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2 Zpravodaj Velká Bíteš

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Velká Bíteš  -  sobota 11. zá í 2010

VIII. ro ník p ehlídky soubor  a krojovaných skupin z Podhorácka. 
Vystoupí národopisný soubor Bítešan a zp vá ci z Velkobítešska, 

K emínek z Nám št  nad Oslavou, ženy a d ti z Jinošova, 
Stárci z Ostrova ic  a Borov nka ze Št pánova nad Svratkou.

Za átek ve 14 hodin - Masarykovo nám stí.
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PROGRAM
Zahájení 
Masarykovo nám stí ve 14 hodin
„Vesele“
K emínek, folklorní soubor p i Domu
d tí a mládeže v Nám šti nad Oslavou 
„Když sem chodil do školy“ 
Bítešan, mladší d ti národopisného 
souboru p i ZŠ Velká Bíteš 
„Brn nský kola“ 
Stárci z Ostrova ic, skupina d tí
„An o, máš jít na trávu“
Borov nka, folklorní soubor p i ZŠ 
a MŠ Št pánov nad Svratkou
„Zp vá ci z Velkobítešska I“
ú astníci oblastního kola d tské 
p ehlídky lidových písní
 „Chytil táta sojku“ 
Bítešan, p ípravka d tské skupiny 
národopisného souboru p i Základní 
škole ve Velké Bíteši

Další informace:

Festival se koná v ase Tradi ních bíteš-
ských hod . Mimo pohostinství, kavárny 
a cukrárny jsou otev eny rovn ž hodové 
sklípky ve dvorech a v podzemí n kterých 
m š anských dom  i v p ilehlých ulicích s 
nabídkou dobrého jídla a pití. 

Klub kultury, Masarykovo nám stí p. 5
VÝSTAVA - obraz  Martiny Fialové -  
skla a šperk  Eriky Leksové.

eský svaz chovatel , Lánice p. 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍ ECTVA 

Základní um lecká škola, Hrn í ská ulice 
p. 117

VÝSTAVA BONSAJÍ  

„Zlatá brána“
Skupina žen a malých d tí z obce Jinošov
„Zp vá ci z Velkobítešska II.“
ú astníci oblastního kola d tské p ehlídky 
lidových písní
„Spi, Janí ku, spi“
Borov nka, folklorní soubor p i ZŠ a MŠ 
Št pánov nad Svratkou
„ emesla“
Stárci z Ostrova ic – skupina mládeže
„Dokola, panenko, dokola“ 
Bítešan, mládež národopisného souboru 
ve Velké Bíteši 
Zakon ení 
P ibližn  ve 16 hodin
 
 

Masarykovo nám stí – horní strana
JARMARK LIDOVÝCH EMESEL

Masarykovo nám stí p. 5 - nádvo í      
POSEZENÍ U CIMBÁLU 
V hodovém sklípku „Na p tce“ hraje 
cimbálová muzika Aleše Smutného, za á-
tek ve 20 hodin. 

P íjemn  prožité chvíle host m festivalu 
p ejí  po adatelé

Informa ní centrum a Klub kultury 
m sta Velké Bíteše
Muzejní spolek Velkobítešska 
Národopisný soubor Bítešan
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Zpravodaj Velká Bíteš4

TRADI NÍ BÍTEŠSKÉ HODY
OD ST EDY 8. ZÁ Í DO ST EDY 15. ZÁ Í 2010 
Klub kultury m sta Velké Bíteše ve spolupráci s M stem Velká Bíteš, rychtá em a rych-
tá kou, prvním stárkem a stárkovou a bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobí-
tešska a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srde n  
zvou na Tradi ní Bítešské hody. 

    POND LÍ 6. ZÁ Í 2010
VERNISÁŽ OBRAZ  MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERK  ERIKY LEKSOVÉ
V 17 hodin ve Výstavní síni Klubu kultury na Masarykov  nám stí 5 

    ST EDA 8. ZÁ Í 2010
V 17 hodin na Masarykov  nám stí
STAV NÍ MÁJE a otevírání hodových sklípk

V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
PAVEL HELAN -  hraje nejen folk k tanci a poslechu ve sklípku „Na P tce“ 

    TVRTEK 9. ZÁ Í 2010
V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
AKUSTICKÁ KAPELA ŽALOZP V a hosté písni ká i Pavel Pokorný a Ladislav 
Langer z T ebí e
Sklípek „Na P tce“

    PÁTEK 10. ZÁ Í 2010
V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
TATA BAND a jeho dixilend pod vedením Jaroslava Ku ery ve sklípku „Na P tce“

V 19 hodin, Masarykovo nám stí
„Rocková noc live ROCK MADE IN GAMBRINUS“ 
B hem ve era na Masarykov  nám stí vystoupí DEMONIUM (19.00 – 20.00), GATE 
CRASHER (20.30 – 21.30), p edkapela AEROSMITH, OZZY OSBOURNE (2010) 
IRON MAIDEN (2008) p edvede novou desku a to pro  si ji sv tové veli iny vybraly 
na svoje koncerty v eské republice, INE KAFE (22.00 – 23.30) rev. (Slovensko).  
Záv r ve era od 00.00 – 01.30 hod DEMONIUM zakon í nejv tšími hity Peha, Kabát, 
Arakain, Škvor aj. 
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Zá í 2010 5

Ve 20 hodin v Kulturním dom , Vlkovská 482
HODOVÁ ZÁBAVA -  SKUPINA RENOVACE

    
    SOBOTA 11. ZÁ Í 2010
Od 14 do 16 hodin na Masarykov  nám stí pod májou
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
VIII. ro ník p ehlídky soubor  a krojovaných skupin z Podhorácka. Na Masarykov  
nám stí vystoupí národopisný soubor Bítešan, zp váci z Velkobíteška, ženy a d ti z 
Jinošova, K emínek z Nám št  nad Oslavou, Stárci z Ostrova ic, Borov nka ze Št pá-
nova nad Svratkou.

Od 20 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
POSEZENÍ U CIBÁLU – hraje CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO
Sklípek „Na P tce“

Od 21 hodin v Kulturním dom , Vlkovská 482
HODOVÁ DISKOTÉKA S M. HRDINKOU a hosty Boney M a ABBA stars

    NED LE 12. ZÁ Í 2010
Od 8 do 9 hodin v chrámu sv. Jana K titele
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA – za ú asti krojované chasy

Od 8 do 11.30 hodin 
STÁRCI ZVOU STÁRKY - za doprovodu dechové kapely  HANA KA z B ešt

Od 9.30 do 11.30 hodin pod májou
DECHOVÁ KAPELA VYSO ANKA  z Brtnice

Od 12 do 12.15 hodin pod májou
KOLE KO PRO CHASU 

Od 13.30 hodin 
KROJOVANÝ PR VOD M STEM
od Kulturního domu na Masarykovo nám stí

Od 13.30 do 14.30 hodin pod májou
DOMÁCÍ A HOSTÉ - vystoupí d ti  a mládež národopisného souboru BÍTEŠAN
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Zpravodaj Velká Bíteš6

 Od 15 hodin pod májou
TRADI NÍ HODOVÝ PROGRAM 
Krojovaná chasa s rychtá em a právem: eská beseda, první stárek p edává v nec, Mo-
ravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtá e a rychtá ku, zavád ní. Hraje BÍTEŠSKÁ 
KAPELA

Od 16 do 20 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
CIMBÁLOVÁ MUZIKA PRESPO AN z Brna
Sklípek „Na P tce“

Od 16 hodin na Masarykov  nám stí u domu . 5
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY

    ST EDA 15. ZÁ Í 2010
V 17 hodin na Masarykov  nám stí
KÁCENÍ MÁJE 

Od 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
HODOVÉ DOZVUKY S KAPELOU PRO-ROCK
Sklípek „Na P tce“

OTEV ENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE

VÝSTAVA OBRAZŮ MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERKŮ 
ERIKY LEKSOVÉ
ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykov  nám stí . 5. Otev ena v sobotu 11. zá í
od 13 do 17 hodin a v ned li 12. zá í od 9 do 17 hodin
 
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 
v areálu eského svazu chovatel  v ulici Lánice . 55. Otev eno v sobotu 11. zá í od 8 
do 18 hodin a v ned li 12. zá í od 8 do 17 hodin.

MUZEUM
- geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska
- výstava krojovaných panenek
úterý až pátek 8:00 – 12:00, 14:00 – 16:00 hodin
              sobota  9:00 – 17:00 hodin
              ned le  9:00 – 18:00 hodin
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VÝSTAVA BONSAJÍ
na nádvo í Základní um lecké školy v Hrn í ské ulici . 117
pátek 10. zá í   – 10.00 – 14.00 prohlídka pro školy
                            14.00 – 18.00 otev eno pro ve ejnost
sobota 11. zá í – 10.00 – 22.00, od 20.00 hodin seminá  o tvarování bonsají
ned le 12. zá í -  10.00 – 18.00
V pr b hu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská innost, ukázky mimo 
bonsajové innosti len  klubu.

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
na horní stran  Masarykova nám stí, v pr b hu soboty a ned le 
  
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ
na horní stran  Masarykova nám stí, v sobotu od 12 do 16 hodin

KAM DO SKLÍPK  O HODECH
SKLÍPEK „NA P TCE“ Masarykovo nám stí 5
St eda 8. zá í v 19 hodin PAVEL HELAN

tvrtek 9. zá í v 19 hodin ŽALOZP V
Pátek 10. zá í ve 19 hodin TATABAND
Sobota 11. zá í ve 20 hodin CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO
Ned le 12. zá í v 16 hodin CIMBÁLOVÁ MUZIKA PRESPO AN
St eda 15. zá í v 19 hodin PRO-ROCK

KAVÁRNA CAFÉ JANA, Masarykovo nám stí 66
Od st edy 8. zá í otev en sklípek: víno z jižní Moravy, bur ák, uzené maso uzené kr tí 
palice, uzený b ek, cigára, klobásy
Pátek 10. zá í kapela BLÍŽENCI
Sobota 11. zá í FRANTIŠEK KRATOCHVÍL 
Ned le 12. zá í ŽIVÁ HUDBA OD 14 HODIN

RYBÁ SKÝ SKLÍPEK, Masarykovo nám stí 86
St eda 8. zá í – ned le 12. zá í a st eda 15. zá í 14.00 – 23.00 hodin
Ned le 14.00 – 19.00 hodin
smažený kapr, moravská vína

BAR – HERNA U STA ÍKA, Vlkovská 482 (z boku Kulturního domu)
Otev eno každý den od 12 hodin, maso na grilu, uzené maso, bur ák, Bud jovický 
Budvar 12º, 10º, Pardál
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DISKO – BAR CARIBIK, Lánice 59
St eda 8. zá í až sobota 11. zá í HODOVÉ DISKOTÉKY

RESTAURACE NA „103“, Peroutkova 103
St eda 8. zá í – ned le 12. zá í: udírna, gril, domácí kuchyn

SPORT BAR KLÍMA, Tyršova 219
Od st edy 8. zá í do ned le 12. zá í speciality na grilu a uzené maso
Pátek 10. zá í a sobota 11. zá í živá hudba

VINOTÉKA, R žová 150
Od st edy 8. zá í do ned le 12. zá í: víno, bur ák, pivo, ob erstvení, reprodukovaná 
hudba

TENISOVÉ KURTY VELKÁ BÍTEŠ, R žová ulice
Pátek 10. zá í: kýty, reprodukovaná hudba

BOWLING BAR, Masarykovo nám stí 98
St eda 8. zá í – ned le 12. zá í: bur ák z Moravského muškátu (oblast Mut nice), sudo-
vá vína, nová nabídka odr dových vín z Valtického Podzemí, Chateau Lednice a vina -
ství Jožky Šmuka e
Pátek 10. zá í – sobota 11. zá í nabídka z udírny: uzená žebírka, b ek, klobásy, cigára

RESTAURACE U RAUŠ , Masarykovo nám 13
St eda 8.zá í – ned le 12. zá í: bur ák z Moravského muškátu (oblast Mut nice), sudová 
vína, nová nabídka odr dových vín z Valtického Podzemí, Chateau Lednice a vina ství 
Jožky Šmuka e
Prodej zajišt n NONSTOP v recepci

RESTAURACE U VRÁNY, Kostelní 69
Pátek 10. zá í a sobota 11. zá í 
selská hospoda, posezení na zahrádce, grilované maso

HOTEL JELÍNEK, Masarykovo nám stí 83
St eda 8. zá í, pátek 10. zá í  a sobota 11. zá í: bur ák, víno

LESÁCKÁ RESTAURACE, Masarykovo nám stí 6
Pátek 10. zá í a sobota 11. zá í: sudové víno, bur ák, pivo, grilované maso, klobásy, 
reprodukovaná hudba

RESTAURACE MÁJ, Vlkovská 482
V dob  hod  otev eno od 9 do 24 hodin, jídla dle nabídky, zbojnický hov zí steak
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NABÍDKA PROGRAM  A AKCÍ
Pátek 27. srpna  - 3. zá í 2010
Otevírací doba: po-pá 8.30 – 17.00 hodin, sobota a ned le 9.00 – 15.00 hodin
VÝSTAVA KAKTUS
M stská knihovna, Masarykovo nám stí 85
Organizuje M stská knihovna Velká Bíteš

Pond lí dne 6. zá í 2010 v 17 hodin
VERNISÁŽ OBRAZ  MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERK  ERIKY 
LEKSOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury

Úterý 7. zá í – 17. zá í 2010
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, ob dová p estávka 11.30 – 12.00 hodin
so 11. zá í 13.00 – 17.00, ned le 12. zá í 9.00 – 17.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZ  MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERK  ERIKY LEKSOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám stí 5
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury

Sobota dne 11. zá í 2010 od 8 hodin
VÝSTAVA VÝMARSKÝCH OHA
Ulice K Mlýn m
Organizuje Myslivecké sdružení ve spolupráci s Klubem chovatel

Sobota dne 11. zá í 2010 od 14 do 18 hodin 
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE – sedm sportovních sout ží pro d ti od 5 do 14 let rozhodne, 
kdo je Bítešským borcem. Odm ny nejlepším p edá rychtá  Pavel Burian. K dispozici 
bude skákací hrad, trampolína, gril, pivo pro rodi e a bohaté ob erstvení. 
Farní zahrada 

St eda dne 15. zá í 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB
Kulturní d m, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub

Pátek dne 17. zá í 2010 v 18 hodin
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY 
M stské muzeum, Masarykovo nám stí 5 
Organizuje ZŠ Velká Bíteš  a M stské muzeum 

tvrtek dne 23. zá í 2010 v 17 hodin 
BESEDA - lé ení pomocí energie vycházející z rukou lé itele, Ing. Zde k Bedná  
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5 
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury
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Zpravodaj Velká Bíteš10

Sobota 25. zá í 2010 
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD 
Start 13 – 14 hodin ve Velké Bíteši u budovy ZŠ Sadová, ve Vlkov  na hrázi Vlkovského 
rybníku, ve K oví u obecního ú adu
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš, LT Prosatín, OÚ K oví, Seniorklub

P ipravujeme:
Úterý dne 5. íjna 2010 v 17 hodin 
AUTORSKÉ TENÍ s Michalem Vieweghem 
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5 
Organizuje Informa ní centrum a Klub kultury

Informa ní centrum a Klub kultury m sta Velké Bíteše
hledá zájemce o

HODOVOU BRIGÁDU
(práce spojené s hodovým programem a v hodových sklípcích, ….)

Pokud máte zájem, hlaste se v Klubu kultury, 1. patro
Bc. Zde ka Špi ková, tel.: 566 532 342
Masarykovo nám stí 5, Velká Bíteš

Informa ní centrum a Klub kultury spole n  s tane ní školou Starlet Vás 
zvou na

TANE NÍ KURZY PRO STUDENTY
Za átek  29. zá í každou st edu od 18 do 20 hodin.

Jde o 10 dvouhodinových lekcí a 2 prodloužené ve Velké Bíteši.
Vstupte úsp šn  do spole nosti, nau te se tradi ní spole enské tance, 

ale i módní salsu a street dance.

TANE NÍ KURZY PRO DOSP LÉ
Za átek 29. zá í 2010 každou st edu od 20 do 22 hodin.

Jde o 10 dvouhodinových lekcí, prodloužená ve Velké Bíteši
a ples v Boby centru v Brn .

Poznejte kouzlo tance jako je a a, rumba, jive, samba, waltz, tango, 
foxtrot, val ík, polka, módní salsa. 

Vyu ují lekto i Starletu – úsp šné brn nské tane ní školy.
Poznáte co neznáte, co znáte si zdokonalíte.

Nutnost spole enského obleku.

Je nutné se do 10. zá í nahlásit v Informa ním centru 
Masarykovo nám stí 5, Velká Bíteš, tel.: 566 532 025.

Tanec je krásný zp sob, jak být spolu.
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POZNÁVÁME SV J REGION
O ECHOV S MÍSTNÍ ÁSTÍ RONOV

VI.
dokon ení

OBEC V SEDMI STALETÍCH
     Název obce O echov pat í do skupiny jmen botanických, podobn  jako názvy n kte-
rých blízkých obcí: Jablo ov, B ezí, Borovník aj. 
     Podle první ov ené písemné zmínky z roku 1364 byl O echov sou ástí panství 
osovského, jako  ást majetku feudálního pána Jind icha z Ronova, kterému ješt  pat ila 
polovina Kadolce, Libochová a lesy u dnes již zaniklého Chlístova. V roce 1366 byla 
obec – tehdy uvád ná jako Orziechowe – od osovského panství odtržena (panství bylo 
rozprodáno), a po mnoha etných majetkových p evodech se vrátila v roce 1493 zp t.
     Významný byl rok 1552, kdy se O echov stává centrem malého samostatného panství 
Novoo echovského, ke kterému ješt  náležel Kadolec, pustá ves Chlístov s dvo išt m a 
ves Kyjov. (Zaniklý Chlístov se nacházel mezi O echovem a B ezejcem, Kyjov u cesty 
z Ronova na Rudu). Prvním majitelem tohoto panství byl Jan P epyský z Rychemburka. 
Sídlem vrchnosti byla až do roku 1687 zdejší tvrz, pozd ji nazývaná Ronov. Vrchnost 
vlastnila také hospodu, kovárnu, pekárnu, pivovar a Hamerský mlýn. Vlastníci se i na-
dále asto st ídali, za zmínku stojí pob lohorský vlastník  František kardinál Dietrich-
stein – známý politik a církevní hodnostá .  Po roce 1687 p ešel O echov pod panství 
K ižanovské.
     Zajímavé jsou údaje o výrob  železa:
1701 – o echovská výhe  za íná zkuj ovat surové železo dovážené z Kundratic (Jed-
nalo se o tzv. „houbovité železo“, které vzniklo nízkoteplotní redukcí železné rudy tzv. 
v „zkuj ovacím ohništi“. Vznikly nepravidelné kusy, které bylo nutno ješt  mocnými 
údery spojit - skovat).   
1703 – 1710 byla v O echov  v provozu vysoká pec („vysoká“ na tehdejší pom ry)
     P ehled vývoje územní organizace
1850 – 1867 je O echov osadou obce K ižanov
1867 – 1980 samostatná obec
1980 – 1990 pat í pod MNV Osová Bítýška jako místní ást
1990 – dosud op t samostatná obec
1850 – 1855 p ísluší do politického okresu Jihlava
1855 – 1949 je sou ástí politického okresu Velké Mezi í í
1949 – 1960 sou ást okresu Velké Mezi í í
1960 – dosud sou ást okresu Ž ár nad Sázavou
Výkon státní správy
   Do roku 2002 spadala obec výkonem státní správy II. stupn  pod MÚ ve Velké Bíteši a 
výkonem státní správy III. Stupn  pod MÚ ve Velkém Mezi í í, od roku 2002 vykonává 
oba stupn  státní správy MÚ Velké Mezi í í.
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Zpravodaj Velká Bíteš12

Znak a prapor obce
     Byly slavnostn  p ijaty v roce 2008 a vysv ceny strahovským opatem Michaelem 
Pojezdným. Jejich heraldická symbolika vychází z Erb  Pán  z Ronova. Znak, jehož 
vn jší tvar se podobá štítu, má v horním erveném poli žlutou m íž a ve spodním žlutém 
poli dv  zk ížené erné v tvi ky (ostrvy).
   
Ronov – tvrz i osada
     Staletími zahalená historie tohoto malého šlechtického (zemanského) sídla nám 
pouze umožní usoudit, že název tvrze, pozd ji i osady, je odvozen od n kterého
ze šlechtických rod  pán  z Ronova, z nichž n které jsou uvád ny již v prvních pí-
semných podkladech o O echovu. Nej ast ji je zmí ován Karel Endesmann z Rono-
va. P vodn  stávala tvrz v lese Horka nad dnešním Ronovem a brzy zanikla. Nová, 
„pevn jší“ byla postavena ve 13. století na Kope ku, na dnešním míst . Zahrnova-
la vlastní obytnou a áste n  opevn nou tvrz, hospodá ský dv r a ov inec. Od roku 
1687 za íná tvrz postupn  pustnout. Když byl v roce 1784 zrušen ž árský klášter, 
byly její polnosti rozd leny a z chlév  a ov ince se stala obytná stavení. V roce 1821 
byla v jedné z p estav ných budov po bývalém ov inci z ízena škola. Tvrz postupn  
dále chátrala, pozbývala na významu a byla  zm n na na panskou myslivnu. Došlo 
k založení osady Ronov, která byla p ipojena k O echovu. S O echovem byla spoje-
na cestou, pozd ji silnicí, po rybni ní hrázi. P i stavb  železni ní trat  Brno – Havl. 
Brod byla silnice zrušena a p eložena na východní okraj obce. Posledním majitelem 
tvrze byl v roce 1867 Jan Pavel z Garu, majitel k ižanovského panství, který nechal 
na nádvo í tvrze vystav t kapli sv. Antonína Paduánského a založil nadaci s odkazem 
200 zlatých na její udržování. Na severní stran  nádvo í tvrze byla koncem 17. století 
sklá ská hu . Nyní je z bývalé tvrze soukromý obytný d m, ale nad pr jezdem m že-
me i dnes vid t znak Ronovc  – dv  zk ížené v tvi ky (ostrvy) a z vnit ní strany jsou 
zachovány slune ní hodiny a st ílna. Pokra ujeme-li dále za pr jezdem (sm rem od 
silnice), naskytne se nám pohled na zajímavou, p i troše fantazie „st edov kou“ uli ku.

SOU ASNOST  

Kulturní d m a kultura i sport
     KD je skute ným kulturním, správním a spole enským centrem obce. Najdete v n m 
obecní ú ad, poštu, knihovnu, spole enský sál i restauraci „Formanka“, kterou má v sou-
asné dob  pronajatou pan Stanislav Kocián. Restaurace vždy vynikala dobrou kuchyní 

i p íjemným prost edím. Také KD prošel rekonstrukcí. Krom  vým ny oken i dve í za 
plastová a nové fasády, byl zplyno kován. Dále bylo celkov  zrekonstruováno sociální 
za ízení, v etn  nových odpad , rozvod  vody a elekt iny, nových obklad  a dlažby.
Kulturní akce:  
leden -  obecní ples                      ervenec -  hasi šké cvi ení
únor -  karneval                           srpen -  rozlou ení s létem 
b ezen -  velikono ní dílny            podzim -  drakiáda
duben -  divadelní p edstavení      prosinec -  váno ní bruslení na ZŠ v Bíteši
erven -  antonínská pou               celoro n  -   sportovní akce
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Mate ská škola
     Byla p vodn  školou základní. V 70-tých letech, v období rušení n kterých ven-
kovských malot ídek, byla p em n na na  školu mate skou. Slouží d tem z O echova, 
Ronova, Kadolce a áste n  i z K ižanova. V letošním roce byla dokon ena celková 
rekonstrukce: stará d ev ná okna byla v etn  dve í vym n na za plastová, budova byla 
zateplena a opat ena novou fasádou. Nová úprava prostranství p ed školou zahrnuje i 
bezbariérový p ístup. Projíždíte-li O echovem sm rem na K ižanov, upoutá vás po levé 
stran  poslední, novotou zá ící patrový d m – to je MŠ.
Víceú elové h išt
     Najdeme je na za átku obce, po levé stran  silnice I/37 vedoucí z Osové Bítýšky, 
kdy nás upoutá svým zeleným um lohmotným povrchem. Je vhodné pro r zné sporty, 
p edevším pro tenis, volejbal a nohejbal. Využívají ho jak místní, tak i p espolní, chata i 
a chalupá i. Elektrické osv tlení umož uje i ve erní provoz. Místní mají vstup zdarma, 
ostatní za poplatek 50,- K  za osobu na hod.
Ostatní aktivity
   - nové osv tlení - bylo vybudováno na hrázi rybníka Obecník a v oblasti nové zástavby
   - z ízení obchodu se smíšeným zbožím v místní hasi ce a jeho pronájem za sym-
bolickou cenu 1,- K  Jednot  Velké Mezi í í (soukromník budovu p vodního domu s 
potravinami prodal)
   - d ti využívají park, ve kterém je upraven d tský koutek
   - v místní ásti Ronov bylo upraveno prostranství p ed tvrzí a p ed kaplí sv. Antonína
     Paduánského, vše prob hlo po dohod  s památká i – použitým materiálem 
     byl p írodní kámen
   - všechny místní komunikace jsou celkov  zrekonstruovány

Podnikatelské subjekty:         Restaurace Formanka     (již zmín ná)
                                                  Restaurace Na Hrázi
                                                  Autodoprava Bedná
                                                  Povoznictví Havlát
                                                  Kamenolomy R
                                                  O echovská lesní spole nost  
                                                  Agro Záblatí - obd lává v tšinu zem d lské p dy 
Kamenolom
   Zabývá se t žbou, výrobou a prodejem drceného kameniva a kameniva pro kolejová 
lože i regulaci vodních tok . T ženým materiálem je„granodiorit“ - hornina podobná 
žule, pat ící do skupiny hlubinných vyv elin s k emenem. Výrobu v etn  administrativy 
zajiš uje 12 místních pracovník .

OKOLNÍ  P ÍRODA,  ZAJÍMAVOSTI  A  TURISTIKA    
   Krom  již popsané „Nau né stezky Svatá hora“ nabízí okolní lenitý terén i n které 
jiné  pozoruhodné trasy:  
Zajímavá i nevšední je krajina, která se sm rem jihozápadním od O echova postup-
n  zvedá, až dosahuje svého nejvyššího vrcholu -  Ambrožný.  Je možné jít po silnici 
z Ronova na B ezejc, asi po 1km je vyzna ená odbo ka doprava na:
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D tské st edisko B ezejc (0,5 km)
     St edisko, v klidném prost edí obklopené lesy a rybníky, poskytuje domov mládeži se 
zdravotním postižením. Celý areál je bezbariérový a nabízí r zné formy pobyt  -  denní, 
týdenní, p ípadn  celoro ní. Pro pohybová a rehabilita ní cvi ení i r zné sportovní dis-
ciplíny slouží t locvi na  i vn jší sportovní areál. Jednou z forem lé by je i hypoterapie.
V sousedství st ediska se nachází lokalita nazývaná:
„Na Chlostov “
     (Pro svoji blízkost bývá místními s tímto názvem spojováno i samotné D tské st e-
disko). 
Takto je nazýváno p írodní koupališt  tvo ené rybníky Velký Chlostov, Malý Chlostov                       
a  Chlost vek). Na míst  zdejší myslivny („Chlostov“) stávala již zmín ná osada Chlís-
tov, zaniklá po roce 1552. Projdeme st ediskem a propletencem lesních cest, až dojdeme 
do volné krajiny.  
Procházíme kolem malých romantických rybní k , z nichž každý je napájen tím dalším 
nad ním, až dojdeme k tomu poslednímu a hledáme jeho prameništ , které je sou as-
n  pramenem potoka Bítýška a tím i jedním z pramen  Bílého potoka. Krajina dále 
tajemn  stoupá, jako by nem la konce, ale my v dálce vidíme nejvyšší bod krajiny 
s nápadnými stožáry vysíla  telekomunikací:
Ambrožný (640 m n.m.) 
Pom rn  plochý vrchol s p kným výhledem na blízké Sviny (0,5 km), K ižanov s nádra-
žím, Cyrilov, Svatou Horu, jihozápadn  na T ebí , severn  a severovýchodn  na Ž ár-
ské vrchy, Studnice, Karasín s rozhlednou, Horní les s rozhlednou aj. Vrchol je snadno 
p ístupný i pro cyklisty, jednak tímto popisovaným sm rem, nebo polní cestou p ímo 
z B ezejce. 

   Záv rem chci pod kovat paní starostce Pet e Slámové za poskytnuté informace a 
jménem redakce Zpravodaje pop át jí i celému zastupitelstvu další úsp šné ízení chodu 
obce. Dále chci pod kovat také bývalému dlouholetému starostovi panu Jakubu Švecovi 
za spolupráci s naším MÚ  (v období spádovosti) a pop át Vám, O echovák m, klidný a 
spokojený život ve vaší útulné obci.
                                                                                                                            Alois Koukola

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ  ZE ZASEDÁNÍ RADY M STA 

. 11/10 KONANÉHO DNE 23. ERVNA 2010
2/11/10/RM - rozhoduje uzav ít Dodatek . 2 Smlouvy o dílo (zakázka 1014029) s 

rmou COLAS CZ, a.s., Ke Klí ovu 9, 190 00 Praha 9, Závod Jih, Kosovská 10, Jihlava 
- provoz Ž ár nad Sázavou, v p edloženém zn ní (snížení ceny díla)

3/11/10/RM - rozhoduje vybrat k pln ní ve ejné zakázky „M sto Velká Bí-
teš - Rekonstrukce Masarykova nám stí - východní ást“ rmu COLAS CZ, a.s., 
Ke Klí ovu 9, 190 00 Praha 9, Závod Jih, Kosovská 10, Jihlava, s nabídkovou cenou 
1.585.542 K  (s DPH) a uzav ít Smlouvu o dílo . JI/ZR/2010/059 v p edloženém zn ní
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY M STA 
. 12/10 KONANÉHO DNE 12. ERVENCE 2010

3/12/10/RM – rozhoduje zve ejnit zám r pronájmu ásti pozemku p. . 2729/9 o vým -
e cca 900 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví m sta Velká Bíteš

5/12/10/RM – bere na v domí porovnání da ových p íjm  m sta za m síce I-VI 2010

7/12/10/RM – rozhoduje uzav ít Dodatek . 1 Dohody o plné moci ze dne 1.3.2010 
s da ovým poradcem Ing. Lubošem Fajmonem, Ž ár nad Sázavou, v p edloženém zn -
ní

8/12/10/RM – schvaluje jednorázový odpis knih a asopis  dle návrhu p edloženého 
M stskou knihovnou Velká Bíteš

9/12/10/RM – nevyhovuje žádosti Ing. Ji ího P. Drápely, Eq.M., Kanclé e MNK, os.s 
Brno, o nan ní p ísp vek na vydání Moravského historického sborníku – Ro enky 
MNK za léta 2006-2010

10/12/10/RM – souhlasí s p ijetím v cných dar  dle návrhu darovacích smluv p edlo-
žených MŠ Velká Bíteš, Masarykovo nám stí 86, p ísp vková organizace

13/12/10/RM – rozhoduje poskytnout nan ní dary ve výši 16.000 K  rm  
Bortex, s.r.o., Jáchymov 28, ve výši 16.000 K  rm  Vareco, s.r.o., Vlkov 60 a ve výši 
16.000 K , a to jako kompenzaci uhrazeného poplatku v celkové výši 48 000 K  (v etn  
DPH), který stanovilo editelství silnic a dálnic R za z ízení sjezdu ze silnice I/37 
na ulici Strojní, za p edpokladu zachování ve ejné p ístupnosti sjezdu na silnici I/37 a 
navazující ú elové komunikace

15/12/10/RM – schvaluje rozpo tové opat ení m sta Velká Bíteš . 9/2010 v p edlože-
ném zn ní

17/12/10/RM – bere na v domí Protokol eské školní inspekce .j. ŠIJ-340/10-J ze 
dne 24.6.2010, kontrolovaný subjekt ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579

18/12/10/RM – rozhoduje uzav ít Smlouvu zakládající právo provést stavbu s krajem 
Vyso ina na akci „Velká Bíteš – p echod v ul. Pod Hradbami“

19/12/10/RM – rozhoduje uzav ít s eskou republikou - Ú adem pro zastupování státu 
ve v cech majetkových Smlouvu o souhlasu s umíst ním a realizací stavby na pozem-
cích R-ÚZSVM na akci „Optická sí  Velká Bíteš“

20/12/10/RM – rozhoduje uzav ít s ímskokatolickou farností Velká Bíteš Smlouvu o 
poskytnutí dotace v celkové výši 1.391.000 K  na opravu st echy kostela sv. Jana K ti-
tele ve Velké Bíteši v rámci Programu regenerace MPZ
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21/12/10/RM – bere na v domí zprávu o innosti TC Matador Velká Bíteš za období 
do 30.6.2010 v etn  p edloženého inventurního soupisu nov  po ízeného vybavení te-
nisového areálu

22/12/10/RM – doporu uje žadateli TJ Spartak Velká Bíteš ve v ci modernizace spor-
tovní haly využít aktuáln  zve ejn nou výzvu Ministerstva pro životní prost edí R 
na „Realizaci úspor energie v budovách ve ejného sektoru v rámci Programu Zelená 
úsporám“ a v jejím rámci ešit vedle zateplení stropu i vým nu oken ve sportovní hale. 
Sou asn  se rada m sta zavazuje poskytnout p ísp vek na úhradu 10% celkových nákla-
d  z Programu Zelená úsporám

23/12/10/RM – rozhoduje zamítnout uzav ení Smlouvy o prodeji reklamní plochy na 
tišt né map  p edložený rmou KOMPAKT spol. s r.o., eskomoravská reklamní agen-
tura, Pod brady

24/12/10/RM – schvaluje zám r Mate ské školy U Stadionu ve Velké Bíteši, p ísp v-
kové organizace, provést v MŠ p edložené technické úpravy a v této souvislosti požádat 
krajský ú ad o povýšení kapacity školy od 1.9.2010 v rejst íku škol na 106 d tí

25/12/10/RM – schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši 10.000 K  žadateli 
eskému svazu chovatel , ZO Velká Bíteš, a to na pokrytí provozních náklad  a údržbu 

chovatelského areálu

26/12/10/RM – rozhoduje instalovat v Chob tkách na vjezdu do lokality zpomalovací 
práh za podmínky, že vlastníci sousedních nemovitostí budou písemn  souhlasit s umís-
t ním p edm tného prahu v blízkosti svých nemovitostí

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY M STA 
. 13/10 KONANÉHO DNE 26. ERVENCE 2010

3/13/10/RM – schvaluje poskytnutí nan ního p ísp vku ve výši 10.000 K  Muzejní-
mu spolku Velkobítešska, a to na innost d tí a mládeže. Sou asn  schvaluje poskytnutí 
dalšího nan ního p ísp vku IC a KK m sta Velká Bíteš ve výši 15.000 K  na VIII. ro -
ník p ehlídky národopisných soubor  a krojovaných skupin „Setkání na Podhorácku“

5/13/10/RM – schvaluje kone né projektové ešení záchytného parkovišt  pod nám s-
tím pro úhrnnou hodnotu 45 parkovacích míst

6/13/10/RM – rozhoduje uzav ít s rmou COLAS CZ, a.s., Praha, Závod Jih, Ko-
sovská 10, Jihlava - provoz Ž ár nad Sázavou, Dodatek . 1 ke Smlouv  o dílo . JI/
ZR/2010/059 na akci „Rekonstrukce Masarykova nám stí – východní ást“ v p edlože-
ném zn ní (snížení ceny díla)
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7/13/10/RM – rozhoduje p ijmout cenovou nabídku rmy COLAS CZ, a.s., Praha, Zá-
vod Jih, Kosovská 10, Jihlava - provoz Ž ár nad Sázavou a uzav ít Smlouvu o dílo . JI/
ZR/2010/053 na akci „Oprava komunikace v místní ásti Holubí Zho “ v p edloženém 
zn ní, když cena díla iní 299.484 K  bez DPH

8/13/10/RM – rozhoduje uzav ít s krajem Vyso ina Smlouvu o poskytnutí podpory z 
Fondu Vyso iny . FV 043/242/10 ve výši 143.752 K  na akci „Oprava místní komuni-
kace Holubí Zho “ v p edloženém zn ní

9/13/10/RM – rozhoduje p ijmout cenovou nabídku rmy Technické služby Velká Bí-
teš spol. s r.o na provedení ve ejného osv tlení v rámci akce „Rekonstrukce Masarykova 
nám stí – východní ást“ a uzav ít na p edm tnou akci smlouvu o dílo, když cena díla 
iní 299.239 K  bez DPH

10/13/10/RM – bere na v domí porovnání da ových p íjm  m sta za m síce I-VII / 
2010

11/13/10/RM – rozhoduje povolit žadatel m odstran ní b ízy na pozemku p. . 795 v 
k.ú. Velká Bíteš, a to v dob  jejího vegeta ního klidu s tím, že žadatelé zajistí náhradu v 
podob  výsadby nového stromu

12/13/10/RM – rozhoduje zamítnout žádost o p evod bytu . 10 Masarykovo nám stí 
67, Velká Bíteš, rovn ž tak žádost o prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok nebo o zm nu 
trvání nájemní smlouvy na dobu neur itou

13/13/10/RM – doporu uje zastupitelstvu m sta vydat obecn  závaznou vyhlášku o 
místním poplatku za provozovaný výherní hrací p ístroj nebo jiné technické herní za í-
zení povolené Ministerstvem nancí R, a to s tím, že navrhuje jeho výši 5.000 K  na 1 
za ízení na 3 m síce jeho provozu

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
M STA VELKÁ BÍTEŠ . 37/10 KONANÉHO DNE 
21. ERVNA 2010
4/37/10/ZM: rozhoduje bezúplatn  nabýt níže uvedené nemovitosti do vlastnictví m s-
ta Velká Bíteš, a to:
 • pozemek parc. . 2047 - o vým e 140 m2, na kterém se nachází p ístupová 
  cesta k prameništi sv. Antoní ek 
 • pozemek parc. . 2049 - o vým e 4821 m2, na kterém se nachází prameništ  
  sv. Antoní ek 
 • stavby vodních d l (tj. zá ez krytý - prameništ , vodojem sv. Antoní ek, 
  odpad z VDJ sv. Antoní ek), které se nacházejí na pozemku parc. . 2049
  všechny v obci a v k.ú. Velká Bíteš z majetku Svazu vodovod  a kanalizací  
  Ž ársko, I  43383513 se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Ž ár nad Sázavou, 
  s tím, že náklady spojené s p edáním majetku (tj. znalecký posudek, sepsání  
  darovací smlouvy atd.) zajistí na své náklady dárce
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5/37/10/ZM: rozhoduje úplatn  p evést plynárenské za ízení, které bylo realizováno 
v rámci stavby „pr myslová zóna Velká Bíteš - Košíkov, prodloužení STL plynovodu“ 
(SO 05-STL plynovod - PE 90/5,4 mm dl. 95,2 m, 4 ks plynových p ípojek LPE 32 na 
parc. . 354/3 a 358/10) v obci Velká Bíteš a v k.ú. Košíkov do vlastnictví rmy JMP Net, 
s.r.o., I  27689841, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno za cenu 349.000 K  bez DPH

11/37/10/ZM: rozhoduje uzav ít dodatek . 2 Smlouvy o budoucí kupní smlouv , která 
byla uzav ena dne 26.10.2007 mezi m stem Velká Bíteš a rmou BYT STUDIO, a.s., 
se sídlem Masarykovo nám. 13, 586 01 Jihlava a která se týká budoucího prodeje ástí 
pozemk  parc. . 4605/1 a parc. . 4604, oba v k.ú. a obci Velká Bíteš, jehož p edm tem 
bude zm na l. II. odst. 3 spo ívající v prodloužení p vodního termínu pro dokon ení 
celého projektu z 31.12.2010 na nový termín do 31.12.2014

12/37/10/ZM: rozhoduje úplatn  p evést pozemky parc. . 2975/3 - orná p da o vým -
e 862 m2 nov  odd lený dle GP . 1758 -122/2009, parc. . 4528/1 - orná p da o vým e 

857 m2 nov  odd lený dle GP . 1758 -122/2009 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnic-
tví m sta Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vyso ina za dohodnutou kupní cenu ve výši 
1.800.000 K

13/37/10/ZM: schvaluje celoro ní hospoda ení m sta Velká Bíteš a záv re ný ú et 
m sta za rok 2009 v etn  zprávy nezávislého auditora o výsledku p ezkoumání hospo-
da ení za rok 2009 s výrokem „bez výhrad“

16/37/10/ZM: schvaluje rozpo tové opat ení . 8/10 k rozpo tu m sta Velká Bíteš na 
rok 2010 dle p edloženého návrhu

17/1/37/10/ZM: rozhoduje bezúplatn  p evést majetek z izovatele - elektrickou pec 
mu ovou, inv. . 001208 v po izovací hodnot  66.618 K  - do vlastnictví Základní 
um lecké školy, Velká Bíteš, Hrn í ská 117, p ísp vkové organizace

18/37/10/ZM: schvaluje z ízení m stského mobilního kamerového dohlížecího systé-
mu Velká Bíteš a rozhoduje p iznat nan ní podíl m sta Velká Bíteš ve výši do 500 tis. 
K  v etn  DPH na tuto akci

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
M STA VELKÁ BÍTEŠ . 38/10 KONANÉHO DNE
21. ERVENCE 2010
4/38/10/ZM: rozhoduje úplatn  nabýt pozemek v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku 
m sta, a to:
 • parc. . 4664 - orná p da o vým e 5796 m2

s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dn  ode dne podpisu kupní smlouvy. Náklady 
spojené s  vkladem do KN uhradí m sto Velká Bíteš
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ZPRÁVY Z M STA
ROZŠÍ ENÍ INFRASTRUKTURY V PR MYSLOVÉ 
ZÓN  VELKÁ BÍTEŠ-KOŠÍKOV DOKON ENO
     Na p elomu ervence a srpna byla dokon ena výstavba ú elové komunikace v pr -
myslové zón  Velká Bíteš-Košíkov. Pokládka t í asfaltových vrstev mohla být zahájena 
až po propojení nov  vybudovaného st edotlakého plynovodu na stávající plynovod. 
Nov  vybudovanou infrastrukturu budou využívat t i investo i, kte í mohou po zkolau-
dování investi ní akce m sta p ipravovat své podnikatelské zám ry.

REKONSTRUKCE VLKOVSKÉ ULICE ZNÁ SVÉHO 
DODAVATELE
     V první polovin  srpna bylo dokon eno výb rové ízení na dodavatele Rekonstrukce 
Vlkovské ulice, které spole n  vyhlásili kraj Vyso ina a m sto Velká Bíteš. Rada m sta 
rozhodovala o výb ru nejvýhodn jší nabídky v pond lí 16. srpna a následn  zasedala i 
Rada kraje, která svým rozhodnutím dala zelenou rekonstrukci první ásti Vlkovské uli-
ce. Z šesti nabídek uchaze  (PSVS, COLAS, EUROVIA, SKANSKA, SWIETELSKY, 
STRABAG) byla nejvýhodn jší  nabídka rmy SKANSKA. Vít zná cenová nabídka je 
pod hranicí 10 milión  korun bez 20% sazby DPH, p i emž podíl m sta je 2,65 milión

Foto: Mgr. Miroslav Bá a                                                          Nov  dokon ená ú elová komunikace.
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korun bez 20% DPH. Sou ástí rekonstrukce bude nová konstrukce komunikace III.t ídy 
.3791, bezbariérové chodníky s novým p echodem pro chodce u prodejny potravin, 

zálivek pro zastávku autobusu a  nová parkovací plocha u kulturního domu. Celý úsek 
Vlkovské ulice bude s novým ve ejným osv tlením.
     Objízdné trasy budou rozd leny pro osobní automobily a autobusy ulicemi Na Va-
lech, Tišnovská, p es Novou tvr  u fotbalového stadionu zp t na Vlkovskou ulici. Pro 
nákladní dopravu po silnici I/37 p es Osovou Bítýšku do Vlkova a zp t na Velkou Bíteš.

OPRAVA VÝCHODNÍ ÁSTI MASARYKOVA 
NÁM STÍ HOTOVA 
     Sedm týdn  trvaly stavební práce ve východní ásti Masarykova nám stí. Podél 
domu íslo popisné 1 byla dokon ena vým na poslední ásti starého vodovodu na ná-
m stí, jehož investorem je Svaz vodovod  a kanalizací Ž ársko. Následovala pokládka 
zemních kabel  nízkého nap tí k jednotlivým nemovitostem. Sou asn  byla provedena 
pokládka kabel  ve ejného osv tlení  a chráni ek pro metropolitní optickou sí  m sta. 
Poté mohli pracovníci rmy COLAS p istoupit k pokládce kamenných obrubník  a na 
n  navazující sanace podloží pod komunikací. Celý srpen pak pokládali kameníci ze sta-
vební odborné rmy Františka Šandery žulovou kostku na chodníky tak, aby byly v bez-
bariérovém provedení. Z hlediska bezpe nosti chodc , vedle pohodlných chodník , je 
nejd ležit jší bezpe ný p echod pro chodce od GE Money Bank ke kovomatu. Sou ástí 
akce je i instalace dopravního zna ení v etn  umíst ní pátého parkovacího automatu.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA ODSTAVNOU PLOCHU
     Odbor výstavby a životní prost edí, M Ú Velká Bíteš vydal rozhodnutí o umíst ní 
stavby „záchytného parkovišt  pro osobní automobily“ za nám š ským mostem na po-
zemcích, které jsou ve vlastnictví m sta. Projekt po ítá s vybudováním deš ové kanali-
zace s odlu ova em ropných látek. Parkovací stání jsou v provedení zámkové dlažby a 
celkový po et je 45 míst. Z toho jsou 3 místa vyhrazena pro t lesn  postižené(zákonná 
povinnost). Po nabytí právní moci územního rozhodnutí (konec zá í) podáme žádost o 
stavební povolení na výše uvedený projekt na Odbor výstavby a regionálního rozvoje, 
M Ú Velké Mezi í í. B hem listopadu bychom m li mít právoplatné stavební povolení. 
Realizace záchytného parkovišt  je možná nejd íve na ja e 2011. 

 Mgr. Miroslav Bá a JUDr. Alena Malá
 starosta m sta místostarostka m sta

    B hem Bítešských hod  od st edy 8. zá í  do pátku 10. zá í 2010  se bude 
parkovat na Masarykov  nám stí bez poplatk .
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BEZPE NÝ P ECHOD PRO CHODCE V ULICI 
POD HRADBAMI
     Odborná projek ní kancelá  Pragoprojekt a.s. zpracovala projektovou dokumentaci 
p echodu pro chodce v ul. Pod Hradbami jako další bezpe nostní prvek k ižovatky v 
centru m sta v souladu s posouzením Centra dopravního výzkumu Brno. 
     Nový p echod pro chodce v etn  ochranného ostr vku vyrostl v ulici Pod Hradbami 
pod k ižovatkou ulic R žová, Na Valech a Masarykovo nám stí b hem jednoho týdne 
a nahradil tak nevyhovující p echod p es t i jízdní pruhy. Zhotovitelská rma COLAS 
CZ a.s. nejd íve provedla rozší ení oboustranných chodník  na pot ebné ší ky a po té 
v míst  jednoho jízdního pruhu vybudovala ochranný ostr vek. Celý p echod je nasv t-
len dv ma speciálními sv tly, takže je bezpe ný i v noci. 
     P echod je pro chodce bezpe n jší. Chodec již nov  p echází pouze dva jízdní 
pruhy a p itom ho ješt  uprost ed chrání ostr vek. P echod a navazující chodníky jsou 
provedeny bezbariérov . Tento zbudovaný p echod p ispívá ke zklidn ní a usm rn ní 
dopravy ve výše uvedené k ižovatce. 

Ing. Pavel Bedná
Odbor výstavby a životního prost edí

MODERNIZACE SOU JANA TIRAYE
     Od podání žádosti o platbu, dne 13.7.2010, na uvoln ní dotace k projektu „Moderni-
zace SOU Jana Tiraye za ú elem zkvalitn ní výuky ve Velké Bíteši“ probíhá podrobná 
kontrola celého projektu ze strany poskytovatele dotace. Pracovníci Ú adu regionální 
rady regionu soudržnosti již provedli fyzickou kontrolu a v t chto dnech probíhá kon-
trola veškerých doklad  od podání žádosti o dotaci až po dokon ení fyzické realiza-
ce. Po ukon ení kontroly bude následovat poslední fáze projektu, a to uvoln ní dotace 
na ú et m sta. Po obdržení nan ních prost edk  bude co nejd íve splacen 17 miliónový 
krátkodobý úv r, který sloužil k nancování realizace projektu.       
                                           

Ing. Pavel Bedná
Odbor výstavby a životního prost edí

RYBNÍK SK Í KU OPRAVÍ FIRMA Z REGIONU 
Vít znou rmou, která opraví rybník Sk í ku ve správ  Lesního družstva svazu 
obcí s.r.o. (LDSO) se dle rozhodnutí výb rové komise stala rma Beton SPH 
s.r.o. z Byst ice nad Pernštejnem. Ze ty  p ihlášených rem usp la Byst ická 

rma s nejnižší nabídnutou cenou. Práce na oprav  rybníka zapo nou v íjnu 2010 a 
dokon eny budou v dubnu 2011. Celkový rozpo et na opravu 4,2 mil. korun je 
dotován ze SFŽP ástkou 3,4 mil. korun. Cenová nabídka rmy Beton SPH za 
provedenou rekonstrukci je ve výši 3,6 mil. korun. 
                                                                                                                                   Ji í Nohel
                                                                                                                           jednatel LDSO
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Oznámení o zahájení ízení  o vydání  zm n .4 a .5 územního plánu m sta Velká 
Bíteš a o  ve ejném  projednání  návrh   zm n  . 4 a .5  územního  plánu m sta 

Velká Bíteš

     M stský ú ad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prost edí, jako p íslušný 
po izovatel územn  plánovací dokumentace m sta Velká Bíteš (dále jen „po izovatel“) 
podle § 6 odst.2 zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu, ve 
zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „stavební zákon“) oznamuje podle §188 odst.4), § 
55 odst.2) a § 52 odst.1)  stavebního  zákona zahájení ízení o vydání  zm n .4 a .5 
územního plánu m sta Velká Bíteš.

     Po izovatel  dále  oznamuje podle § 22 a §52 odst.1 stavebního  zákona, že:
 - ve ejné projednání  návrhu zm ny .4 územního plánu  s odborným výkladem se 
          uskute ní dne 4. íjna 2010 (pond lí) od 14:00 hodin v zasedací místnosti 
          M stského ú adu Velká Bíteš

 -ve ejné projednání  návrhu zm ny .5 územního plánu  s odborným výkladem se 
          uskute ní  dne 4. íjna 2010 (pond lí) od 12:30 hodin v zasedací místnosti   
          M stského ú adu Velká Bíteš.

Návrhy zm n .4 a .5 územního plánu m sta Velká Bíteš budou v souladu s § 52 odst.1 
a § 20 stavebního zákona vystaveny k ve ejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dn  ode dne 
doru ení ve ejných vyhlášek  (po 15 dnech ode dne vyv šení)

a) na M Ú Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prost edí, 
kontaktní osoby Ing. Ladislav Homola, kancelá  .4, tel. 566 502 528, e-mail: ladi-
slav.homola@vbites.cz. Do návrh  zm n ÚP lze nahlédnout v návšt vních dnech 
Po,St: 8,00-16,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po p edchozí telefonické 
domluv ) Út, t,Pá: 8.00 - 13.00 hod.(polední p estávka 11.30 - 12.00 hod.)
b) na internetové adrese http://www.velkabites.cz (v sekci m stský ú ad/ informace z 
odbor / odbor výstavby a ŽP).

Proti návrh m zm n .4 a .5 ÚP m sta Velká Bíteš mohou podat své písemné námit-
ky pouze vlastníci pozemk  a staveb dot ených návrhem ve ejn  prosp šných staveb, 
ve ejn  prosp šných opat ení a zastavitelných ploch a zástupce ve ejnosti (§52 odst.2 
stavebního zákona ).
Nejpozd ji p i ve ejném projednání m že každý uplatnit své písemné p ipomínky  a 
dot ené osoby (vlastníci pozemk  a staveb dot ených návrhem ve ejn  prosp šných 
staveb, ve ejn  prosp šných opat ení a zastavitelných ploch a zástupce ve ejnosti) své 
písemné námitky, ve kterých musí uvést od vodn ní, údaje podle katastru nemovitostí 
dokladující dot ená práva a vymezit území dot ené námitkou.
V souladu s § 22 odst.3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a p ipomínky uplat-
ují písemn  a musí být opat eny identi ka ními údaji a podpisem osoby, která je uplat-
uje.
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Dot ené orgány uplatní na záv r ve ejného projednání svá stanoviska k p ipomín-
kám a námitkám. 
     K pozd ji uplatn ným stanovisk m, p ipomínkám a námitkám se nep ihlíží (§ 52 
odst. 3 stavebního zákona ).
     Ke stanovisk m,námitkám a p ipomínkám ve v cech, o kterých bylo rozhodnuto p i 
vydání Zásad územního rozvoje kraje Vyso ina,se nep ihlíží (§ 52 odst. 4 stavebního 
zákona ).
     Námitky a p ipomínky lze p ed ve ejným projednáním uplatnit písemn  u po izova-
tele na adresu: M stský ú ad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prost edí, Masary-
kovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš.

Ing. Ladislav Homola, v.r.
vedoucí odboru výstavby a  ŽP
M stského  ú adu  Velká  Bíteš

UPOZORN NÍ
Tyto spoje v ned li 12. zá í 2010 nebudou zastavovat na autobusovém nádraží ve 
Velké Bíteši, ale na zastávce ulic Tišnovská a Jihlavská.

Odkud - Kam Odjezd - P íjezd Odkud - Kam   Odjezd - P íjezd  
Velká Bíteš - Brno, ÚAN  12.43 - 13.15 Velká Bíteš - Ž ár nad Sázavou   14.35 - 15.20  
Velká Bíteš - Brno,   13.36 - 14.09 Velká Bíteš - K oví   16.25 - 16.33
Tranzitní plynovod  
Velká Bíteš - Brno, ÚAN 14.52 - 15.25 Brno, ÚAN - Velká Bíteš  12.20 - 12.54  
Velká Bíteš - Brno,  15.36 - 16.09 Brno, Kyjevská - Velká Bíteš   12.33 - 13.18  
Tranzitní plynovod
Velká Bíteš - Brno, ÚAN 16.23 - 17.00 Brno, ÚAN - Velká Bíteš   13.00 - 13.35  
Velká Bíteš - Jihlava  12.55 - 14.05 Brno, ÚAN - Velká Bíteš   14.00 - 14.30  
Velká Bíteš - Jihlava 13.35 - 14.25 Brno, ÚAN - Velká Bíteš   14.10 - 14.35  
Velká Bíteš - Jihlava  14.30 - 15.28 Brno, Kyjevská - Velká Bíteš   14.33 - 15.14  
Velká Bíteš - Velké Mezi í í 12.55 - 13.17 Brno, ÚAN - Velká Bíteš   16.10 - 16.45  
Velká Bíteš - Velké Mezi í í 13.35 - 13.55 Jihlava - Velká Bíteš   11.48 - 12.43  
Velká Bíteš - Velké Mezi í í 14.30 - 14.47 Jihlava - Velká Bíteš   13.55 - 14.52  
Velká Bíteš - Velké Mezi í í 16.45 - 17.03 Jihlava - Velká Bíteš   15.00 - 16.22  
Velká Bíteš - Písek 13.35 - 16.50 Velké Mezi í í - Velká Bíteš   12.24 - 12.43  
Velká Bíteš - Písek 14.30 - 18.05 Velké Mezi í í - Velká Bíteš   14.32 - 14.52  
Velká Bíteš - Písek 16.45 - 20.22 Velké Mezi í í - Velká Bíteš   15.55 - 16.22  
Velká Bíteš - Tábor 13.35 - 15.55 Písek - Velká Bíteš   8.57 - 12.43  
Velká Bíteš - Tábor 14.30 - 16.57 Písek - Velká Bíteš   11.22 - 14.52  
Velká Bíteš - Tábor 16.45 - 19.15 Tábor - Velká Bíteš   9.52 - 12.43  
Velká Bíteš - Strakonice  14.30 - 18.35 Tábor - Velká Bíteš   12.15 - 14.52  
Velká Bíteš - Strakonice 16.45 - 20.50 Strakonice - Velká Bíteš   8.30 - 12.43  
Velká Bíteš - Pelh imov 13.35 - 15.02 Strakonice - Velká Bíteš   10.55 - 14.52  
Velká Bíteš - Pelh imov 14.30 - 16.07 Pelh imov - Velká Bíteš   10.47 - 12.43  
Velká Bíteš - Pelh imov 16.45 - 18.19 Pelh imov - Velká Bíteš   13.05 - 14.52   
Velká Bíteš - Hradec Králové 14.35 - 17.25 K oví - Velká Bíteš   13.16 - 13.24  
Velká Bíteš - K ižanov 14.35 - 14.50 
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POVODN  2010
     istící prost edky, potraviny, ná adí, hygienické prost edky, hra ky, ko árek a takto 
bychom mohly pokra ovat dál a dál... A eho, že je to vý et? Materiální pomoci pro 
obec postiženou povodní, která v srpnu roku 2010 zasáhla nebývalou silou sever eské 

republiky.
    Když jsme dávaly do-
hromady letá ky s vý-
zvou o pomoc, ani jsme 
netušily, jaká bude ode-
zva. Velice p íjemn  nás 
p ekvapilo, jak se k této 
akci ob ané Velké Bíte-
še i okolí postavili. Jsme 
nesmírn  rády, že se Vás 
sešlo tolik, kterým nejsou 
lhostejné osudy ostatních 
a že jste podpo ili náš ná-
pad uspo ádat tuto sbírku 
pot ebných v cí pro jed-
nu z postižených obcí na 
Liberecku. 
    Prvotní volba padla na 

H ensko, ale po tvrte ním telefonním maratonu, kdy jsme byly ve spojení s Liberec-
kým krajem, krizovým štábem i se starosty postižených obcí, jsme se rozhodly pomoci 
pot ebn jší obci Bílý Kostel nad Nisou, na kterou bylo zapomenuto.
    B hem tvrte ního dopoledne už byla šatna kulturního domu Velké Bíteše plná vším 
pot ebným a nám nezbylo nic jiného, než za ít plnit prostory velkého sálu. Do p l desáté 
ve er poté ješt  probíhalo t íd ní a balení v cí, které jsme v pátek dopoledne odvezli, 
za pomoci hasi  Velké Bíteše a rmy Moravskoslezská, s.r.o. Brno do Bílého Kostela 
nad Nisou. 
    Situace p ímo na míst  byla opravdu tragická. Nikdy nezapomeneme na pocit, který 
v nás vyvolal pohled, když jsme po p íjezdu do Bílého Kostela spat ili, co všechno 
v minulých dnech napáchala velká voda. Reportáže z televize nám sice p iblížily všech-
ny hr zy, ale teprve pohled do o í a setkání s ob any této postižené obce vyjád í, co se 
tam všechno d je.  Je to d s, když máte d m plný bahna. Je to d s, když nemáte d m... 
Bohužel, takových osud  jsme vid li hodn . Lidé spávající ve stanech, lidé, kterým ze 
všeho zbylo jenom to, co m li na sob  v dob  evakuace. Je hrozné si to jenom p edsta-
vit, natož tuto hr zu zažít na vlastní k ži. Tito lidé jsou absolutn  odkázáni na pomoc 
ostatních. M že nás t šit, že i my jsme nemalou sou ástí p isp li t mto lidem, kte í za 
naši pomoc byli up ímn  vd ní. Proto bychom cht ly z celého srdce pod kovat všem, 
kte í p isp li na pot ebnou v c. Díky Vám všem jsme v pátek mohli vyrazit na cestu 
do Bílého Kostela, jako malá kolona dvou pln  naložených dodávek s vleky a všechen 
materiál p edat do rukou zástupkyn  pana starosty. Na chvíli se lidem z postiženého 
Bílého Kostela objevila, namísto smutku a trápení, radost nad tím, že v tom nejsou 
tak úpln  sami. Dále bychom cht ly pod kovat p edevším našim rodinám, p átel m,

Pohled na zatopenou oblast.            Foto: Iveta Janštová
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kamarád m a známým, kte í nám velice pomohli a podporovali nás a nemalý dík pat í 
také našemu panu starostovi, který p isp l materiální pomocí a s požadavkem o pomoc 
s dopravou, nám vyšel ve všem vst íc. 
    D kujeme Vám všem za sebe i za ob any Bílého Kostela nad Nisou.

M sto Velká Bíteš d kuje všem dárc m za materiální pomoc p i letošních povodních. 
 
                                                                                                Iveta Janštová, Jana Doubková

ŠKOLSTVÍ
MATE SKÁ ŠKOLA   MASARYKOVO  NÁM STÍ 
AKCE „KULOVÝ BLESK“ ÚSP ŠN  DOKON ENA
     Prázdniny utekly jako voda a nastal op t nový školní rok. V minulém ísle Zpravoda-
je jsme vás informovali o úpravách, které se m ly uskute nit v naší MŠ na základ  po-
žadavk  krajské hygienické stanice v pr b hu m síc  ervence a srpna. Je sice pravda, 
že nešlo o p íliš rozsáhlé stavební úpravy, ale i napojení na odpady ve starých budovách 
bývá mnohdy velmi problematické. Nyní již lze konstatovat, že se emeslník m vše 
poda ilo bez vážn jších komplikací. V umývárnách d tí tedy p ibyly dva nové sprchové

P ed úpravami. Po úpravách. Foto: Archív MŠ                                                   
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kouty, jedno umyvadlo a WC, ímž byly spln ny požadavky  hygienické stanice. Mohla 
být zárove  navýšena kapacita školy o ty i d ti. 
     Z technických úprav vyplynul požadavek i na zm nu v prostorovém uspo ádání. Ze 
t ídy Ku átek a Berušek vznikla áste ným zbouráním d lící p í ky jedna velká „p ed-
školácká“ t ída, t ída Motýlk . Pro d ti mladší jsou od zá í k dispozici dv  t ídy, které 
mají okna do nám stí a spole ná ložnice.
     Tuto prázdninovou akci jsme nazvali podle známého lmu „akce kulový blesk“. Sku-
te n  nez stalo nic na svém p vodním míst . Nábytek, hra ky, pom cky, knihy atd., vše 
se v rámci školy st hovalo. Všichni zam stnanci se snažili  p ipravit prost edí školky 
tak, aby se v n m d ti cítily spokojen , jist  a bezpe n , zkrátka jako doma. Každá zm -
na s sebou p ináší vždy obavy z nového, nostalgii, ale také nové možnosti a p íležitosti, 
které bychom cht li využít. 
     Nejv tším naším úkolem pro za átek školního roku je „zabydlet se“ ve zm n ném 
provozu tak, aby byl pro d ti i rodi e co nejoptimáln jší. D ti se pak dále mohou t šit 
na bohatý školní vzd lávací program, zajímavé akce, ale i dopl kové innosti, kterými 
jsou keramika, tane ní soubor, hra na étnu, angli tina a další.
     V záv ru bych ráda pod kovala všem rodi m za jejich trp livost a pomoc, emesl-
ník m za kvalitn  odvedenou práci, z izovateli M stu Velká Bíteš za nan ní investici 
a všem zam stnanc m školy i jejich rodinným p íslušník m za úsp šné dokon ení akce 
„kulový blesk“.
   S p áním úsp šného školního roku 2010/2011

        Bc. Hana Sedláková
            editelka MŠ

BÍTEŠSKÉ ŠKOLSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
     Za átkem nového školního roku je vhodné p ipomenout n kolik základních údaj  
o 6 školách, jejichž z izovatelem je m sto Velká Bíteš. 
     Ob  mate ské školy s kapacitou 172 d tí (menšími stavebními úpravami se b hem 
prázdnin navýšila kapacita o 12 míst) pln  pokrývají pot eby rodi  d tí ve v ku 3 – 6 
let z Velké Bíteše a jejich místních ástí. 
     Také kapacita obou základních škol je zcela dosta ující.
     Více než 30 žák  bude navšt vovat Základní školu Tišnovská 116. Na rozdíl od 
mate ských škol pokrývá rozsáhlejší spádový region. Je to dáno p edevším speci cký-
mi pot ebami žák  této školy. Nejbližší školy stejného typu jsou ve Velkém Mezi í í a 
Tišnov . 
     Vývoj po tu obyvatel se v posledních letech projevil na po tu žák  Základní školy 
Velká Bíteš. Jestliže po átkem tohoto decennia ji navšt vovalo tak ka 800 žák  ve 30 
t ídách, v sou asnosti to je necelých 600 d tí v 23 t ídách. I p esto z stává druhou 
nejv tší školou v rámci území okresu Ž ár nad Sázavou. Vzhledem k pozitivnímu de-
mogra ckému vývoji se po et žák  a t íd v sou asnosti stabilizuje, v p íštích letech pak 
dojde k postupnému zvyšování po tu d tí.
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     Základní um lecká škola Velká Bíteš si na nedostatek žák  nem že st žovat. Její cí-
lová kapacita 300 míst byla a i v tomto školním roce bude napln na. Zájem d tí a rodi  
p edevším o hudební obor je dosta ující.
     Rozsáhlá modernizace St ední odborné školy Jana Tiraye vytvo ila velice dobré 
prostorové a materiální podmínky pro výuku nejenom strojírenských obor . Po deseti 
letech své existence dala tato škola napln ním své kapacity více než 200 student  a u  
jasn  najevo, že pat í nezastupiteln  do sít  st edních škol v kraji Vyso ina.
     Tak ka 1400 míst pro žáky ve v ku 3 – 19 let ve školách, které z izuje m sto Vel-
ká Bíteš, zajiš uje provozn  jejich z izovatel ástkou kolem 8 milion  korun ro n . 
Ve všech p ípadech jde o efektivn  vynaložené prost edky. 
     Podpora školství je pravd podobn  jedinou oblastí, na které se shoduje prakticky 
všech 7 len  Rady a všech 21 len  Zastupitelstva m sta Velké Bíteše. V ím, že tomu 
tak bude i nadále. 

Mgr. Dalibor Kolá , len Rady m sta Velké Bíteše s kompetencí pro školství

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ
     Školní rok 2010/2011 je již jedenáctým rokem, do kterého Základní škola Velká 
Bíteš vstupuje jako samostatný právní subjekt. V následujících ádcích chci ve ejnosti 
p iblížit n které z inností tohoto subjektu. Nebude a ani nechce být zcela vy erpávající.
Zd raz uji p edevším ty aktivity, které napl ují základní vizi rozvoje školy a jsou p í-
mou podporou vzd lávání a výchovy žák  naší školy. Mezi priority školy pat í výuka 
cizích jazyk  (angli tina, n m ina, francouzština a ruština), informa ních a komunika -
ních technologií, t lesné výchovy a pohybových aktivit v bec, environmentální výcho-
vy (vztah k životnímu prost edí) a výchovy estetické, p edevším v oblasti výtvarných 
aktivit.
     Nejprve malé ohlédnutí.
     Práv  ukon ený školní rok p inesl mimo standardních výchovn  vzd lávacích in-
ností další nadstandardní aktivity, které jsou podrobn ji zachyceny na webových strán-
kách školy. Zde alespo  n které z nejvýznamn jších.
     Pokra ující spolupráce se Základní školou Tajovského v Senci a Základní um leckou 
školou v Senci byla napln na spole ným výtvarným plenérem v Banské Štiavnici a ve-
lice úsp šnou ú astí našich žák  na sportovním olympijském týdnu v Senci. 
     Poznávací a sportovn  pohybov  zam ené zahrani ní výjezdy jsou již neodd litel-
nou sou ástí innosti naší školy, podporují také motivaci žák  ve výuce cizích jazyk . 
V uplynulém roce to byl lyža ský pobyt ve Velké Fat e na Slovensku, návšt va polské 
Osv timi, týdenní pobyt na chorvatském dalmatském pob eží nebo poznávání rakouské 
solnohradské komory. Uvedených výjezd  se zú astnilo více než 130 d tí.
     V ervnu jsme s n kterými žáky devátého ro níku absolvovali vodácký kurz na e-
kách Vltava a Otava.
     Tém  polovina žák  3. – 6. ro níku absolvovala v tšinou t ídenní základní lyža ský 
kurz, všichni žáci 3. a 4. ro níku zvládli základní kurz plavání.
     Školní výlety byly zam eny p edevším na poznávání regionu Vyso iny a jižní Mo-
ravy.
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Co p ipravujeme pro nastávající školní rok?

     V návaznosti na výše uvedené to bude mimo jiné spolupráce se slovenskými školami 
a také školami v Ma arsku a Rakousku v rámci projektu Evropské unie Socrates. P ed-
pokládám erpání evropské dotace ve výši 13 – 16 tisíc € v následujících dvou letech. 
V nabídce zahrani ních výjezd  se objeví op t možnost skupinových školních výlet  
na dalmatské pob eží, ur ena pro žáky 4. – 9. ro níku, jazykov  poznávací výlet do 
Anglie pro žáky 8. a 9. ro níku, lyžování na Slovensku s pobytem v termálních lázních, 
p edevším pro žáky 7. ro níku nebo n kolikadenní poznávání alpské oblasti v Rakousku 
a Slovinsku.
     V rámci plavecké výuky budou navíc nabídnuta odpolední plavání v t ebí ském kry-
tém bazénu pro všechny žáky školy. 
     Zvládnutí základ  lyžování a snowboardingu bude op t nabídnuto v  kurzech pro 
žáky 3. – 6. ro níku. Kurz vodní turistiky pro žáky 7. – 9. ro níku je naplánován na 
erven op t na jiho eských ekách.

     Zcela nov  zahajuje svoji sout žní innost v rámci BF Jižní Morava oddíl minibas-
ketbalu BK Tyg i p i našem školním sportovním klubu. Je ur en pro chlapce a dívky 
nižších ro ník . 
     Již tradi ní mezinárodní výtvarný plenér se po dvou letech uskute ní op t u nás za 
ú asti slovenských partner . 
     Keramická dílna nabídne ve 4 skupinách innost žák m 3. – 9. ro níku. 
Škola jako jediná v regionu realizuje již sedmým rokem ve spolupráci s odborníky 
v oblasti lmové tvorby projekt „Film a škola“.

     I v tomto školním roce prob hne více než 10 projekcí lm  ze Zlatého fondu eské a 
sv tové kinematogra e v rámci projektu Film a škola. V tšina z nich je dopln na úvod-
ním výkladem, na záv r prob hne odborná p ednáška na téma vývoj eské a evropské 
kinematogra e. Zde pat í pod kování Romanu Zmrzlému, DiS.a jeho spolupracovníku 
Mgr. Miloši Kameníkovi. Více o uvedeném projektu na jiném míst  v tomto vydání 
Zpravodaje.

     Další desítky exkurzí, ro níkových a celoškolních projekt , návšt vy p edevším 
brn nských divadel, projekty s environmentální tématikou, besedy se zajímavými lidmi 
a mnohé jiné akce jsou sou ástí, p ípadn  dopl ují náš školní vzd lávací program, který 
vstupuje do tvrtého roku své realizace.

     V pr b hu školního roku se ob as vyskytnou kon iktní situace ve vztahu rodi e – 
škola. Ubezpe uji všechny rodi e, že jsme nejenom v užším vedení školy p ipraveni 
takové situace okamžit  ešit vždy ku prosp chu dít te.

     P eji všem žák m, jejich rodi m, ale také nám pedagogickým i nepedagogickým 
pracovník m všech bítešských škol klidné vykro ení do nového školního roku a v jeho 
pr b hu dostatek vzájemného pochopení.

Mgr. Dalibor Kolá , editel Základní školy Velká Bíteš
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KONCEPT ŠKOLNÍCH PROJEKCÍ NA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ
 
Projekt FILM a ŠKOLA
      Není pochyb, že v masové komunikaci naší civilizace už n kolik desetiletí p evládají 
audiovizuální sd lení nad psanými texty. Obrazy nás ovliv ují nejen ve form  fotogra í, 

lm , ale p edevším skrze televizní obrazovku a internet. Tento vliv nelze p ehán t, i 
dokonce hysterizovat, ale ani p ehlížet i bagatelizovat. Skrze p íb hy a vizuální „fakta“ 
se krom skute ného poznání nebo neškodné relaxace ší í i množství manipulativních 
sd lení, stereotyp  a podn t  nejr zn jšího druhu. Od politické propagandy, která s ro-
kem 1989 nezmizela, ale stala se mén  pr hlednou a prokazatelnou, p es reklamu, jejíž 
cíl všichni známe, ale málo si uv domujeme její mechanismy a dopady, až po dramatic-
ká díla podv dom  prezentující názory a postoje tv rc . 
     S v domím t chto skute ností probíhá v eském školství a mezi odborníky již dese-
tiletá debata o zavedení a o p ípadné podob  mediální výchovy na školách. Tuto debatu 
spole n  sledujeme a považujeme za d ležité za lenit mediální gramotnost do vzd láva-
cího systému. Proto již n kolik let v bítešské základní škole realizujeme projekt nazvaný 
Film a škola, jehož koncept a dramaturgie neustále vyvíjíme a prom ujeme.
     Z konkrétních výstup  projektu m žeme jmenovat lmový kroužek zvaný „Filmák“, 
tedy volno asovou aktivitu ur enou pro žáky šestých až devátých t íd. Výsledky mla-
dých lma  bylo možno shlédnout na lmovém ve eru v ervnu 2009 v kin  FLIP, 
n které snímky dokonce získaly ocen ní na festivalech krátkých lm  v Kladn , Brn  
nebo Uni ov . P ímo v rámci výuky angli tiny vzniklo spoluprací žák  n kolik krát-
kých lm , které získaly dvakrát po sob  první cenu v celorepublikové sout ži Videopo-
hlednice z mého m sta, organizované Anglickým klubem v pražské ZŠ Mládí.
     Základ teoretického uchopení projektu tvo í orienta ní p ednášky z d jin eského 
i sv tového lmu pro žáky devátých t íd, díky nimž získají stru ný p ehled o vývoji 
kinematogra e od po átk  až do dnešních dn . 
     V lo ském školním roce se v rámci dramaturgie projektu uskute nily v místním 
kin  t i projekce pro žáky šestého, sedmého a osmého ro níku a šest projekcí pro žáky 
devátých t íd. Samotnému promítání p edchází krátký úvod uvád jící do kontextu díla 
a následuje diskuze s žáky nad shlédnutým. Touto interakcí se žáky snažíme p im t ke 
kritickému vnímání d l a nastínit jim všechny jeho možné podoby. Projekce se dotýkají 
jednak d jin lmu, žáci jsou seznámeni s podobou kinematogra e v pr b hu celého 
uplynulého století, s vývojem lmové e i, ale nep ímo se potkávají i s d jinami dvacá-
tého století, a  už v osudech hrdin  i v osudech samotných lm  a jejich tv rc  - viz. 
Sk ivánci na niti zobrazující pom ry v padesátých letech, kte í mohli vzniknout díky 
politické situaci v letech šedesátých a v období „normalizace“ byli zakázáni. Nevyhý-
báme se ani aktuálním spole enským problém m jako jsou drogové závislosti, sexuální 
zneužívání, formy domácího násilí i spole enské determinace (nap . dokumentární lm 
Katka). Dbáme na pochopení sd lovaného, o em lmy jsou, jaké je jejich téma, ale i 
jakou formou jsou díla vytvo ena a jak na diváka p sobí. Snažíme se žáky vést i k hod-
nocení lm , k posouzení legitimnosti zobrazovaného nebo legitimnosti formy zobraze-
ní. Tím chceme vytvo it další možnosti, i opozici v i bezcílnému sledování televize, 
bezduchých seriál , lm  na DVD. Tato otázka už spadá do kompetence rodi .
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     V následujícím školním roce zvažujeme užší provázání se školními osnovami (nedáv-
ná historie, ob anská nauka, d jiny literatury).
     To jsou jednotlivé prvky projektu mediální výchovy, kterou lze uchopit mnoha zp -
soby. Dramaturgie školních projekcí, jako divácká zkušenost na stran  jedné, a lmový 
kroužek – možnost praktických zkušeností s vlastní tvorbou na stran  druhé. Žáci by se 
m li nau it p emýšlet nad vid ným, a  už díky zkušenostem s vlastním natá ením nebo 
kritickými rozbory promítnutých titul .
     Výsledky bývají individuální, n kdo v deváté t íd  dokáže velmi byst e vyhodno-
tit, co vid l, jiní nedovedou odd lit lmovou postavu od jejího tv rce, n kterým d lá 
problém i tení titulk  apod. Žáci nejsou dosp lí, ale ani malé d ti a není snadné najít 
optimální podobu vzd lávání. Nechceme žáky podce ovat p edáváním banálních tezí, 
ani p ece ovat prezentací intelektuáln  p íliš složitých sd lení. Snažíme se jim otev ít 
úhly pohledu, které jim doposud z stávaly ukryté.
     Ve Velké Bíteši nejsou divadla, galerie, není p íliš mnoho p íležitostí k poslechu živé 
hudby, možnosti kulturního vzd lávání žák  na ZŠ jsou tímto omezené. Vedení školy 
a pedagogové však stále využívají nejr zn jších akcí na menší, i delší vzdálenosti. 
P ipome me, že díky stále ješt  husté kino kaci se i na malá m sta mohou dostat ta 
nejlepší kinematogra cká díla a projekt Film a škola se snaží této možnosti využít co 
nejefektivn ji.

Mgr. Miloš Kameník, Roman Zmrzlý, DiS.

SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD 

     Srde n  zveme všechny p íznivce regionální turistiky na SVATOVÁCLAVSKÝ PO-
CHOD spojený s otev ením nau né stezky „Už ty mlýny doklapaly“, vedoucí okolím Velké 
Bíteše, Vlkova a K oví. Uskute ní se v sobotu 25. zá í 2010. Prezence a start bude probíhat 
od 13:00 do 14:00 ve Velké Bíteši u budovy ZŠ Sadová, ve Vlkov  na hrázi Vlkovského 
rybníku a ve K oví u obecního ú adu. Délka tras je 12 a 18 km. Na záv r posezení u ohn  p i 
kytarách s možností ob erstvení (u ZŠ Sadová). 
     Po ádají: ZŠ Velká Bíteš, LT Prosatín, OÚ K oví, Seniorklub. Na realizaci se dále podílejí 
LDSO a Muzejní spolek Velkobítešska. Podpo eno v rámci projektu Vzd lávání pro místní 
udržitelný rozvoj. 

Za realiza ní tým Mgr. Pavel Holánek

P EDÁVÁNÍ VÝU NÍCH LIST

Slavnostní p edání výu ních list . Foto: Jana Žáková
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     Dne 23. ervna 2010 prob hlo v odpoledních hodinách na radnici m stského ú adu 
slavnostní p edávání výu ních list  st ední odborné školy pro obory Kade nice, Cukrá , 
Obráb  kov  a  Kucha  – íšník. 
Celkem ukon ilo studium 47 žák , z toho prosp lo s vyznamenáním 15 žák  (6 cukrá , 
3 kucha i- íšníci, 3 obráb i kovu a 3 kade nice). Žáci, kte í prosp li s vyznamenáním, 
budou v listopadu 2010 ocen ni Hospodá skou komorou R certi kátem - nejlepší ab-
solvent oboru. 
     To pot šilo nejen samotné studenty, ale p edevším vyu ující a editelku školy 
Ing. Marii Šabackou, kte í mohou být na své letošní žáky opravdu hrdí. 
Hodn  št stí v další cest  životem p išly pop át spolu se starostou m sta Mgr. Miro-
slavem Bá ou, místostarostou m sta JUDr. Alenou Malou, editelkou SOŠ Ing. Marií 
Šabackou, mistry jednotlivých obor  a t ídními u iteli  i  rodi e žák  a p átelé školy. 
     Redakce se také p ipojuje ke gratulacím a p eje hodn  úsp ch  do dalšího vykro ení 
životem. 

Lenka Plechatá

KULTURA
DEN D TÍ U PEJSKA
     Dne 4. 6. 2010 se konala v areálu Kynologického klubu Velká Bíteš již po jedenácté 
akce na oslavu Dne d tí. P estože po así p edchozích dn  bylo deštivé, poda ilo se nám 
p ipravit prostory cvi išt  tak, aby mohly prob hnout všechny ukázky a sout že, které 
jsme pro d ti p ipravili.
     Na úvod p edvedli leno-
vé Kynologického klubu Jana 
Kropá ková, P emysl Duda a 
Lucie Dufková se svými pej-
sky cviky poslušnosti a ukázka 
obrany v podání Kery Kedorb 
P emysla Dudy. Následovalo 
vystoupení judist , mažore-
tek, šermí  a již mohlo za ít 
sout žní odpoledne, vypln né 
mnoha sout žemi a odm ova-
né sladkostmi. D ti m ly také 
možnost se svézt na koních, 
kte í p ijeli ze Zbraslavi, stáj 
Karolína.

     D kujeme MÚ Velká Bíteš, 
který byl hlavním sponzorem 
této akce a bez jehož pomoci by se Den d tí nedal uskute nit v takovém rozsahu.

Foto: Jana VyhnalíkováZ vystoupení.
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     Dalšími sponzory byli: JOOP s.r.o., Technické služby Velká Bíteš s.r.o., OS KOVO 
PBS a.s., KaStav s.r.o., CK Re-Ko, Marek Fiala - distribuce výukových program , Truh-
lá ství Michal Neklapil, Moiry s.r.o., Taxi služba Pavel Gašpar,  Irena Vrábelová - prodej 
a servis zahradní techniky, Izolace st ech Svoboda, Tabák - od vy Masarykovo nám stí, 
Jaroslav Jur ák.
     D kujeme ješt  jednou všem sponzor m a také všem d tem a rodi m, kte í p išli a 
v íme, že si odpoledne p kn  užili.

P emysl Duda

NOVÁ ODPO INKOVÁ ZAHRADA

     V poslední školní den, 30. ervna 2010, byl slavnostn  zahájen provoz v odpo in-
kové zahrad  vedle bítešského domova d chodc . V novém pavilonu se sešli obyvatelé 
domova d chodc  i nedaleko domu s pe ovatelskou službou, editel polikliniky MUDr. 
Svatopluk Horek, sest i ky i 
ostatní zam stnanci, nechyb li 
ani další bítešští ob ané a ma-
minky s  d tmi, pro které bude 
zahrada p íjemným místem k 
procházkám s ko árkem. T m 
všem bude sloužit pavilon, 
upravený trávník s cesti ka-
mi a záhony kv tin, p vodní i 
nov  zasazené vzrostlé stromy 
i n kolik zajímavých objekt , 
díky nimž si mohou senio i za 
asistence sester procvi ovat 
svou motoriku. Slavnost zahá-
jil starosta m sta Mgr. Miro-
slav Bá a. V proslovu krátce 
vypov d l o budování zahrady na míst  starého neudržovaného sadu, o tom, že návrh 
na koncepci prostoru, pavilonu i fortelných lavi ek vyšel z m sta. Vyslovil pod ková-
ní zástupkyni rmy Ebster, paní Zuzan  Štofejové za nan ní dar, díky n muž mohla 
zahrada vzniknout. P ítomné pozdravil i zástupce kraje Vyso ina, Mgr. Ji í Bína a paní 
místostarostka Malá.
     P íjemnou atmosféru vytvo ili hrou na étnu, harmoniku, kytaru a klávesy žáci bíteš-
ské ZUŠ pod vedením editele Mgr. Kratochvíla.
     Dojemné bylo pod kování jedné z obyvatelek DD, paní Antlové. Vyslovila za všech-
ny vd nost nejen m stu a dárc m, ale vzpomn la si i na ty, kte í vlastníma rukama 
vyrobili krásné lavi ky, pavilon a vysázeli trávník, stromy a kv tiny.
     Zahrada bude p íjemným místem odpo inku pro seniory, mezi nimiž se budou pro-
cházet maminky s malými d tmi; budou to jist  p íjemná setkání pro ob  strany, bude to 
symbolický  kolob h života.

Zora Krupi ková

Foto: Lenka PlechatáOdpo inková zahrada.

ZPRAVODAJ 08 2010.indd   12 25.8.2010   10:16:25



Zpravodaj Velká Bíteš34

ZMRZLINOVÉ ODPOLEDNE
     Dne 21. 7. 2010 jsme v ,,naší‘‘ nové 
zahrad  uspo ádali pro klienty DD a DPS 
odpolední posezení s písni kami, sout -
žemi a zmrzlinou. K tanci i poslechu nám 
zahrál pan Majer a ob erstvení v podob  
minerálek, výborných v ne k  a zmrzli-
ny nám v novalo Café Jana. D kujeme. 
A jelikož nám vyšlo i krásné po así, od-
poledne jsme si užili a zmrzlina nám p i-
šla opravdu vhod. 
     Tímto odpolednem jsme také vlastn  
spole n  oslavili vybudování zahrady, 
která se opravdu velice povedla. D ku-

jeme rm  Ebster, samospráv  m sta a pracovník m m stského ú adu, emeslník m a 
všem, kte í se o krásnou zahradu zasloužili a doufáme, že zde naši klienti stráví hodn  
p íjemných chvil. 
      Petra Veselá - vedoucí zdravotní sestra

POZVÁNKA NA VÝSTAVU KAKTUS
     Blíží se konec prázdnin, a tak bychom rádi ješt  stihli jednu zajímavou akci, která 
by Vám mohla p inést inspiraci pro p stování exotických rostlin, které ve své domovin  
nejsou pouhou okrasou, ale i zdrojem obživy a výd lku. 
     Výstava bude trvat týden od 27. sprna do 3. zá í, b hem n hož si m žete prohlédnout 
ásti sbírek místních kaktusá  a zárove  se dozv d t n co víc o t chto zajímavých 

exemplá ích rostlinného druhu. Sou ástí výstavy je prezentace brn nského klubu Astro-
phytum, který se kaktusá skou spolkovou inností zabývá od roku 1924.
A ím jsou kaktusy tak zvláštní? 
     Pro našince jsou kaktusy p edevším nádhernými exotickými rostlinami, které jsme 
se brzy po jejich objevení a dovezení z Nového sv ta nau ili p stovat. Do Ameriky se 
za nimi vydal nejeden cestovatel. Z našich je nejznám jší a nejvýznamn jší cestovatel, 
botanik, etnograf, diplomat etc. Alberto Vojt ch Fri . Jeho jméno vzpomínáme i proto, 
že v Paraguayi žije kmen Chamacoco, jehož p íslušníci jsou nap l echy, Vojt chovými 
potomky. Ti si hrdi na sv j p vod íkají Checomacoco. Více se o p íb hu dávné lásky 
velkého lovce a krásné Lorai dozvíte na výstav .
     Pro domorodce jsou d ležité tím, že se dají jíst nebo n jak hospodá sky využívat. 
Plody t chto rostlin jsou sbírány stejn  jako u nás bor vky, nebo jahody a vyrábí se 
z nich nap . džemy. ásti mladých opuntií se dají tepeln  upravit, nebo nakládat jako 
u nás okurky. Na tržištích v Mexiku m žeme kaktusy potkat jako kandované ovoce.
Ale neslouží jenom jako zdroj potravy, kaktusy mají mnohem širší využití. U starších 
rostlin jsou využívány zd evnat lé stonky jako materiál na ploty, které se ovšem staví i  

Foto: Renata HabánováZ odpoledne.
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z živých kaktus , nebo i k mnoha dalším využitím jako nezdolný stavební materiál. 
N které druhy kaktus  obsahují  psychotropní 
látky a n které kmeny je dovedou využívat k 
ú el m zaván jícím tajemstvím.
     Tato výstava a koli se nekoná v dob  typické 
pro takové akce, bude možná prologem tradice, 
již se chystáme založit. Bude-li se vše da it, se-
tkáte se s kaktusy i v dalších letech. 
     Takže, víte z eho a jak se vyrábí tequila? 
Nebo jak mohou žít barevné kaktusy bez chlo-
rofylu? A že je možné u nás p stovat kaktusy s 
kv ty v tšími jak dla ? Jestli ne, rádi Vám tyto 

   otázky zodpovíme u nás v knihovn .

                         Za kolektiv p ipravující výstavu, Kate ina Brychtová

SPOLE ENSKÁ RUBRIKA
PANÍ MARIE CAHOVÁ OSLAVILA 104 ROKY
     Dne 10. 8. 2010 oslavila bítešská ob anka paní Marie Cahová krásných 104 let. 
Po así se vyda ilo, a tak se oslava mohla uskute nit na nové odpo inkové zahrad , 
která byla nedávno slavnostn  otev ena a paní 
Marie Cahová byla tehdy první, kdo slavnostn  
p est ihl pásku p i zahájení provozu. Pohošt ní  
p ipravily rodina, lenky Sboru pro ob anské zá-
ležitosti p i MÚ Velká Bíteš a sest i ky,  kterým 
pat í velký dík, protože se s láskou a pé i starají 
nejen o paní Cahovou, ale i o ostatní spolubydlí-
cí. Krom  syn  Miloše s manželkou  a Old icha 
Cahových a další blízké rodiny p išli jubilantce 
pop át hodn  zdraví do dalších let starosta m sta 
Mgr. Miroslav Bá a, len rady  kraje Vyso ina 
Mgr. et Bc. Petr Kr ál , editel OSSZ Ždá  nad 
Sázavou pan Miroslav Lu ka a editel bítešské 
polikliniky MUDr. Svatopluk Horek.. Jak sd lila
reportéru TV Nova, t ší se paní Cahová dobrému zdraví, ráda se sm je a cítí se dob e, 
což dosv d il  i její tane ek se synem a MUDr. Svatoplukem Horkem na záv r oslavy.

P i p íležitosti oslav 104 let jsem položila paní Cahové pár otázek.  
Paní Cahová,  jaké bylo Vaše mládí? 
Mládí nebylo moc veselé. Brzy mn  zem ela maminka a tak já jako nejstarší jsem se 
musela postarat o své dva sourozence, bratra a sestru. Na zábavu nebyl as, m la jsem 
plno povinností a starostí. Krom  pé e o sourozence jsem se ješt  musela postarat o celé 
hospodá ství. Nebylo to jednoduché, ale zvládla jsem to.

Foto: Josef Polách        Kaktus.      

Oslavenkyn  se synem.    
Foto: Lenka Plechatá
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Zažila jste toho mnoho. Jaké to bylo v tehdejší dob ?
V dosp losti jsme založili s manželem rmu provozující autodopravu. B hem války 
v roce 1945 p i bombardování manžel zem el, což bylo pro m  velice t žké. Musela 
jsem se postarat o rmu a mnohdy jsem zaskakovala p i taxování. Po roce 1948 nám 
sebrali rmu i d m. I když to bylo všechno t žké, oba synové úsp šn  vystudovali SŠ.  
Poté jsme se p est hovali do Pardubic, kde jsem bydlela se svým synem Milošem a jeho 
ženou asi 8 let. Druhý syn odešel na Slovensko. Poté jsem se vrátila do Velké Bíteše, 
kam m  to neustále táhlo. Jelikož mi to m j zdravotní stav nedovoloval, musela jsem 
po n jaké dob  odejít z Domu s pe ovatelskou službou do Domova d chodc , kde jsem 
dodnes. 
Jaký je Váš recept na tak krásný a dlouhý v k? 
Nevím, nikdy jsem nedodržovala žádný zdravý životní styl. Vždy jsem jedla to, co mi 
chutnalo a d lala to, co m  nejvíce bavilo. Asi to bude dáno geneticky, nebo  m j tatínek 
se dožil 93 let.
D kujeme paní Marii Cahové a jejímu synovi za dopln ní n kterých údaj  p i našem 
rozhovoru a p ejeme hodn  zdraví do dalších let. 

Lenka Plechatá

DOPIS, KTERÝ NELZE DORU IT 
     Milý Františku,
    po n kolika marných pokusech o Tv j nekrolog jsem to vzdala. Nedokážu to bez 
vzpomínek, bez emocí. Proto jsem se rozhodla, že Ti napíšu psaní. Je to p inejmenším 

neobvyklé, ale kdo T  znal, m  pochopí. 
     Od první t ídy jsme spolu chodili do školy. Prav-
da, tehdy nás, holky, ten pihatý kluk 
s kulatým usm vavým obli ejem moc nezajímal ( 
lidé zrozeni ve znamení Raka se v tšinou vyzna ují 
kulatou tvá í a Ty ses narodil – n kolik hodin p ede 
mnou – v jeho znamení). Ale byl jsi už tehdy kama-
rád a nenamá el mi copánky do kalamá e jako mnozí 
jiní.
Spole n  jsme dojížd li do velkomezi í ského gym-
názia, tenkrát jedenáctileté st ední školy. Z té doby 
mi z stala vzpomínka, jak jsi mne u il hrát na kyta-
ru. (Myslím, že jsem z tvých žák  – a co jich bylo – 
byla ten nejhorší). Sed li jsme u nás na dvorku a tys 
m  poslal ost íhat si nehty na levé ruce. Tenkrát se 
mi to zdálo potupné, ale pak jsem pochopila. Zeptal 

ses: „Znáš Beatles?“ a na mé p ikývnutí jsi dodal: „Pamatuj, to bude jednou klasika.“ 
Už tenkrát v Tob  žil muzikant, který um l nejen hrát, ale i naslouchat. M ls pravdu.
     Po maturit  v roce 1957 jsme se ob as vídali jako mládežníci v osv tové besed  
(p edch dce klubu kultury), kdes n jakou dobu pracoval. Pak t  docela pohltila práce 
s mladými. Od roku 1962 vychovatelem, pozd ji vedoucím vychovatelem odborného 
u ilišt  STS, to už jsi m l ukon eno studium pedagogického minima a byl zástupcem e-
ditele pro mimoškolní výchovu. Samoz ejm  už T  dávno p ed tím bavila muzika, takže 
jsi hrával s r znými kapelami i se svou vlastní. Pokud se našlo pár šikovných kluk  
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v u ilišti, hned vznikala hudební skupina tam. Na bítešské radnici nebylo svatby nebo 
vítání ob ánk  bez Tvého hudebního doprovodu.Vdávala jsem dceru. Už jsme byli se a-
zeni v p edsálí a jen ekali na úvodní tóny svatebního pochodu, abychom mohli vykro-
it. Nic. Znervózn li jsme. ekání se za alo protahovat, pak se na chodb  ozval jakýsi 

šramot – kone n  hudba zazn la a ob ad mohl pokra ovat.Všechno, cos mi pak k té ne-
ekané p estávce ekl, bylo:„ Jako napotvoru se t sn  p ed ob adem polámaly varhánky, 

tak jsme museli s chlapama dotáhnout to starý harmonium z muzea. To by bylo, abych 
dce i svý spoluža ky nezahrál na svatb !“ Vždycky kamarád a spolehlivý lov k. Raci 
mají ve znamení ješt  jednu nep ehlédnutelnou vlastnost: nade vše milují svou rodinu. 
Když jsi, Františku, hovo il o svých d tech, byla z Tvé e i cítit velká láska a starostli-
vost. Poznala jsem, že i František, Irenka, Maruška a Jana, Tvé d ti, vzorn  vychováva-
né s manželkou Anežkou,Ti lásku a pé i oplácejí stejnou m rou. V posledních letech, 
kdy jsme spole n  pracovali ve SPOZ, jsme se po „ú adování“ v první ásti sch zky 
vždycky t šily na Tvé historky, vtípky a vypráv ní, i na písni ky s harmonikou. Na ni 
budou vzpomínat stovky jubilant  (v etn  stoletých), svateb an  a ú astník  sraz , kte-
rým jsi kdy p išel zahrát. Nám, Tvým spolužák m, se bude stýskat dvojnásob. Po átkem 
letošního ervna jsme m li setkání spolužáci - sedmdesátníci. My jsme zvláštní ro ník, 
scházíme se každý rok a vždycky máme zajišt ného svého muzikanta – Františka. V -
d la jsem o Tvé nemoci a váhala, jestli Ti mám telefonem p ipomenout blížící se datum. 
P edešels m , zavolal jsi sám: „Tak co bude, už se to blíží, po ítáte se mnou?“ To víš, 
jakou jsme m li radost, když jsme T  vid li ve dve ích s harmonikou. 
     Když jsme koncem ervna slavili spolu se zástupci m sta a lenkami SPOZ své „ku-
latiny“, ani ve snu m  nenapadlo, že se takhle vidíme naposledy. Všechno nasv d ovalo 
tomu, že sv j boj s nemocí vyhraješ a my jsme Ti to moc p áli. O to horší pak byla ta 
zlá zpráva, že už – nejsi. (Jak t žko se to i píše.) To bylo poprvé a naposled, kdys nás, 
Fando, opravdu všechny zarmoutil. Stejn  si myslím, že až p ebolí ta nenapravitelná 
skute nost Tvého odchodu, nebudou slzy pat it k Tvému jménu a památce.                           

Spoluža ka Zorka
POD KOVÁNÍ
D kujeme všem p átel m a známým, kte í se p išli rozlou it s panem Františkem Krato-
chvílem, za kv tinové dary a slova út chy.                                   Rodina Kratochvílova

SPORT
BASKETBALOVÝ TURNAJ MUŽ
Ani o prázdninách nez stává sportovní hala TJ Spartak v klidu – a to je dob e. V sobotu 
24. 7. 2010 se uskute nil basketbalový turnaj muž , další z ady tradi ních sportovních 
akcí, která je v tomto p ípad  pevn  p i azena k m síci ervenci. P vodn  byla p ihlá-
šena ty i družstva, nakonec se ale sešla pouze t i. Pravidelným ú astníkem turnaje je 
družstvo „OSOVKA“, které excelovalo svými výkony a hern  p evýšilo jak družstvo z 
T ebí e, tak i zástupce Velkého Mezi í í. Hrá i to však brali opravdu „sportovn “, ur it  
podle hesla „není d ležité vyhrát, ale zahrát si“. A v tomto duchu a v pohodové atmosfé-
e probíhal celý turnaj. Jediným nedostatkem tohoto klání bylo nep edstavitelné dusno 

ve sportovní hale, které p etrvávalo i p esto, že ventilátor jel na plný výkon.
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Hrá i tak bojovali nejen o každý vst elený koš, ale state n  se prali i s nesnesitelným 
vedrem. Z tohoto d vodu se po adatelé rozhodli zm nit p vodn  plánovaný dvoukolový 
herní systém a turnaj odehrát pouze jednokolov . Jaké bylo výsledné po adí? Na prvním 
míst  OSOVKA, na druhém T EBÍ  a t etí místo pro VELKÉ MEZI Í Í. Sportovní 
trofeje obdržela všechna t i družstva. Hrá i ocenili nápaditost, s jakou byly zhotoveny, 
za což pat í obdiv panu Mihalovi, z jehož provozovny pocházely. K tomu ješt  pro kaž-
dé družstvo krásn  nazdobený „MAXI ROHLÍK“ – chlouba Je ábkovy pekárny, která 
nesmí chyb t na žádném z našich sportovních turnaj , a mistrovsky vyrobený kolá  s 
nápisem „Nejlepší st elec“, jímž byl po zásluze odm n n Pavel BURIÁNEK z druž-
stva OSOVKY za 38 koš . Touto cestou bychom rádi pod kovali paní Han  Pöcklové, 
která tyto vo avé pochoutky nechává pro naše akce pravideln  péci. Pod kování pat í i 
dalším sponzor m, kte í do turnaje p isp li cenami: KÁFON K Miroslav, BATELKA 
Martin a SPORTBAR KLÍMA. D kujeme i Veronice Petrovové, která ve všech utkáních 
zodpov dn  obsluhovala asomíru.
     Po ukon ení turnaje jsme se lou ili slovy „ZA ROK ZASE“. A protože to byla skv lá 
parta, v ím tomu. Tak tedy nashledanou za rok, milí sportovní p átelé!

Hana Holíková

OSTATNÍ
Myslivecké sdružení Velká Bíteš po ádá 11. zá í 2010 od 8 hodin (ulice K Mlýn m)  ve 

spolupráci s Klubem chovatel  výmarských oha  R speciální klubovou výstavu 
VÝMARSKÝCH OHA  Františka Krej ího. 

POD KOVÁNÍ
Up ímn  d kuji poctivému (anonymnímu) nálezci za vrácení osobních doklad  do 
schránky policie R.
                   Alois Koukola

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ZÁ Í 2010
Ned le 19. zá í 2010 v 19.30 hodin, TWILIGHT SÁGA: ZATM NÍ
(The Twilight Saga: Elipse) Zvolit život, nebo smrt? Pokra ování slavné upír-
ské ságy. V hlavních rolích Kristen Stewart a Robert Pattison. Premiéra 124 minut.                                         
Vhodné od 12 let. Vstupné 69 K . 

Ned le 26. zá í 2010 v 19.30 hodin, ŽENY V POKUŠENÍ
Reprizujeme úsp šnou, vášnivou komedii režiséra Ji ího Vejd lka. V hlavních rolích E. 
Balzerová, L. Vlasáková, V. Kuba ová, V. Dyk, J. Machá ek, R. Zach a další.
Premiéra 118 minut. Mládeži p ístupno.Vstupné 69 K . 
                             
Ned le 3. íjna 2010 v 19.30 hodin, SEXY 40 (The Rebound)
Sexy Catherina-Zeta Jones si našla mladšího milence. Romantická komedie o ne ekané 
p itažlivosti. Premiéra 124 minut. Vhodné od 12 let. Vstupné 69 K .
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Vedení spole ností První brn nská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
St edisko praktického vyu ování PBS Velká Bíteš,

 PBS ENERGO, a.s. a PBS Turbo s.r.o. si Vás dovolují pozvat na tradi ní

DEN  OTEV ENÝCH  DVE Í
po ádaný v sobotu 2. íjna 2010 
v dob  od 8.00 do 12.00 hodin

 v areálu spole ností na ulici Vlkovská 279, Velká Bíteš

Zveme k návšt v  všechny zam stnance, jejich rodinné p íslušníky, p átele a bývalé 
zam stnance!

V uvedený den m žete své blízké seznámit nejen se svým pracovišt m, ale i s jinými praco-
višti a zajímavými místy našich spole ností. Bude zp ístupn na v tšina pracoviš . 

Zájemc m o u ební obory p edstavíme kvalitní zázemí st ediska p ípravy u .

Pro d ti bude p ipraven dáre ek a pro všechny návšt vníky malé ob erstvení.
Pro d ti také chystáme p ekvapení v podob  skákacího hradu, koník  a sout že v malování 

o ceny!
 V íme, že všichni prožijete p íjemné dopoledne!

Vedení spole ností První brn nská strojírna Velká Bíteš, a.s., 
St edisko praktického vyu ování PBS Velká Bíteš, 

PBS ENERGO, a.s. a PBS Turbo s.r.o. se t ší na Vaši návšt vu!
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     SERVIS VAŠEHO PLYNOVÉHO SPOT EBI E
                      VÁM  ZAJISTÍ

PROVÁDÍME
 PRAVIDELNÉ RO NÍ REVIZE KOTL
IŠT NÍ VÝM NÍKU ZÁV SNÝCH KOTL

 OSTATNÍ SERVISNÍ PRÁCE NA ZA ÍZENÍ
(montáž regulací, opravy topení, vým ny erpadel, boiler  atd.) 

                                
VÁŠ PARTNER PRO TOPENÍ A OH EV VODY 

                zastoupení zna ek WOLF, Chaffoteaux, Beretta a další
Pucov 32, tel.: 739 088 335
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     P ed volbami do poslanecké sn movny zve ejnil Ž árský deník lánek o 
ztrát  3 milión  korun z m stské pokladny. Pravda je to, že p ed n kolika lety 
rada m sta schválila vložení 3 milión  korun do švýcarské spole nosti Hel-
vag. Samoz ejm , že každé rozhodnutí podepisuje starosta. V té dob  nebyl 
nikdo, kdo by p išel s cennou radou, že i ve Švýcarsku jsou obdobní tunelá i 
jako u nás Pitr, Krej í  nebo Kožený. Ve Švýcarsku a N mecku jsou na roz-
díl od eské republiky páni jednatelé z Helvagu a dce inných spole ností ve 
v zení.
     Tehdy bych byl ze cennou radu o p ipravovaném rozkrádání zahrani ní 
spole nosti velice vd en. Po osmi letech se dá ale íci, že „po bitv  je každý 
generál“.
Od té doby samospráva p ipravila takové zám ry, aby ztracenou investici po-
mocí jiných aktivit získala  zp t.
     Jedním z nich bylo získat 1,25 ha pozemk  v pr myslové zón  Velká Bíteš 
od Pozemkového fondu R. Z povinných p íloh, které jsme museli splnit, 
bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Nákladem 
200 tisíc korun za projekt jsme získali právo koupit 1,25 ha za cenu orné p dy 
– tj.7,00 K /m2. Získali jsme tak pozemky, které jsme následn  prodali inves-
torovi. istý zisk z prodeje byl 5 milión  korun! Nepochopitelné bylo jednání 
jediného, dnes exradního, který 3 hodiny zdržoval jednání rady m sta ve v ci 
schválení vypracování projektové dokumentace. Nespln ní této podmínky by 
znamenalo, že pozemky by šly do prodeje výhradn  t m, co m li restitu ní ná-
roky. M sto by nem lo možnost koupit výše uvedené pozemky a už v bec ne 
za 7 korun/m2. Krom  toho se kupující rma zavázala, že provede vydlážd ní 
chodník  a parkoviš  dle požadavk  m sta, ve vým e 2600 m2 (na Tyršov  
ulici, v Lánicích, Za Školou).
     Dalším zám rem byl prodej pozemku pro bytovou výstavbu v sídlišti 
U Stadionu. Pozemek m sto koupilo p ed n kolika lety za náklad do 200 ti-
síc korun. S rozvojem developerské bytové výstavby p ed ty mi léty se zde 
najednou objevili investo i z Brna, pozd ji se ukázalo, že známí exradního. 
Rada m sta se po zkušenostech nenechala nachytat, aby podpo ila p evod 
za symbolickou cenu 1 koruny a vyhlásila zám r prodeje za nejvyšší na-
bídku. Vít zná nabídka byla 2,7 miliónu korun s tím, že p i podpisu složila 
1,89 miliónu korun a po dokon ení zám ru výstavby bytových dom  zbylých 
810 tisíc korun. Po ode tení nákladu za nákup pozemku je doposud istý zisk 
1,7 miliónu korun. T mito kroky jsme získali do pokladny m sta kapitálové 
p íjmy, které nahradily ztrátu z Helvagu. To je práv  o zodpov dnosti, na roz-
díl od sdružení bez záruky!

Placená inzerce
Mgr. Miroslava Báni a JUDr. Aleny Malé

ZODPOV DNOST - TO NEJSOU PRÁZDNÁ SLOVA
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www.re−graf.cz

polep automobilů

velkoformátový tisk

CD prezentace vizitky

světelné panely

scanování, kopírování

reklamní předměty

ofsetový tisk

hlavičkový papír, obálky

digitální tisk

bilboardy, megaboardy

razítka

reklama − grafika − tisk
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 PANÍ MARIE CAHOVÁ OSLAVILA 104 LET 
 TRADI NÍ BÍTEŠSKÉ HODY
 REKONSTRUKCE VLKOVSKÉ ULICE

ZÁ Í 2010
BÍTEŠ 
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