem odborné rady 
vnitroorganizační oSh ČMS ve Žďáře nad Sázavou. Z jeho podnětu se dnes již každoročně 
pořádá dvoudenní zájezd. Při významných příležitostech a životních jubileích navštěvuje 
dlouholeté zasloužilé členy našeho sboru a okrsku. Na poslední cestě doprovází zemřelé 
členy sboru a okrsku. Je hasičem tělem i duší, nesmírně obětavý člen.

Bratr Zavřel absolvoval množství odborných kurzů. obstál u zkoušky pro práci s dýchacími 
přístroji, zúčastnil se týdenního školení v Ústřední hasičské škole Bílé Poličany a později 
kurzu velitele na Ústřední hasičské škole Jánské Koupele. Následovalo školení starostů či 
kurz „Nositelé dýchací techniky“. V roce 2003 absolvoval kurz odborné způsobilosti „Velitel 
jednotky Sdh obce“, v letech 1998 a 2008 kurz strojníků JSdh obce a „Zdravotníka ČČK“. 
Pravidelně navštěvuje cyklické doškolování velitelů JSdh obce.

Za záslužnou práci pro hasičský sbor a okrsek Velká Bíteš byla bratru Zavřelovi udělena 
následující vyznamenání:
• 1. 1. 1980 Čestné uznání Sdh Velká Bíteš
• 1. 1. 1987 Čestné uznání oSh Žďár nad 
Sázavou
• 1992 Medaile „Za příkladnou práci“
• 1. 1. 1997 Medaile „Za zásluhy“
• 16. 8. 2002 „odznak sv. Floriána“

Milý bratře Ludvíku, k Tvému životnímu jubileu Ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví 
do budoucích let a životní spokojenosti.

Výbor SDH Velká Bíteš

Foto:  archiv Sdh

• 2006 Čestné uznání Ústředí hasičů Čech, 
Moravy a Slezska
• 2004 Medaile Sh ČMS u příležitosti 140. výročí 
založení dobrovolného hasičstva v ČR
• 14. 12. 1986 Medaile „Za věrnost“ za 10 let 
členství
• 12. 12. 2004 Věrnostní medaile za 30 let 
činnosti
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VZPOMÍNKY
dne 9. července vzpomeneme ročního výročí, kdy nás navždy opus-
tila naše drahá manželka, maminka, babička, prababička, teta a švag-
rová, paní olga Janíčková.

Děkujeme, že si s námi vzpomenete
rodina

dne 26.června 2011 to bylo 8 let, co nás navždy opustil pan Stanislav 
dvořáček. 

Bolest pominula, ale láska a vzpomínky zůstaly....

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V první polovině roku 2011 se SPoZ opět – jak je jeho úkolem – zabýval občanskými „zá-
ležitostmi“. K těm nejradostnějším patří vítání narozených bítešských občánků. V měsíci 
květnu přijalo město prostřednictvím SPoZ v pěti samostatných etapách mezi své občany 
čtyřicet dětí.

další radostnou událostí bývají manželská jubilea. Zvláště v současnosti, kdy svateb ubývá 
a rozvodů neubývá, je potěšitelné, že členky SPoZ mohly blahopřát ke zlaté svatbě (50 let) 
manželům: Marii a Stanislavu Nováčkovým (8. 4. 2011), Růženě a Bohumilu hudečkovým 
(22. 4. 2011), aleně a Jiřímu Vlčkovým (29. 4. 2011,) a olze a Františkovi Juzkovým (29. 4. 
2011). Smaragdovou svatbu (55 let) oslavili dne 23. června manželé Zdislava a Josef ond-
rákovi.

Během každého měsíce chodí členky k občanům, kteří se dožívají sedmdesáti či pětase-
dmdesáti let. od osmdesáti let chodí blahopřát každý rok; nejvíce se pochopitelně osla-
vuje stoleté a další jubileum, kdy jsou senioři pozváni k malé oslavě na městskou radnici. 
Za letošní první pololetí blahopřály členky SPoZ celkem stu třiceti bítešským občanům.

V měsíci červnu přijal starosta města v obřadní síni radnice žáky SoŠ Jana Tiraye a předal 
jim výuční listy. Slavnostně byli vyřazeni také žáci devátých tříd ZŠ Sadová a vycházející 
žáci ZŠ Tišnovská. Budoucí prvňáčci z obou mateřských škol se na stejném místě loučili se 
školkou a stužky, kterými byli dekorováni, dostali jako symbol budoucího školáka.

do svého rodiště se rádi vracejí i bývalí spolužáci na svá setkání. V obřadní síni byli přivítání 
letos padesátiletí a šedesátiletí rodáci.

Sbor pro občanské záležitosti doplnily letos dvě nové členky – paní Petra Veselá, vedoucí 
domova důchodců a paní Naděžda Burianová, učitelka MŠ. Jejich veselá a vstřícná povaha 
i povolání je předurčují k dobré spolupráci se stávajícími členkami.

Zora Krupičková
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
V sezóně 2010/2011 hrály okresní přebor (oP) ve stolním tenise tři družstva TJ Spartak 
V sezóně 2010/2011 hrála okresní přebor (dále jen oP) ve stolním tenise tři družstva TJ 
Spartak Velká Bíteš. Mužstvo a ve složení, dvořák Jiří, Kopáček luboš, Kopáček Vladimír 
a Poledna antonín obsadilo v oP I. třídy celkové 10. místo, což mu „zajistilo“ sestup do oP 
II. třídy. družstvo B, které hrálo oP II. třídy, a to ve složení Jirásek Petr, Musil Jan, ošmera la-
dislav a Zezulová lucie, skončilo na 7. místě. Za družstvo TJ Spartak V. Bíteš C hráli dvořák 
Jiří (shoda jmen s hráčem z mužstva a), Geisselreiter Jiří, Majer Gustav, Netrda lukáš, Péťa 
Milan, Vaculík ladislav a Vaculík Miloš. Umístili se na 2. místě v oP V. třídy. Více informací 
o uplynulé sezóně najdete na www.pinec.info.

 Za oddíl stolního tenisu Lucka Z.

HISTORICKY PRVNÍ SETKÁNÍ VŠECH VOLEJBALISTŮ 
VELKÉ BÍTEŠE
Pátek 10. 6. 2011. Pro někoho obyčejný den, pro ostatní začátek víkendu. Pro volejbalisty 
Velké Bíteše, jak pro bývalé, tak i pro současné, den s velkým „d“. Na tento termín bylo totiž 
naplánováno historicky první setkání volejbalistů Velké Bíteše pod záštitou TJ Spartak. Cí-
lem tohoto setkání bylo zavzpo-
mínat si na sportovní zážitky 
a podělit se s ostatními o fotky 
z aktivní éry hráčů.

dlouho připravovaná akce byla 
zahájena v 17.30 hodin. Před 
sportovní halou TJ Spartak na 
Tyršově ulici sešla část bývalých 
volejbalistů s několika současný-
mi hráči. atmosféru a tón setká-
ní nastavili již na začátku první 
účastníci, kteří nešetřili dobrou 
náladou, veselými poznámkami 
a hlasitým voláním, kterým ví-
tali další příchozí. Program začal 
prohlídkou haly a společnou fo-
tografií pod naaranžovanou volejbalovou sítí. V zasedací místnosti si účastníci prohlédli 
asi 80 fotografií, které se organizačnímu výboru povedlo díky vzájemné spolupráci shro-
máždit. Poděkování patří paní holíkové za přípravu malého občerstvení.

sport

Setkání volejbalistů. První zleva Ing. Karel Smolík.
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hlavní část programu se však odehrávala v salónku restaurace U Raušů. Zde už na spor-
tovce čekali další kolegové, kteří dorazili přímo ke „zdroji“. Nastalo další veselé vítání. Po-
stupně se přidávali další a další účastníci, až byl salónek téměř zaplněn.

oficiální část programu zahájila paní holíková, která také jako první zvedla číši a vyzvala 
účastníky ke slavnostnímu přípitku. Poté všichni chvilkou ticha uctili spoluhráče, kteří již 
nejsou mezi námi. Ing. Karel Smolík coby nejstarší pamětník zavzpomínal na své volejba-
lové začátky ve Vlkově i na pozdější setkání s vůdčími osobnostmi volejbalu z Velké Bíteše, 
ke kterým v 60-tých letech minulého století bezesporu patřili pan učitel Jindřich Květoň, 
pan Miroslav Pospíšil a mnoho dalších.

Program pokračoval prezentací nedávných změn v pravidlech volejbalu. hovořilo se 
o historických úspěších bítešského volejbalu, bývalých aktivních hráčích a osobnostech, 
které se na něm podílely. Všichni si tak připomněli slavné období, kdy se družstvo mužů 
Velké Bíteše ve složení Jaroslav Jelínek, Miroslav Pospíšil, Stanislav Pohl, Jiří Geisselreiter, 
Ing. Ivan Brunovský a Jaroslav Franěk umístilo na krásném 4. místě v Krajském přeboru 
mužů II. třídy. Za úspěchy tehdejších hráčů stál Ing. Brunovský, pod jehož vedením se hrá-
či připravovali. Tento stabilní kádr postupem času doplňovali další aktivní hráči (všechny 
je zde samozřejmě nelze vyjmenovat), z nichž vzniklo družstvo dorostenců, které hrávalo 
okresní přebor. Nelze také zapomenout na dívčí družstvo, které pod vedením paní hany 
Vaverkové získávalo jedno vítězství za druhým, a ze kterého vyrostla velká osobnost bí-
tešského volejbalu, pozdější reprezentantka Katka Božková. Závěr prezentace patřil úspě-
chům současných družstev působících ve Velké Bíteši a informaci o nové přípravce děv-
čat, která vznikla v loňském roce. Vede ji Petra Vaverková za pomoci své maminky, a kdo 
ví, možná nám v ní roste nová reprezentantka.

Následoval poslední bod programu – účastníci si povídali a vzpomínali na vtipné příhody 
ze své sportovní éry. Za přátelského hovoru uběhl zbytek večera jako voda a volejbalisté 
se rozešli až v pozdních večerních hodinách. Na jejich spokojených tvářích bylo vidět, že 
se akce povedla a splnila svůj cíl.

Na závěr mi dovolte použít citáty z některých mailů, dokonale vystihujících tuto partu 
sportovců. Mirek Pospíšil: „Jedno vím ale jistě. Jsem rád, že jsem s volejbalem mohl prožít 
nezapomenutelné chvíle, radoval jsem se ze skvělé hry a poznal doživotní přátele.“ Ing. Jiří 
Vlček: „Léta prožitá s volejbalem patří k těm „nej“ a já si je chci navždy zachovat hlavně ve 
svém srdci.“ Srdečný dík všem sportovcům za účast a reprezentaci našeho města!

Na tomto místě si dovoluji vyzdvihnout také tradiční a dlouholeté sponzory sportovců 
našeho města: pana Jiřího Rauše, paní Pőcklovou, která i toto setkání podpořila skvělými 
koláčky, pana holíka, ředitele firmy labara, a firmu PF Postforming.

Za výbor TJ Spartak
Ing. Petr Světlík
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 13/11 KONANÉ 
DNE 23. KVĚTNA 2011 
2/13/11/RM – schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 7/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 23. 5. 2011

3/13/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření navýšení příspěvku 
Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace o 99.392 Kč na úpravu 
a vybavení prostorů v I. NP domu Masarykovo nám. č.p. 85, Velká Bíteš a v I. NP domu Masarykovo nám. 
č.p. 5, Velká Bíteš
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2011

4/13/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města zařadit do rozpočtového opatření navýšení příspěvku 
Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace o 30.000 Kč na úhradu 
podia, audiotechniku, umělce a související výdaje v rámci programu bítešské poutě
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2011

 5/13/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000 Kč 
Bítešskému hudebnímu půlkruhu na předvelikonoční koncert
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2011

 7/13/11/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje města k 30.4.2011
odpovědnost: rada města termín: 23. 5. 2011

8/13/11/RM – bere na vědomí podrobnější zprávu auditora Ing. Pavla hrabáka k přezkoumání hospoda-
ření města za rok 2010
odpovědnost: rada města termín: 23. 5. 2011

9/13/11/RM – rozhoduje uzavřít se společností InForm audit s. r. o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Palachova 
1775/3, IČ 276 68 410, smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 6. 2011

10/13/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace, ulice Tišnovská“, smlouvu o poskyt-
nutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – ul. Návrší, kanalizace Š 527- Š 903“, smlou-
va o poskytnutí finančního příspěvku SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – rekonstrukce kanalizace ul. Pod 
hradbami – projektová dokumentace“
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2011

12/13/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závě-
rečný účet města za rok 2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
města za rok 2010 s výrokem „bez výhrad“
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2011

 13/13/11/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč osadnímu výboru holubí Zhoř 
na konání dne dětí 4. 6. 2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 6. 2011

soUHrny Usnesení
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14/13/11/RM – neschvaluje TJ Spartak Velká Bíteš bezplatný pronájem přísálí kulturního domu dne 10. 6. 
2011
odpovědnost: starosta termín: 1. 6. 2011

15/13/11/RM – rozhoduje poskytnout bítešským spolkům a sdružením slevu ve výši 50% z nájemného za 
přísálí kulturního domu v případě konání nevýdělečné akce
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně

16/13/11/RM – souhlasí s podnájmem části oplocení tenisového areálu pronajatého TC Matador Velká 
Bíteš za účelem umístění reklamy dle žádosti č.j. MÚVB/2958/11
odpovědnost: starosta termín: 1. 6. 2011

18/13/11/RM – bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 3/2011 ze dne 27. 4. 201 a pověřuje vypraco-
váním odpovědi starostu
odpovědnost: starosta termín: 3. 6. 2011

19/13/11/RM – doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout přijmout střednědobý úvěr ve výši 5 mil. Kč 
pro projekt „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 13. 6. 2011

20/13/11/RM – bere na vědomí záznam z jednání na MěÚ Velká Bíteš dne 10. 5. 2011 o koncepci řešení 
vodovodu a kanalizace na nádvoří za radnicí
odpovědnost: rada města termín: 23. 5. 2011

21/13/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem, Pres-
lova 87, 602 00 Brno na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Nádvoří za 
radnicí“, kterým se prodlužuje doba plnění do 30. 6. 2011
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 6. 6. 2011

22/13/11/RM – schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organi-
zace v červenci a srpnu 2011 dle návrhu ředitelky Bc. hany Sedlákové
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 7. 2011

24/13/11/RM – souhlasí s přijetím finančního daru na vymezený účel Mateřskou školou Velká Bíteš, Masa-
rykovo náměstí 86, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/2970/11
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 6. 2011

25/13/11/RM – povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace vý-
jimku z maximálního počtu dětí na třídě na školní rok 2011/2012 od 1. 9. 2011 ve třídě Motýlků na 28 dětí 
a ve třídě Kuřátek na 25 dětí
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 9. 2011

27/13/11/RM – rozhoduje pozvat předsedy osadních výborů na setkání s členy rady města dne 6. 6. 2011
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2011

28/13/11/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Sdružení Nové Město na Mo-
ravě o.s. na zajištění služby Raná péče
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 7. 2011

30/13/11/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 1/2011 ze dne 28. 4. 201
odpovědnost: rada města termín: 23. 5. 2011

32/13/11/RM – souhlasí s přijetím finančního daru na vymezený účel Mateřskou školou Velká Bíteš, U Sta-
dionu 538, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/3061/11
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 5. 2011
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33/13/11/RM – schvaluje změnu výpůjční doby v Městské knihovně Velká Bíteš v období prázdnin dle 
žádosti č.j. MÚVB/3094/11
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 1. 7. 2011

34/13/11/RM – rozhoduje přijmout finanční dar ve výši 8.000 Kč od  První brněnské strojírny Velká Bí-
teš, a. s. na Projekt modernizace vozového parku – výměna dopravního vozidla pro Sbor dobrovolných 
hasičů Velká Bíteš
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2011

37/13/11/RM – bere na vědomí zdůvodnění požadavků na změnu územního rozhodnutí „Březka u Velké 
Bíteš, vodní nádrž U Výhonu“, potvrzuje stanovisko rady města ze dne 18. 4. 2011, č. usnesení 6/10/11/RM 
a neschvaluje, jako vlastník pozemků parc.č. 1001 a 1002 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, změnu trasy zatrub-
něné a otevřené části odpadu z budoucí vodní nádrže
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1. 6. 2011

38/13/11/RM – bere na vědomí stížnost na nečinnost stavebního úřadu podanou dne 20.5.2011 a doporu-
čuje odboru výstavby a ŽP využívat zákonných prostředků k vymáhání rozhodnutí v působnosti staveb-
ního úřadu včetně uplatňování sankcí
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1. 6. 2011

 39/13/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:
bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených RM, rozhodnutí Rady Fondu aSEKol o nepodpoření 
projektu č. 2011015 a zápis z 4. zasedání dozorčí rady ze dne 10. 5. 2011
ukládá zajistit úklid Masarykova nám. v sobotu a neděli v ranních hodinách
odpovědnost: jednatel termín: průběžně

 40/13/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti lesy města Velká Bíteš s. r. o. ukládá doplnit 
předložený investiční záměr o ekonomickou rozvahu
odpovědnost: jednatel termín: 17. 6. 2011

43/13/11/RM – schvaluje organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš s účinností dne 1. 7. 2011
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 7. 2011

44/13/11/RM – pověřuje odbor výstavby a ŽP rozborem stavu vytápění školní tělocvičny Sadová a před-
ložením návrhu řešení
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1. 7. 2011

 45/13/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. požaduje 
od jednatele vysvětlení kalkulované ztráty v plánu hospodaření TS na rok 2011, dále pověřuje jednatele 
uvedením odstavné plochy pod náměstím do přijatelného stavu (srovnání, uválení a zpevnění povrchu)
odpovědnost: jednatel termín: 15. 6. 2011

 46/13/11/RM – požaduje opakovaně od ředitele ICKK sestavení organizačního výboru hodů, vypracová-
ní návrhu koncepce hodů, která bude předložena radě města. Stejně tak žádá zpracovaný plán využití 
zimního stadionu v letním období 2011včetně ekonomické rozvahy (investice do mobilní podlahy apod.) 
a na následující letní období
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 3. 6. 2011

 47/13/11/RM – pověřuje ředitele polikliniky vyhrazením prostor v objektu polikliniky pro novou ordinaci 
praktického lékaře pro dospělé. Zároveň rozhoduje oslovit lékařskou veřejnost s nabídkou prostoru pro 
zřízení této lékařské praxe
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: 30. 6. 2011
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48/13/11/RM – schvaluje bezplatné přidělení parkovací karty pro parkování na Masarykově náměstí pro 
potřeby polikliniky
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: průběžně

 49/13/11/RM – pověřuje ICKK umístěním odkazů na www.velkabites.cz + www.bitessko.com na vitrínu 
proti Železářství. Zároveň akce v této vitríně doporučuje členit na akce ve Velké Bíteši (jedna polovina) 
a akce v okolí (druhá polovina)
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30. 6. 2011

 50/13/11/RM – pověřuje ředitele ICKK zpracováním rozpočtu na pořízení dřevěných stánků v počtu 10, 
resp. 20 ks, které budou k dispozici ICKK a využijí se nejen o hodech 2011
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30. 6. 2011

 51/13/11/RM – schvaluje další termín svého jednání na čtvrtek 2. června v 18 hodin
odpovědnost: rada města termín: 23. 5. 2011

 52/13/11/RM – rozhoduje ukončit činnost stávající redakční rady Zpravodaje k 31. 5. 2011 a děkuje všem 
jejím členům za veškerou odvedenou práci. Zároveň rozhoduje oslovit členy Kulturní komise s žádostí, 
aby se Kulturní komise stala zároveň redakční radou Zpravodaje
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 14/11 KONANÉ 
DNE 2. ČERVNA 2011
2/14/11/RM – rozhoduje uzavřít darovací smlouvu IdZZ00051.0076 s dárcem krajem Vysočina, jejímž 
předmětem je poskytnutí daru městu Velká Bíteš ve výši 134 tis. Kč na podporu převodů vzdělávací čin-
nosti ZŠ vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při 
zabezpečování vzdělávání těchto žáků
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2011

 3/14/11/RM – bere na vědomí informaci Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o vyúčtování finančních 
prostředků poskytnutých od obcí na dokončení skládky TKo v osové Bítýšce
odpovědnost: rada města termín: 2. 6. 2011

 4/14/11/RM – rozhoduje vyřadit nabídku č.3 Vysplan s. r. o., 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava z důvodu 
neúplnosti nabídky.
dále rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ivana Maříka, Barvířská 110/18, 589 01 Třešť na výkon koordiná-
tora BoZP na projektu „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“ za cenu 23.000,00 Kč včetně 
dPh a uzavřít s ním předloženou smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BoZP
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 6. 2011

 5/14/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ČSoB, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 na po-
skytnutí střednědobého úvěru na 5 mil. Kč pro financování projektu „Snížení spotřeby tepla v kulturním 
domě, Velká Bíteš“ a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o přijetí úvěru ve výši 5 mil. Kč a uza-
vření smlouvy o úvěru
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 13. 6. 2011

 6/14/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Preslova 87, 602 00 Brno 
na výkon autorského dozoru na projektu „Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“ za cenu 
36.504,00 Kč a uzavřít s ním smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 6. 2011
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 8/14/11/RM – schvaluje provedení projektové přípravy pro výběr zhotovitele nového topení v tělocvičně 
ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 13. 6. 2011

 9/14/11/RM – ukládá řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace zpracovat plán volných 
hodin sportovišť v areálu ZŠ a nabídnout je k využití veřejnosti
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 15. 9. 2011

 10/14/11/RM – bere na vědomí dodatečné oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvko-
vá organizace o zadávání výběrových řízení vztahujících se k projektu odstraňování bariér ve vzdělávání 
žáků se SVP., reg. č. CZ.1.07/1.2.02/03.0014
odpovědnost: rada města termín: 2. 6. 2011

 11/14/11/RM – souhlasí s přijetím finančního daru na vymezený účel Střední odbornou školou Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/3204/11
odpovědnost: ředitelka SoŠ termín: 15. 6. 2011

 15/14/11/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Preslova 87, 602 00 
Brno na zaměření území akce „Velká Bíteš, nádvoří za domy čp. 84 a 85“ za 12.000 Kč bez dPh a uzavřít 
s ním smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 6. 2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 15/11 KONANÉ 
DNE 6. ČERVNA 2011
2/15/11/RM – pověřuje starostu zasláním dopisu kraji Vysočina ve věci investičního záměru rozšíření kraj-
ské komunikace od odbočky ze silnice II/602 po Jindřichov a svoláním jednání na místě samém
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2011

 3/15/11/RM – pověřuje investiční techniky oslovením 3 firem ohledně vypracování nabídky realizace 
topení (rozvody a radiátory) v Kulturním domě v Jáchymově
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30. 6. 2011

4/15/11/RM – pověřuje investiční techniky prověřením možnosti a případným vypracováním žádosti 
o získání dotace na opravu cesty Březka – Jestřabí
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30. 6. 2011

 5/15/11/RM – rozhoduje oslovit ŘSd a kraj Vysočina ve věci řešení opravy havarijního stavu, který vznikl 
v Košíkově v křižovatce u hřbitova v souvislosti s objízdnou trasou
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 6. 2011

 6/15/11/RM – pověřuje odbor výstavby provedením fyzické kontroly městských rybníků včetně návrhu 
případných oprav. dále RM žádá odbor výstavby o posouzení výhodnosti nájemních smluv na městské 
rybníky
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31. 7. 2011

 7/15/11/RM – pověřuje vedoucí správního odboru prověřením možností dotace na hasičské zbrojnice 
a hasičské sbory v místních částech
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 6. 2011
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 8/15/11/RM – pověřuje místostarostu kontrolou stavu a případným podniknutím nezbytných opatření ve 
věci podemleté silnice mezi Březkou a holubí Zhoří, která hrozí utržením
odpovědnost: místostarosta termín: 15. 6. 2011

 9/15/11/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. pověřuje 
jednatele TS zpracováním plánu sezónního využívání nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce
odpovědnost: jednatel termín: 30. 6. 2011

 10/15/11/RM – pověřuje tajemnici sestavením zápisu z každé Rady města Velká Bíteš a jeho rozesláním 
všem členům rady vždy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jednání rady
odpovědnost: tajemnice termín: průběžně

 11/15/11/RM – rozhoduje ze zadávacího řízení vyloučit nabídku uchazeče C.w.R. Czech s. r. o., domažlická 
1256/1, 130 00 Praha 3, IČ: 28385349. Rada města Velká Bíteš rozhoduje schválit cenovou nabídku společ-
nosti outulný, a. s., ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad oslavou, IČ: 26230992 na realizaci veřejné zakázky 
„Snížení spotřeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“ za cenu 3.753.405,00 Kč bez dPh a uzavřít s ní 
předloženou smlouvu o dílo
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30. 6. 2011

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 16/11 KONANÉ 
DNE 9. ČERVNA 2011
2/16/11/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 2/3/2011 „Snížení energetické náročnosti ob-
jektu MŠ ve městě Velká Bíteš“ se zhotovitelem Vlastimil Zelený – STaRT, Zemědělská 454, 588 32 Brtnice, 
v předloženém znění
odpovědnost: starosta termín: 10. 6. 2011

 SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 17/11 KONANÉ 
DNE 13. ČERVNA 2011
 2/17/11/RM – pověřuje místostarostu objednáním posouzení napojení kogenerační jednotky, resp. bi-
oplynové stanice do rozvodu centrálního vytápění na sídlišti U Stadionu ve Velké Bíteši na VUT Brno za 
cenu 13.500 Kč bez dPh
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 6. 2011

 3/17/11/RM – jmenuje vedoucím odboru majetkového Městského úřadu Velká Bíteš Ing. ladislava Radu, 
a to s účinností od 1.7.2011
odpovědnost: rada města termín: 30. 6. 2011

 4/17/11/RM – ukládá tajemnici vyhlásit výběrové řízení na referenta/ku odboru majetkového Městského 
úřadu Velká Bíteš
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 6. 2011

 5/17/11/RM – rozhoduje uzavřít darovací smlouvu IdZZ00050.0184 s dárcem krajem Vysočina, jejímž 
předmětem je poskytnutí finančního daru městu Velká Bíteš ve výši 101.250 Kč na podporu převodu 
vzdělávacích činností ZUŠ a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a spor-
tovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2011
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6/17/11/RM – schvaluje termíny konání schůzí rady města v 2.pololetí roku 2011 takto:
11. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12.
odpovědnost: rada města termín: průběžně

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 
7/11 KONANÉHO DNE 13. ČERVNA 2011
3/7/11/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 2010 včetně 
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 s výrokem „bez 
výhrad“

4/7/11/ZM: rozhoduje přijmout úvěr ve výši 2,7 mil. Kč pro účely výkupů spoluvlastnických podílů na po-
zemcích od dvou fyzických osob do vlastnictví města Velká Bíteš a uzavřít smlouvu o úvěru s Komerční 
bankou, a. s., Palackého 1606/46, 586 32 Jihlava
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20. 6. 2011

5/7/11/ZM: rozhoduje přijmout střednědobý úvěr ve výši 5 mil. Kč na financování projektu „Snížení spo-
třeby tepla v kulturním domě, Velká Bíteš“ a uzavřít smlouvu o úvěru s ČSoB, a. s., Radlická 333/150, 150 
57 Praha 5
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 20. 6. 2011

 6/7/11/ZM: schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Vel-
ká Bíteš - rekonstrukce kanalizace, ulice Tišnovská“ ve výši 395.645 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 6. 2011

 7/7/11/ZM: schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů  a  kanalizací  Žďársko  na akci 
„Velká Bíteš – ul. Návrší, kanalizace Š 527- Š 903“  ve výši 364.640 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 6. 2011

 8/7/11/ZM: schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci „Vel-
ká Bíteš – rekonstrukce kanalizace ul. Pod hradbami – projektová dokumentace“ ve výši 38.000 Kč
odpovědnost: odbor finanční termín: 25. 6. 2011

 9/7/11/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2011 k rozpočtu 
města Velká Bíteš na rok 2011 schválené radou města dne 23. 5. 2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2011

 10/7/11/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 30. 4. 2011 a k 31. 5. 2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2011

 11/7/11/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města roku 2011 dle rozpočtového opatření města č. 8/2011
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 6. 2011

13/7/11/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 6/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
odpovědnost: tajemnice termín: 14. 6. 2011

 14/7/11/ZM: rozhoduje přistoupit ke Smlouvě o spolupráci ze dne 1. 6. 2010, která se týká přípravy projek-
tu Integrovaného systému nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNoV)
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 6. 2011

15/7/11/ZM: bere na vědomí zápis kontrolního výboru č. 3/2011 ze dne 27. 4. 2011
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 13. 6. 2011
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MOTOREST „DEVĚT KŘÍŽŮ“
přijme pracovníka údržby 

se vzděláním v oboru elektro.
Vhodné i pro důchodce.
Bližší info: 775 590 243
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Klub Kultury města Velké Bíteš
přeje všem čtenářům

spoustu letní pohody, hodně sluníčka
a krásnou dovolenou
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