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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Velká Bíteš - sobota 11. záĜí 2010

VIII. roþník pĜehlídky souborĤ a krojovaných skupin z Podhorácka.
Vystoupí národopisný soubor Bítešan a zpČváþci z Velkobítešska,
KĜemínek z NámČštČ nad Oslavou, ženy a dČti z Jinošova,
Stárci z Ostrovaþic a BorovČnka ze ŠtČpánova nad Svratkou.
Zaþátek ve 14 hodin - Masarykovo námČstí.
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PROGRAM
Zahájení
Masarykovo námČstí ve 14 hodin
„Vesele“
KĜemínek, folklorní soubor pĜi Domu
dČtí a mládeže v NámČšti nad Oslavou
„Když sem chodil do školy“
Bítešan, mladší dČti národopisného
souboru pĜi ZŠ Velká Bíteš
„BrnČnský kola“
Stárci z Ostrovaþic, skupina dČtí
„Anþo, máš jít na trávu“
BorovČnka, folklorní soubor pĜi ZŠ
a MŠ ŠtČpánov nad Svratkou
„ZpČváþci z Velkobítešska I“
úþastníci oblastního kola dČtské
pĜehlídky lidových písní
„Chytil táta sojku“
Bítešan, pĜípravka dČtské skupiny
národopisného souboru pĜi Základní
škole ve Velké Bíteši

„Zlatá brána“
Skupina žen a malých dČtí z obce Jinošov
„ZpČváþci z Velkobítešska II.“
úþastníci oblastního kola dČtské pĜehlídky
lidových písní
„Spi, Janíþku, spi“
BorovČnka, folklorní soubor pĜi ZŠ a MŠ
ŠtČpánov nad Svratkou
„ěemesla“
Stárci z Ostrovaþic – skupina mládeže
„Dokola, panenko, dokola“
Bítešan, mládež národopisného souboru
ve Velké Bíteši
Zakonþení
PĜibližnČ ve 16 hodin

Další informace:
Festival se koná v þase Tradiþních bítešských hodĤ. Mimo pohostinství, kavárny
a cukrárny jsou otevĜeny rovnČž hodové
sklípky ve dvorech a v podzemí nČkterých
mČšĢanských domĤ i v pĜilehlých ulicích s
nabídkou dobrého jídla a pití.
Klub kultury, Masarykovo námČstí þp. 5
VÝSTAVA - obrazĤ Martiny Fialové skla a šperkĤ Eriky Leksové.
ýeský svaz chovatelĤ, Lánice þp. 55
VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍěECTVA
Základní umČlecká škola, HrnþíĜská ulice
þp. 117
VÝSTAVA BONSAJÍ
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Masarykovo námČstí – horní strana
JARMARK LIDOVÝCH ěEMESEL
Masarykovo námČstí þp. 5 - nádvoĜí
POSEZENÍ U CIMBÁLU
V hodovém sklípku „Na pČtce“ hraje
cimbálová muzika Aleše Smutného, zaþátek ve 20 hodin.
PĜíjemnČ prožité chvíle hostĤm festivalu
pĜejí poĜadatelé
Informaþní centrum a Klub kultury
mČsta Velké Bíteše
Muzejní spolek Velkobítešska
Národopisný soubor Bítešan
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TRADIýNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
OD STěEDY 8. ZÁěÍ DO STěEDY 15. ZÁěÍ 2010
Klub kultury mČsta Velké Bíteše ve spolupráci s MČstem Velká Bíteš, rychtáĜem a rychtáĜkou, prvním stárkem a stárkovou a bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdeþnČ
zvou na Tradiþní Bítešské hody.

PONDċLÍ 6. ZÁěÍ 2010
VERNISÁŽ OBRAZģ MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERKģ ERIKY LEKSOVÉ

V 17 hodin ve Výstavní síni Klubu kultury na MasarykovČ námČstí 5

STěEDA 8. ZÁěÍ 2010
V 17 hodin na MasarykovČ námČstí
STAVċNÍ MÁJE a otevírání hodových sklípkĤ
V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
PAVEL HELAN - hraje nejen folk k tanci a poslechu ve sklípku „Na PČtce“

ýTVRTEK 9. ZÁěÍ 2010
V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
AKUSTICKÁ KAPELA ŽALOZPċV a hosté písniþkáĜi Pavel Pokorný a Ladislav
Langer z TĜebíþe
Sklípek „Na PČtce“

PÁTEK 10. ZÁěÍ 2010
V 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
TATA BAND a jeho dixilend pod vedením Jaroslava Kuþery ve sklípku „Na PČtce“
V 19 hodin, Masarykovo námČstí
„Rocková noc live ROCK MADE IN GAMBRINUS“
BČhem veþera na MasarykovČ námČstí vystoupí DEMONIUM (19.00 – 20.00), GATE
CRASHER (20.30 – 21.30), pĜedkapela AEROSMITH, OZZY OSBOURNE (2010)
IRON MAIDEN (2008) pĜedvede novou desku a to proþ si ji svČtové veliþiny vybraly
na svoje koncerty v ýeské republice, INE KAFE (22.00 – 23.30) rev. (Slovensko).
ZávČr veþera od 00.00 – 01.30 hod DEMONIUM zakonþí nejvČtšími hity Peha, Kabát,
Arakain, Škvor aj.
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Ve 20 hodin v Kulturním domČ, Vlkovská 482
HODOVÁ ZÁBAVA - SKUPINA RENOVACE

SOBOTA 11. ZÁěÍ 2010
Od 14 do 16 hodin na MasarykovČ námČstí pod májou
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
VIII. roþník pĜehlídky souborĤ a krojovaných skupin z Podhorácka. Na MasarykovČ
námČstí vystoupí národopisný soubor Bítešan, zpČváci z Velkobíteška, ženy a dČti z
Jinošova, KĜemínek z NámČštČ nad Oslavou, Stárci z Ostrovaþic, BorovČnka ze ŠtČpánova nad Svratkou.
Od 20 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
POSEZENÍ U CIBÁLU – hraje CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO
Sklípek „Na PČtce“
Od 21 hodin v Kulturním domČ, Vlkovská 482
HODOVÁ DISKOTÉKA S M. HRDINKOU a hosty Boney M a ABBA stars

NEDċLE 12. ZÁěÍ 2010
Od 8 do 9 hodin v chrámu sv. Jana KĜtitele
SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA – za úþasti krojované chasy
Od 8 do 11.30 hodin
STÁRCI ZVOU STÁRKY - za doprovodu dechové kapely HANAýKA z BĜeštČ
Od 9.30 do 11.30 hodin pod májou
DECHOVÁ KAPELA VYSOýANKA z Brtnice
Od 12 do 12.15 hodin pod májou
KOLEýKO PRO CHASU
Od 13.30 hodin
KROJOVANÝ PRģVOD MċSTEM
od Kulturního domu na Masarykovo námČstí
Od 13.30 do 14.30 hodin pod májou
DOMÁCÍ A HOSTÉ - vystoupí dČti a mládež národopisného souboru BÍTEŠAN

ZáĜí 2010
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Od 15 hodin pod májou
TRADIýNÍ HODOVÝ PROGRAM
Krojovaná chasa s rychtáĜem a právem: ýeská beseda, první stárek pĜedává vČnec, Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáĜe a rychtáĜku, zavádČní. Hraje BÍTEŠSKÁ
KAPELA
Od 16 do 20 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
CIMBÁLOVÁ MUZIKA PRESPOďAN z Brna
Sklípek „Na PČtce“
Od 16 hodin na MasarykovČ námČstí u domu þ. 5
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY

STěEDA 15. ZÁěÍ 2010
V 17 hodin na MasarykovČ námČstí
KÁCENÍ MÁJE
Od 19 hodin atrium Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
HODOVÉ DOZVUKY S KAPELOU PRO-ROCK
Sklípek „Na PČtce“

OTEVěENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE
VÝSTAVA OBRAZŮ MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERKŮ
ERIKY LEKSOVÉ

ve výstavní síni Klubu kultury na MasarykovČ námČstí þ. 5. OtevĜena v sobotu 11. záĜí
od 13 do 17 hodin a v nedČli 12. záĜí od 9 do 17 hodin

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA

v areálu ýeského svazu chovatelĤ v ulici Lánice þ. 55. OtevĜeno v sobotu 11. záĜí od 8
do 18 hodin a v nedČli 12. záĜí 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
nedČle 9:00 – 18:00 hodin
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VÝSTAVA BONSAJÍ

na nádvoĜí Základní umČlecké školy v HrnþíĜské ulici þ. 117
pátek 10. záĜí – 10.00 – 14.00 prohlídka pro školy
14.00 – 18.00 otevĜeno pro veĜejnost
sobota 11. záĜí – 10.00 – 22.00, od 20.00 hodin semináĜ o tvarování bonsají
nedČle 12. záĜí - 10.00 – 18.00
V prĤbČhu celé výstavy ukázky tvarování bonsají, poradenská þinnost, ukázky mimo
bonsajové þinnosti þlenĤ klubu.

JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
na horní stranČ Masarykova námČstí, v prĤbČhu soboty a nedČle

PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ
na horní stranČ Masarykova námČstí, v sobotu od 12 do 16 hodin

KAM DO SKLÍPKģ O HODECH
SKLÍPEK „NA PċTCE“ Masarykovo námČstí 5
StĜeda 8. záĜí v 19 hodin
PAVEL HELAN
ýtvrtek 9. záĜí v 19 hodin
ŽALOZPċV
Pátek 10. záĜí ve 19 hodin
TATABAND
Sobota 11. záĜí ve 20 hodin
CIMBÁLOVÁ MUZIKA ALEŠE SMUTNÉHO
NedČle 12. záĜí v 16 hodin
CIMBÁLOVÁ MUZIKA PRESPOďAN
StĜeda 15. záĜí v 19 hodin
PRO-ROCK
KAVÁRNA CAFÉ JANA, Masarykovo námČstí 66
Od stĜedy 8. záĜí otevĜen sklípek: víno z jižní Moravy, burþák, uzené maso uzené krĤtí
palice, uzený bĤþek, cigára, klobásy
Pátek 10. záĜí
kapela BLÍŽENCI
Sobota 11. záĜí
FRANTIŠEK KRATOCHVÍL
NedČle 12. záĜí
ŽIVÁ HUDBA OD 14 HODIN
RYBÁěSKÝ SKLÍPEK, Masarykovo námČstí 86
StĜeda 8. záĜí – nedČle 12. záĜí a stĜeda 15. záĜí 14.00 – 23.00 hodin
NedČle 14.00 – 19.00 hodin
smažený kapr, moravská vína
BAR – HERNA U STAěÍKA, Vlkovská 482 (z boku Kulturního domu)
OtevĜeno každý den od 12 hodin, maso na grilu, uzené maso, burþák, BudČjovický
Budvar 12º, 10º, Pardál

ZáĜí 2010
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DISKO – BAR CARIBIK, Lánice 59
StĜeda 8. záĜí až sobota 11. záĜí HODOVÉ DISKOTÉKY
RESTAURACE NA „103“, Peroutkova 103
StĜeda 8. záĜí – nedČle 12. záĜí: udírna, gril, domácí kuchynČ
SPORT BAR KLÍMA, Tyršova 219
Od stĜedy 8. záĜí do nedČle 12. záĜí speciality na grilu a uzené maso
Pátek 10. záĜí a sobota 11. záĜí živá hudba
VINOTÉKA, RĤžová 150
Od stĜedy 8. záĜí do nedČle 12. záĜí: víno, burþák, pivo, obþerstvení, reprodukovaná
hudba
TENISOVÉ KURTY VELKÁ BÍTEŠ, RĤžová ulice
Pátek 10. záĜí: kýty, reprodukovaná hudba
BOWLING BAR, Masarykovo námČstí 98
StĜeda 8. záĜí – nedČle 12. záĜí: burþák z Moravského muškátu (oblast MutČnice), sudová vína, nová nabídka odrĤdových vín z Valtického Podzemí, Chateau Lednice a vinaĜství Jožky ŠmukaĜe
Pátek 10. záĜí – sobota 11. záĜí nabídka z udírny: uzená žebírka, bĤþek, klobásy, cigára
RESTAURACE U RAUŠģ, Masarykovo nám 13
StĜeda 8.záĜí – nedČle 12. záĜí: burþák z Moravského muškátu (oblast MutČnice), sudová
vína, nová nabídka odrĤdových vín z Valtického Podzemí, Chateau Lednice a vinaĜství
Jožky ŠmukaĜe
Prodej zajištČn NONSTOP v recepci
RESTAURACE U VRÁNY, Kostelní 69
Pátek 10. záĜí a sobota 11. záĜí
selská hospoda, posezení na zahrádce, grilované maso
HOTEL JELÍNEK, Masarykovo námČstí 83
StĜeda 8. záĜí, pátek 10. záĜí a sobota 11. záĜí: burþák, víno
LESÁCKÁ RESTAURACE, Masarykovo námČstí 6
Pátek 10. záĜí a sobota 11. záĜí: sudové víno, burþák, pivo, grilované maso, klobásy,
reprodukovaná hudba
RESTAURACE MÁJ, Vlkovská 482
V dobČ hodĤ otevĜeno od 9 do 24 hodin, jídla dle nabídky, zbojnický hovČzí steak
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NABÍDKA PROGRAMģ A AKCÍ
Pátek 27. srpna - 3. záĜí 2010
Otevírací doba: po-pá 8.30 – 17.00 hodin, sobota a nedČle 9.00 – 15.00 hodin
VÝSTAVA KAKTUSģ
MČstská knihovna, Masarykovo námČstí 85
Organizuje MČstská knihovna Velká Bíteš
PondČlí dne 6. záĜí 2010 v 17 hodin
VERNISÁŽ OBRAZģ MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERKģ ERIKY
LEKSOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
Úterý 7. záĜí – 17. záĜí 2010
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, obČdová pĜestávka 11.30 – 12.00 hodin
so 11. záĜí 13.00 – 17.00, nedČle 12. záĜí 9.00 – 17.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZģ MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERKģ ERIKY LEKSOVÉ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo námČstí 5
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
Sobota dne 11. záĜí 2010 od 8 hodin
VÝSTAVA VÝMARSKÝCH OHAěģ
Ulice K MlýnĤm
Organizuje Myslivecké sdružení ve spolupráci s Klubem chovatelĤ
Sobota dne 11. záĜí 2010 od 14 do 18 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE – sedm sportovních soutČží pro dČti od 5 do 14 let rozhodne,
kdo je Bítešským borcem. OdmČny nejlepším pĜedá rychtáĜ Pavel Burian. K dispozici
bude skákací hrad, trampolína, gril, pivo pro rodiþe a bohaté obþerstvení.
Farní zahrada
StĜeda dne 15. záĜí 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dĤm, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Pátek dne 17. záĜí 2010 v 18 hodin
EVROPSKÁ NOC PRO NETOPÝRY
MČstské muzeum, Masarykovo námČstí 5
Organizuje ZŠ Velká Bíteš a MČstské muzeum
ýtvrtek dne 23. záĜí 2010 v 17 hodin
BESEDA - léþení pomocí energie vycházející z rukou léþitele, Ing. ZdeĖČk BednáĜ
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury

ZáĜí 2010
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Sobota 25. záĜí 2010
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
Start 13 – 14 hodin ve Velké Bíteši u budovy ZŠ Sadová, ve VlkovČ na hrázi Vlkovského
rybníku, ve KĜoví u obecního úĜadu
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš, LT Prosatín, OÚ KĜoví, Seniorklub
PĜipravujeme:
Úterý dne 5. Ĝíjna 2010 v 17 hodin
AUTORSKÉ ýTENÍ s Michalem Vieweghem
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
Informaþní centrum a Klub kultury mČsta 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. ZdeĖka Špiþková, tel.: 566 532 342

Masarykovo námČstí 5, Velká Bíteš
Informaþní centrum a Klub kultury spoleþnČ s taneþní školou Starlet Vás
zvou na
TANEýNÍ KURZY PRO STUDENTY
Zaþátek 29. záĜí každou stĜedu od 18 do 20 hodin.
Jde o 10 dvouhodinových lekcí a 2 prodloužené ve Velké Bíteši.
Vstupte úspČšnČ do spoleþnosti, nauþte se tradiþní spoleþenské tance,
ale i módní salsu a street dance.
TANEýNÍ KURZY PRO DOSPċLÉ
Zaþátek 29. záĜí 2010 každou stĜedu od 20 do 22 hodin.
Jde o 10 dvouhodinových lekcí, prodloužená ve Velké Bíteši
a ples v Boby centru v BrnČ.
Poznejte kouzlo tance jako je þaþa, rumba, jive, samba, waltz, tango,
foxtrot, valþík, polka, módní salsa.
Vyuþují lektoĜi Starletu – úspČšné brnČnské taneþní školy.
Poznáte co neznáte, co znáte si zdokonalíte.
Nutnost spoleþenského obleku.
Je nutné se do 10. záĜí nahlásit v Informaþním centru
Masarykovo námČstí 5, Velká Bíteš, tel.: 566 532 025.
Tanec je krásný zpĤsob, jak být spolu.
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POZNÁVÁME SVģJ REGION
OěECHOV S MÍSTNÍ ýÁSTÍ RONOV
VI.
dokonþení
OBEC V SEDMI STALETÍCH
Název obce OĜechov patĜí do skupiny jmen botanických, podobnČ jako názvy nČkterých blízkých obcí: JabloĖov, BĜezí, Borovník aj.
Podle první ovČĜené písemné zmínky z roku 1364 byl OĜechov souþástí panství
osovského, jako þást majetku feudálního pána JindĜicha z Ronova, kterému ještČ patĜila
polovina Kadolce, Libochová a lesy u dnes již zaniklého Chlístova. V roce 1366 byla
obec – tehdy uvádČná jako Orziechowe – od osovského panství odtržena (panství bylo
rozprodáno), a po mnohaþetných majetkových pĜevodech se vrátila v roce 1493 zpČt.
Významný byl rok 1552, kdy se OĜechov stává centrem malého samostatného panství
NovooĜechovského, ke kterému ještČ náležel Kadolec, pustá ves Chlístov s dvoĜištČm a
ves Kyjov. (Zaniklý Chlístov se nacházel mezi OĜechovem a BĜezejcem, Kyjov u cesty
z Ronova na Rudu). Prvním majitelem tohoto panství byl Jan PĜepyský z Rychemburka.
Sídlem vrchnosti byla až do roku 1687 zdejší tvrz, pozdČji nazývaná Ronov. Vrchnost
vlastnila také hospodu, kovárnu, pekárnu, pivovar a Hamerský mlýn. Vlastníci se i nadále þasto stĜídali, za zmínku stojí pobČlohorský vlastník František kardinál Dietrichstein – známý politik a církevní hodnostáĜ. Po roce 1687 pĜešel OĜechov pod panství
KĜižanovské.
Zajímavé jsou údaje o výrobČ železa:
1701 – oĜechovská výheĖ zaþíná zkujĖovat surové železo dovážené z Kundratic (Jednalo se o tzv. „houbovité železo“, které vzniklo nízkoteplotní redukcí železné rudy tzv.
v „zkujĖovacím ohništi“. Vznikly nepravidelné kusy, které bylo nutno ještČ mocnými
údery spojit - skovat).
1703 – 1710 byla v OĜechovČ v provozu vysoká pec („vysoká“ na tehdejší pomČry)
PĜehled vývoje územní organizace
1850 – 1867
je OĜechov osadou obce KĜižanov
1867 – 1980
samostatná obec
1980 – 1990
patĜí pod MNV Osová Bítýška jako místní þást
1990 – dosud
opČt samostatná obec
1850 – 1855
pĜísluší do politického okresu Jihlava
1855 – 1949
je souþástí politického okresu Velké MeziĜíþí
1949 – 1960
souþást okresu Velké MeziĜíþí
1960 – dosud
souþást okresu Žćár nad Sázavou
Výkon státní správy
Do roku 2002 spadala obec výkonem státní správy II. stupnČ pod MÚ ve Velké Bíteši a
výkonem státní správy III. StupnČ pod MÚ ve Velkém MeziĜíþí, od roku 2002 vykonává
oba stupnČ státní správy MÚ Velké MeziĜíþí.
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Znak a prapor obce
Byly slavnostnČ pĜijaty v roce 2008 a vysvČceny strahovským opatem Michaelem
Pojezdným. Jejich heraldická symbolika vychází z ErbĤ PánĤ z Ronova. Znak, jehož
vnČjší tvar se podobá štítu, má v horním þerveném poli žlutou mĜíž a ve spodním žlutém
poli dvČ zkĜížené þerné vČtviþky (ostrvy).
Ronov – tvrz i osada
Staletími zahalená historie tohoto malého šlechtického (zemanského) sídla nám
pouze umožní usoudit, že název tvrze, pozdČji i osady, je odvozen od nČkterého
ze šlechtických rodĤ pánĤ z Ronova, z nichž nČkteré jsou uvádČny již v prvních písemných podkladech o OĜechovu. NejþastČji je zmíĖován Karel Endesmann z Ronova. PĤvodnČ stávala tvrz v lese Horka nad dnešním Ronovem a brzy zanikla. Nová,
„pevnČjší“ byla postavena ve 13. století na Kopeþku, na dnešním místČ. Zahrnovala vlastní obytnou a þásteþnČ opevnČnou tvrz, hospodáĜský dvĤr a ovþinec. Od roku
1687 zaþíná tvrz postupnČ pustnout. Když byl v roce 1784 zrušen žćárský klášter,
byly její polnosti rozdČleny a z chlévĤ a ovþince se stala obytná stavení. V roce 1821
byla v jedné z pĜestavČných budov po bývalém ovþinci zĜízena škola. Tvrz postupnČ
dále chátrala, pozbývala na významu a byla zmČnČna na panskou myslivnu. Došlo
k založení osady Ronov, která byla pĜipojena k OĜechovu. S OĜechovem byla spojena cestou, pozdČji silnicí, po rybniþní hrázi. PĜi stavbČ železniþní tratČ Brno – Havl.
Brod byla silnice zrušena a pĜeložena na východní okraj obce. Posledním majitelem
tvrze byl v roce 1867 Jan Pavel z Garu, majitel kĜižanovského panství, který nechal
na nádvoĜí tvrze vystavČt kapli sv. Antonína Paduánského a založil nadaci s odkazem
200 zlatých na její udržování. Na severní stranČ nádvoĜí tvrze byla koncem 17. století
skláĜská huĢ. Nyní je z bývalé tvrze soukromý obytný dĤm, ale nad prĤjezdem mĤžeme i dnes vidČt znak RonovcĤ – dvČ zkĜížené vČtviþky (ostrvy) a z vnitĜní strany jsou
zachovány sluneþní hodiny a stĜílna. Pokraþujeme-li dále za prĤjezdem (smČrem od
silnice), naskytne se nám pohled na zajímavou, pĜi troše fantazie „stĜedovČkou“ uliþku.
SOUýASNOST
Kulturní dĤm a kultura i sport
KD je skuteþným kulturním, správním a spoleþenským centrem obce. Najdete v nČm
obecní úĜad, poštu, knihovnu, spoleþenský sál i restauraci „Formanka“, kterou má v souþasné dobČ pronajatou pan Stanislav Kocián. Restaurace vždy vynikala dobrou kuchyní
i pĜíjemným prostĜedím. Také KD prošel rekonstrukcí. KromČ výmČny oken i dveĜí za
plastová a nové fasády, byl zplyno¿kován. Dále bylo celkovČ zrekonstruováno sociální
zaĜízení, vþetnČ nových odpadĤ, rozvodĤ vody a elektĜiny, nových obkladĤ a dlažby.
Kulturní akce:
leden - obecní ples
þervenec - hasiþšké cviþení
únor - karneval
srpen
- rozlouþení s létem
bĜezen - velikonoþní dílny
podzim
- drakiáda
duben - divadelní pĜedstavení
prosinec - vánoþní bruslení na ZŠ v Bíteši
þerven - antonínská pouĢ
celoroþnČ - sportovní akce
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MateĜská škola
Byla pĤvodnČ školou základní. V 70-tých letech, v období rušení nČkterých venkovských malotĜídek, byla pĜemČnČna na školu mateĜskou. Slouží dČtem z OĜechova,
Ronova, Kadolce a þásteþnČ i z KĜižanova. V letošním roce byla dokonþena celková
rekonstrukce: stará dĜevČná okna byla vþetnČ dveĜí vymČnČna za plastová, budova byla
zateplena a opatĜena novou fasádou. Nová úprava prostranství pĜed školou zahrnuje i
bezbariérový pĜístup. Projíždíte-li OĜechovem smČrem na KĜižanov, upoutá vás po levé
stranČ poslední, novotou záĜící patrový dĤm – to je MŠ.
Víceúþelové hĜištČ
Najdeme je na zaþátku obce, po levé stranČ silnice I/37 vedoucí z Osové Bítýšky,
kdy nás upoutá svým zeleným umČlohmotným povrchem. Je vhodné pro rĤzné sporty,
pĜedevším pro tenis, volejbal a nohejbal. Využívají ho jak místní, tak i pĜespolní, chataĜi
a chalupáĜi. Elektrické osvČtlení umožĖuje i veþerní provoz. Místní mají vstup zdarma,
ostatní za poplatek 50,- Kþ za osobu na hod.
Ostatní aktivity
- nové osvČtlení - bylo vybudováno na hrázi rybníka Obecník a v oblasti nové zástavby
- zĜízení obchodu se smíšeným zbožím v místní hasiþce a jeho pronájem za symbolickou cenu 1,- Kþ JednotČ Velké MeziĜíþí (soukromník budovu pĤvodního domu s
potravinami prodal)
- dČti využívají park, ve kterém je upraven dČtský koutek
- v místní þásti Ronov bylo upraveno prostranství pĜed tvrzí a pĜed kaplí sv. Antonína
Paduánského, vše probČhlo po dohodČ s památkáĜi – použitým materiálem
byl pĜírodní kámen
- všechny místní komunikace jsou celkovČ zrekonstruovány
Podnikatelské subjekty:

Restaurace Formanka (již zmínČná)
Restaurace Na Hrázi
Autodoprava BednáĜ
Povoznictví Havlát
Kamenolomy ýR
OĜechovská lesní spoleþnost
Agro Záblatí - obdČlává vČtšinu zemČdČlské pĤdy

Kamenolom
Zabývá se tČžbou, výrobou a prodejem drceného kameniva a kameniva pro kolejová
lože i regulaci vodních tokĤ. TČženým materiálem je„granodiorit“ - hornina podobná
žule, patĜící do skupiny hlubinných vyvĜelin s kĜemenem. Výrobu vþetnČ administrativy
zajišĢuje 12 místních pracovníkĤ.
OKOLNÍ PěÍRODA, ZAJÍMAVOSTI A TURISTIKA
KromČ již popsané „Nauþné stezky Svatá hora“ nabízí okolní þlenitý terén i nČkteré
jiné pozoruhodné trasy:
Zajímavá i nevšední je krajina, která se smČrem jihozápadním od OĜechova postupnČ zvedá, až dosahuje svého nejvyššího vrcholu - Ambrožný. Je možné jít po silnici
z Ronova na BĜezejc, asi po 1km je vyznaþená odboþka doprava na:
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DČtské stĜedisko BĜezejc (0,5 km)
StĜedisko, v klidném prostĜedí obklopené lesy a rybníky, poskytuje domov mládeži se
zdravotním postižením. Celý areál je bezbariérový a nabízí rĤzné formy pobytĤ - denní,
týdenní, pĜípadnČ celoroþní. Pro pohybová a rehabilitaþní cviþení i rĤzné sportovní disciplíny slouží tČlocviþna i vnČjší sportovní areál. Jednou z forem léþby je i hypoterapie.
V sousedství stĜediska se nachází lokalita nazývaná:
„Na ChlostovČ“
(Pro svoji blízkost bývá místními s tímto názvem spojováno i samotné DČtské stĜedisko).
Takto je nazýváno pĜírodní koupalištČ tvoĜené rybníky Velký Chlostov, Malý Chlostov
a ChlostĤvek). Na místČ zdejší myslivny („Chlostov“) stávala již zmínČná osada Chlístov, zaniklá po roce 1552. Projdeme stĜediskem a propletencem lesních cest, až dojdeme
do volné krajiny.
Procházíme kolem malých romantických rybníþkĤ, z nichž každý je napájen tím dalším
nad ním, až dojdeme k tomu poslednímu a hledáme jeho prameništČ, které je souþasnČ pramenem potoka Bítýška a tím i jedním z pramenĤ Bílého potoka. Krajina dále
tajemnČ stoupá, jako by nemČla konce, ale my v dálce vidíme nejvyšší bod krajiny
s nápadnými stožáry vysílaþĤ telekomunikací:
Ambrožný (640 m n.m.)
PomČrnČ plochý vrchol s pČkným výhledem na blízké Sviny (0,5 km), KĜižanov s nádražím, Cyrilov, Svatou Horu, jihozápadnČ na TĜebíþ, severnČ a severovýchodnČ na Žćárské vrchy, Studnice, Karasín s rozhlednou, Horní les s rozhlednou aj. Vrchol je snadno
pĜístupný i pro cyklisty, jednak tímto popisovaným smČrem, nebo polní cestou pĜímo
z BĜezejce.
ZávČrem chci podČkovat paní starostce PetĜe Slámové za poskytnuté informace a
jménem redakce Zpravodaje popĜát jí i celému zastupitelstvu další úspČšné Ĝízení chodu
obce. Dále chci podČkovat také bývalému dlouholetému starostovi panu Jakubu Švecovi
za spolupráci s naším MÚ (v období spádovosti) a popĜát Vám, OĜechovákĤm, klidný a
spokojený život ve vaší útulné obci.
Alois Koukola

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MċSTA
ý. 11/10 KONANÉHO DNE 23. ýERVNA 2010
2/11/10/RM - rozhoduje uzavĜít Dodatek þ. 2 Smlouvy o dílo (zakázka 1014029) s
¿rmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíþovu 9, 190 00 Praha 9, Závod Jih, Kosovská 10, Jihlava
- provoz Žćár nad Sázavou, v pĜedloženém znČní (snížení ceny díla)
3/11/10/RM - rozhoduje vybrat k plnČní veĜejné zakázky „MČsto Velká Bíteš - Rekonstrukce Masarykova námČstí - východní þást“ ¿rmu COLAS CZ, a.s.,
Ke Klíþovu 9, 190 00 Praha 9, Závod Jih, Kosovská 10, Jihlava, s nabídkovou cenou
1.585.542 Kþ (s DPH) a uzavĜít Smlouvu o dílo þ. JI/ZR/2010/059 v pĜedloženém znČní
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MċSTA
ý. 12/10 KONANÉHO DNE 12. ýERVENCE 2010
3/12/10/RM – rozhoduje zveĜejnit zámČr pronájmu þásti pozemku p.þ. 2729/9 o výmČĜe cca 900 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví mČsta Velká Bíteš
5/12/10/RM – bere na vČdomí porovnání daĖových pĜíjmĤ mČsta za mČsíce I-VI 2010
7/12/10/RM – rozhoduje uzavĜít Dodatek þ. 1 Dohody o plné moci ze dne 1.3.2010
s daĖovým poradcem Ing. Lubošem Fajmonem, Žćár nad Sázavou, v pĜedloženém znČní
8/12/10/RM – schvaluje jednorázový odpis knih a þasopisĤ dle návrhu pĜedloženého
MČstskou knihovnou Velká Bíteš
9/12/10/RM – nevyhovuje žádosti Ing. JiĜího P. Drápely, Eq.M., KancléĜe MNK, os.s
Brno, o ¿nanþní pĜíspČvek na vydání Moravského historického sborníku – Roþenky
MNK za léta 2006-2010
10/12/10/RM – souhlasí s pĜijetím vČcných darĤ dle návrhu darovacích smluv pĜedložených MŠ Velká Bíteš, Masarykovo námČstí 86, pĜíspČvková organizace
13/12/10/RM – rozhoduje poskytnout ¿nanþní dary ve výši 16.000 Kþ ¿rmČ
Bortex, s.r.o., Jáchymov 28, ve výši 16.000 Kþ ¿rmČ Vareco, s.r.o., Vlkov 60 a ve výši
16.000 Kþ, a to jako kompenzaci uhrazeného poplatku v celkové výši 48 000 Kþ (vþetnČ
DPH), který stanovilo ěeditelství silnic a dálnic ýR za zĜízení sjezdu ze silnice I/37
na ulici Strojní, za pĜedpokladu zachování veĜejné pĜístupnosti sjezdu na silnici I/37 a
navazující úþelové komunikace
15/12/10/RM – schvaluje rozpoþtové opatĜení mČsta Velká Bíteš þ. 9/2010 v pĜedloženém znČní
17/12/10/RM – bere na vČdomí Protokol ýeské školní inspekce þ.j. ýŠIJ-340/10-J ze
dne 24.6.2010, kontrolovaný subjekt ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
18/12/10/RM – rozhoduje uzavĜít Smlouvu zakládající právo provést stavbu s krajem
Vysoþina na akci „Velká Bíteš – pĜechod v ul. Pod Hradbami“
19/12/10/RM – rozhoduje uzavĜít s ýeskou republikou - ÚĜadem pro zastupování státu
ve vČcech majetkových Smlouvu o souhlasu s umístČním a realizací stavby na pozemcích ýR-ÚZSVM na akci „Optická síĢ Velká Bíteš“
20/12/10/RM – rozhoduje uzavĜít s ěímskokatolickou farností Velká Bíteš Smlouvu o
poskytnutí dotace v celkové výši 1.391.000 Kþ na opravu stĜechy kostela sv. Jana KĜtitele ve Velké Bíteši v rámci Programu regenerace MPZ
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21/12/10/RM – bere na vČdomí zprávu o þinnosti TC Matador Velká Bíteš za období
do 30.6.2010 vþetnČ pĜedloženého inventurního soupisu novČ poĜízeného vybavení tenisového areálu
22/12/10/RM – doporuþuje žadateli TJ Spartak Velká Bíteš ve vČci modernizace sportovní haly využít aktuálnČ zveĜejnČnou výzvu Ministerstva pro životní prostĜedí ýR
na „Realizaci úspor energie v budovách veĜejného sektoru v rámci Programu Zelená
úsporám“ a v jejím rámci Ĝešit vedle zateplení stropu i výmČnu oken ve sportovní hale.
SouþasnČ se rada mČsta zavazuje poskytnout pĜíspČvek na úhradu 10% celkových nákladĤ z Programu Zelená úsporám
23/12/10/RM – rozhoduje zamítnout uzavĜení Smlouvy o prodeji reklamní plochy na
tištČné mapČ pĜedložený ¿rmou KOMPAKT spol. s r.o., ýeskomoravská reklamní agentura, PodČbrady
24/12/10/RM – schvaluje zámČr MateĜské školy U Stadionu ve Velké Bíteši, pĜíspČvkové organizace, provést v MŠ pĜedložené technické úpravy a v této souvislosti požádat
krajský úĜad o povýšení kapacity školy od 1.9.2010 v rejstĜíku škol na 106 dČtí
25/12/10/RM – schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši 10.000 Kþ žadateli
ýeskému svazu chovatelĤ, ZO Velká Bíteš, a to na pokrytí provozních nákladĤ a údržbu
chovatelského areálu
26/12/10/RM – rozhoduje instalovat v ChobĤtkách na vjezdu do lokality zpomalovací
práh za podmínky, že vlastníci sousedních nemovitostí budou písemnČ souhlasit s umístČním pĜedmČtného prahu v blízkosti svých nemovitostí

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MċSTA
ý. 13/10 KONANÉHO DNE 26. ýERVENCE 2010
3/13/10/RM – schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši 10.000 Kþ Muzejnímu spolku Velkobítešska, a to na þinnost dČtí a mládeže. SouþasnČ schvaluje poskytnutí
dalšího ¿nanþního pĜíspČvku IC a KK mČsta Velká Bíteš ve výši 15.000 Kþ na VIII. roþník pĜehlídky národopisných souborĤ a krojovaných skupin „Setkání na Podhorácku“
5/13/10/RM – schvaluje koneþné projektové Ĝešení záchytného parkovištČ pod námČstím pro úhrnnou hodnotu 45 parkovacích míst
6/13/10/RM – rozhoduje uzavĜít s ¿rmou COLAS CZ, a.s., Praha, Závod Jih, Kosovská 10, Jihlava - provoz Žćár nad Sázavou, Dodatek þ. 1 ke SmlouvČ o dílo þ. JI/
ZR/2010/059 na akci „Rekonstrukce Masarykova námČstí – východní þást“ v pĜedloženém znČní (snížení ceny díla)
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7/13/10/RM – rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku ¿rmy COLAS CZ, a.s., Praha, Závod Jih, Kosovská 10, Jihlava - provoz Žćár nad Sázavou a uzavĜít Smlouvu o dílo þ. JI/
ZR/2010/053 na akci „Oprava komunikace v místní þásti Holubí ZhoĜ“ v pĜedloženém
znČní, když cena díla þiní 299.484 Kþ bez DPH
8/13/10/RM – rozhoduje uzavĜít s krajem Vysoþina Smlouvu o poskytnutí podpory z
Fondu Vysoþiny þ. FV 043/242/10 ve výši 143.752 Kþ na akci „Oprava místní komunikace Holubí ZhoĜ“ v pĜedloženém znČní
9/13/10/RM – rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku ¿rmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o na provedení veĜejného osvČtlení v rámci akce „Rekonstrukce Masarykova
námČstí – východní þást“ a uzavĜít na pĜedmČtnou akci smlouvu o dílo, když cena díla
þiní 299.239 Kþ bez DPH
10/13/10/RM – bere na vČdomí porovnání daĖových pĜíjmĤ mČsta za mČsíce I-VII /
2010
11/13/10/RM – rozhoduje povolit žadatelĤm odstranČní bĜízy na pozemku p.þ. 795 v
k.ú. Velká Bíteš, a to v dobČ jejího vegetaþního klidu s tím, že žadatelé zajistí náhradu v
podobČ výsadby nového stromu
12/13/10/RM – rozhoduje zamítnout žádost o pĜevod bytu þ. 10 Masarykovo námČstí
67, Velká Bíteš, rovnČž tak žádost o prodloužení nájemní smlouvy o 1 rok nebo o zmČnu
trvání nájemní smlouvy na dobu neurþitou
13/13/10/RM – doporuþuje zastupitelstvu mČsta vydat obecnČ závaznou vyhlášku o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací pĜístroj nebo jiné technické herní zaĜízení povolené Ministerstvem ¿nancí ýR, a to s tím, že navrhuje jeho výši 5.000 Kþ na 1
zaĜízení na 3 mČsíce jeho provozu

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MċSTA VELKÁ BÍTEŠ ý. 37/10 KONANÉHO DNE
21. ýERVNA 2010
4/37/10/ZM: rozhoduje bezúplatnČ nabýt níže uvedené nemovitosti do vlastnictví mČsta Velká Bíteš, a to:
• pozemek parc.þ. 2047 - o výmČĜe 140 m2, na kterém se nachází pĜístupová
cesta k prameništi sv. Antoníþek
• pozemek parc.þ. 2049 - o výmČĜe 4821 m2, na kterém se nachází prameništČ
sv. Antoníþek
• stavby vodních dČl (tj. záĜez krytý - prameništČ, vodojem sv. Antoníþek,
odpad z VDJ sv. Antoníþek), které se nacházejí na pozemku parc.þ. 2049
všechny v obci a v k.ú. Velká Bíteš z majetku Svazu vodovodĤ a kanalizací
Žćársko, Iý 43383513 se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žćár nad Sázavou,
s tím, že náklady spojené s pĜedáním majetku (tj. znalecký posudek, sepsání
darovací smlouvy atd.) zajistí na své náklady dárce
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5/37/10/ZM: rozhoduje úplatnČ pĜevést plynárenské zaĜízení, které bylo realizováno
v rámci stavby „prĤmyslová zóna Velká Bíteš - Košíkov, prodloužení STL plynovodu“
(SO 05-STL plynovod - PE 90/5,4 mm dl. 95,2 m, 4 ks plynových pĜípojek LPE 32 na
parc.þ. 354/3 a 358/10) v obci Velká Bíteš a v k.ú. Košíkov do vlastnictví ¿rmy JMP Net,
s.r.o., Iý 27689841, se sídlem Plynárenská 499/1, Brno za cenu 349.000 Kþ bez DPH
11/37/10/ZM: rozhoduje uzavĜít dodatek þ. 2 Smlouvy o budoucí kupní smlouvČ, která
byla uzavĜena dne 26.10.2007 mezi mČstem Velká Bíteš a ¿rmou BYT STUDIO, a.s.,
se sídlem Masarykovo nám. 13, 586 01 Jihlava a která se týká budoucího prodeje þástí
pozemkĤ parc.þ. 4605/1 a parc.þ. 4604, oba v k.ú. a obci Velká Bíteš, jehož pĜedmČtem
bude zmČna þl. II. odst. 3 spoþívající v prodloužení pĤvodního termínu pro dokonþení
celého projektu z 31.12.2010 na nový termín do 31.12.2014
12/37/10/ZM: rozhoduje úplatnČ pĜevést pozemky parc. þ. 2975/3 - orná pĤda o výmČĜe 862 m2 novČ oddČlený dle GP þ. 1758 -122/2009, parc. þ. 4528/1 - orná pĤda o výmČĜe
857 m2 novČ oddČlený dle GP þ. 1758 -122/2009 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví mČsta Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysoþina za dohodnutou kupní cenu ve výši
1.800.000 Kþ
13/37/10/ZM: schvaluje celoroþní hospodaĜení mČsta Velká Bíteš a závČreþný úþet
mČsta za rok 2009 vþetnČ zprávy nezávislého auditora o výsledku pĜezkoumání hospodaĜení za rok 2009 s výrokem „bez výhrad“
16/37/10/ZM: schvaluje rozpoþtové opatĜení þ. 8/10 k rozpoþtu mČsta Velká Bíteš na
rok 2010 dle pĜedloženého návrhu
17/1/37/10/ZM: rozhoduje bezúplatnČ pĜevést majetek zĜizovatele - elektrickou pec
muÀovou, inv. þ. 001208 v poĜizovací hodnotČ 66.618 Kþ - do vlastnictví Základní
umČlecké školy, Velká Bíteš, HrnþíĜská 117, pĜíspČvkové organizace
18/37/10/ZM: schvaluje zĜízení mČstského mobilního kamerového dohlížecího systému Velká Bíteš a rozhoduje pĜiznat ¿nanþní podíl mČsta Velká Bíteš ve výši do 500 tis.
Kþ vþetnČ DPH na tuto akci

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MċSTA VELKÁ BÍTEŠ ý. 38/10 KONANÉHO DNE
21. ýERVENCE 2010
4/38/10/ZM: rozhoduje úplatnČ nabýt pozemek v k.ú. a obci Velká Bíteš do majetku
mČsta, a to:
• parc.þ. 4664 - orná pĤda o výmČĜe 5796 m2
s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30 dnĤ ode dne podpisu kupní smlouvy. Náklady
spojené s vkladem do KN uhradí mČsto Velká Bíteš
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ZPRÁVY Z MċSTA
ROZŠÍěENÍ INFRASTRUKTURY V PRģMYSLOVÉ
ZÓNċ VELKÁ BÍTEŠ-KOŠÍKOV DOKONýENO
Na pĜelomu þervence a srpna byla dokonþena výstavba úþelové komunikace v prĤmyslové zónČ Velká Bíteš-Košíkov. Pokládka tĜí asfaltových vrstev mohla být zahájena
až po propojení novČ vybudovaného stĜedotlakého plynovodu na stávající plynovod.
NovČ vybudovanou infrastrukturu budou využívat tĜi investoĜi, kteĜí mohou po zkolaudování investiþní akce mČsta pĜipravovat své podnikatelské zámČry.

NovČ dokonþená úþelová komunikace.

Foto: Mgr. Miroslav BáĖa

REKONSTRUKCE VLKOVSKÉ ULICE ZNÁ SVÉHO
DODAVATELE
V první polovinČ srpna bylo dokonþeno výbČrové Ĝízení na dodavatele Rekonstrukce
Vlkovské ulice, které spoleþnČ vyhlásili kraj Vysoþina a mČsto Velká Bíteš. Rada mČsta
rozhodovala o výbČru nejvýhodnČjší nabídky v pondČlí 16. srpna a následnČ zasedala i
Rada kraje, která svým rozhodnutím dala zelenou rekonstrukci první þásti Vlkovské ulice. Z šesti nabídek uchazeþĤ (PSVS, COLAS, EUROVIA, SKANSKA, SWIETELSKY,
STRABAG) byla nejvýhodnČjší nabídka ¿rmy SKANSKA. VítČzná cenová nabídka je
pod hranicí 10 miliónĤ korun bez 20% sazby DPH, pĜiþemž podíl mČsta je 2,65 miliónĤ
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korun bez 20% DPH. Souþástí rekonstrukce bude nová konstrukce komunikace III.tĜídy
þ.3791, bezbariérové chodníky s novým pĜechodem pro chodce u prodejny potravin,
zálivek pro zastávku autobusu a nová parkovací plocha u kulturního domu. Celý úsek
Vlkovské ulice bude s novým veĜejným osvČtlením.
Objízdné trasy budou rozdČleny pro osobní automobily a autobusy ulicemi Na Valech, Tišnovská, pĜes Novou ýtvrĢ u fotbalového stadionu zpČt na Vlkovskou ulici. Pro
nákladní dopravu po silnici I/37 pĜes Osovou Bítýšku do Vlkova a zpČt na Velkou Bíteš.

OPRAVA VÝCHODNÍ ýÁSTI MASARYKOVA
NÁMċSTÍ HOTOVA
Sedm týdnĤ trvaly stavební práce ve východní þásti Masarykova námČstí. Podél
domu þíslo popisné 1 byla dokonþena výmČna poslední þásti starého vodovodu na námČstí, jehož investorem je Svaz vodovodĤ a kanalizací Žćársko. Následovala pokládka
zemních kabelĤ nízkého napČtí k jednotlivým nemovitostem. SouþasnČ byla provedena
pokládka kabelĤ veĜejného osvČtlení a chrániþek pro metropolitní optickou síĢ mČsta.
Poté mohli pracovníci ¿rmy COLAS pĜistoupit k pokládce kamenných obrubníkĤ a na
nČ navazující sanace podloží pod komunikací. Celý srpen pak pokládali kameníci ze stavební odborné ¿rmy Františka Šandery žulovou kostku na chodníky tak, aby byly v bezbariérovém provedení. Z hlediska bezpeþnosti chodcĤ, vedle pohodlných chodníkĤ, je
nejdĤležitČjší bezpeþný pĜechod pro chodce od GE Money Bank ke kovomatu. Souþástí
akce je i instalace dopravního znaþení vþetnČ umístČní pátého parkovacího automatu.

BČhem Bítešských hodĤ od stĜedy 8. záĜí do pátku 10. záĜí 2010 se bude
parkovat na MasarykovČ námČstí bez poplatkĤ.

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ NA ODSTAVNOU PLOCHU
Odbor výstavby a životní prostĜedí, MČÚ Velká Bíteš vydal rozhodnutí o umístČní
stavby „záchytného parkovištČ pro osobní automobily“ za námČšĢským mostem na pozemcích, které jsou ve vlastnictví mČsta. Projekt poþítá s vybudováním dešĢové kanalizace s odluþovaþem ropných látek. Parkovací stání jsou v provedení zámkové dlažby a
celkový poþet je 45 míst. Z toho jsou 3 místa vyhrazena pro tČlesnČ postižené(zákonná
povinnost). Po nabytí právní moci územního rozhodnutí (konec záĜí) podáme žádost o
stavební povolení na výše uvedený projekt na Odbor výstavby a regionálního rozvoje,
MČÚ Velké MeziĜíþí. BČhem listopadu bychom mČli mít právoplatné stavební povolení.
Realizace záchytného parkovištČ je možná nejdĜíve na jaĜe 2011.
Mgr. Miroslav BáĖa
starosta mČsta
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BEZPEýNÝ PěECHOD PRO CHODCE V ULICI
POD HRADBAMI
Odborná projekþní kanceláĜ Pragoprojekt a.s. zpracovala projektovou dokumentaci
pĜechodu pro chodce v ul. Pod Hradbami jako další bezpeþnostní prvek kĜižovatky v
centru mČsta v souladu s posouzením Centra dopravního výzkumu Brno.
Nový pĜechod pro chodce vþetnČ ochranného ostrĤvku vyrostl v ulici Pod Hradbami
pod kĜižovatkou ulic RĤžová, Na Valech a Masarykovo námČstí bČhem jednoho týdne
a nahradil tak nevyhovující pĜechod pĜes tĜi jízdní pruhy. Zhotovitelská ¿rma COLAS
CZ a.s. nejdĜíve provedla rozšíĜení oboustranných chodníkĤ na potĜebné šíĜky a po té
v místČ jednoho jízdního pruhu vybudovala ochranný ostrĤvek. Celý pĜechod je nasvČtlen dvČma speciálními svČtly, takže je bezpeþný i v noci.
PĜechod je pro chodce bezpeþnČjší. Chodec již novČ pĜechází pouze dva jízdní
pruhy a pĜitom ho ještČ uprostĜed chrání ostrĤvek. PĜechod a navazující chodníky jsou
provedeny bezbariérovČ. Tento zbudovaný pĜechod pĜispívá ke zklidnČní a usmČrnČní
dopravy ve výše uvedené kĜižovatce.
Ing. Pavel BednáĜ
Odbor výstavby a životního prostĜedí

MODERNIZACE SOU JANA TIRAYE
Od podání žádosti o platbu, dne 13.7.2010, na uvolnČní dotace k projektu „Modernizace SOU Jana Tiraye za úþelem zkvalitnČní výuky ve Velké Bíteši“ probíhá podrobná
kontrola celého projektu ze strany poskytovatele dotace. Pracovníci ÚĜadu regionální
rady regionu soudržnosti již provedli fyzickou kontrolu a v tČchto dnech probíhá kontrola veškerých dokladĤ od podání žádosti o dotaci až po dokonþení fyzické realizace. Po ukonþení kontroly bude následovat poslední fáze projektu, a to uvolnČní dotace
na úþet mČsta. Po obdržení ¿nanþních prostĜedkĤ bude co nejdĜíve splacen 17 miliónový
krátkodobý úvČr, který sloužil k ¿nancování realizace projektu.
Ing. Pavel BednáĜ
Odbor výstavby a životního prostĜedí

RYBNÍK SKěÍĕKU OPRAVÍ FIRMA Z REGIONU
VítČznou ¿rmou, která opraví rybník SkĜíĖku ve správČ Lesního družstva svazu
obcí s.r.o. (LDSO) se dle rozhodnutí výbČrové komise stala ¿rma Beton SPH
s.r.o. z BystĜice nad Pernštejnem. Ze þtyĜ pĜihlášených ¿rem uspČla BystĜická
¿rma s nejnižší nabídnutou cenou. Práce na opravČ rybníka zapoþnou v Ĝíjnu 2010 a
dokonþeny budou v dubnu 2011. Celkový rozpoþet na opravu 4,2 mil. korun je
dotován ze SFŽP þástkou 3,4 mil. korun. Cenová nabídka ¿rmy Beton SPH za
provedenou rekonstrukci je ve výši 3,6 mil. korun.
JiĜí Nohel
jednatel LDSO
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Oznámení o zahájení Ĝízení o vydání zmČn þ.4 a þ.5 územního plánu mČsta Velká
Bíteš a o veĜejném projednání návrhĤ zmČn þ. 4 a þ.5 územního plánu mČsta
Velká Bíteš
MČstský úĜad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostĜedí, jako pĜíslušný
poĜizovatel územnČ plánovací dokumentace mČsta Velká Bíteš (dále jen „poĜizovatel“)
podle § 6 odst.2 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „stavební zákon“) oznamuje podle §188 odst.4), §
55 odst.2) a § 52 odst.1) stavebního zákona zahájení Ĝízení o vydání zmČn þ.4 a þ.5
územního plánu mČsta Velká Bíteš.
PoĜizovatel dále oznamuje podle § 22 a §52 odst.1 stavebního zákona, že:
- veĜejné projednání návrhu zmČny þ.4 územního plánu s odborným výkladem se
uskuteþní dne 4. Ĝíjna 2010 (pondČlí) od 14:00 hodin v zasedací místnosti
MČstského úĜadu Velká Bíteš
-veĜejné projednání návrhu zmČny þ.5 územního plánu s odborným výkladem se
uskuteþní dne 4. Ĝíjna 2010 (pondČlí) od 12:30 hodin v zasedací místnosti
MČstského úĜadu Velká Bíteš.
Návrhy zmČn þ.4 a þ.5 územního plánu mČsta Velká Bíteš budou v souladu s § 52 odst.1
a § 20 stavebního zákona vystaveny k veĜejnému nahlédnutí po dobu 30-ti dnĤ ode dne
doruþení veĜejných vyhlášek (po 15 dnech ode dne vyvČšení)
a) na MČÚ Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostĜedí,
kontaktní osoby Ing. Ladislav Homola, kanceláĜ þ.4, tel. 566 502 528, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz. Do návrhĤ zmČn ÚP lze nahlédnout v návštČvních dnech
Po,St: 8,00-16,00 hod. a v ostatních pracovních dnech (nejlépe po pĜedchozí telefonické
domluvČ) Út,ýt,Pá: 8.00 - 13.00 hod.(polední pĜestávka 11.30 - 12.00 hod.)
b) na internetové adrese http://www.velkabites.cz (v sekci mČstský úĜad/ informace z
odborĤ/ odbor výstavby a ŽP).
Proti návrhĤm zmČn þ.4 a þ.5 ÚP mČsta Velká Bíteš mohou podat své písemné námitky pouze vlastníci pozemkĤ a staveb dotþených návrhem veĜejnČ prospČšných staveb,
veĜejnČ prospČšných opatĜení a zastavitelných ploch a zástupce veĜejnosti (§52 odst.2
stavebního zákona ).
NejpozdČji pĜi veĜejném projednání mĤže každý uplatnit své písemné pĜipomínky a
dotþené osoby (vlastníci pozemkĤ a staveb dotþených návrhem veĜejnČ prospČšných
staveb, veĜejnČ prospČšných opatĜení a zastavitelných ploch a zástupce veĜejnosti) své
písemné námitky, ve kterých musí uvést odĤvodnČní, údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotþená práva a vymezit území dotþené námitkou.
V souladu s § 22 odst.3 stavebního zákona se stanoviska, námitky a pĜipomínky uplatĖují písemnČ a musí být opatĜeny identi¿kaþními údaji a podpisem osoby, která je uplatĖuje.
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Dotþené orgány uplatní na závČr veĜejného projednání svá stanoviska k pĜipomínkám a námitkám.
K pozdČji uplatnČným stanoviskĤm, pĜipomínkám a námitkám se nepĜihlíží (§ 52
odst. 3 stavebního zákona ).
Ke stanoviskĤm,námitkám a pĜipomínkám ve vČcech, o kterých bylo rozhodnuto pĜi
vydání Zásad územního rozvoje kraje Vysoþina,se nepĜihlíží (§ 52 odst. 4 stavebního
zákona ).
Námitky a pĜipomínky lze pĜed veĜejným projednáním uplatnit písemnČ u poĜizovatele na adresu: MČstský úĜad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostĜedí, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká Bíteš.
Ing. Ladislav Homola, v.r.
vedoucí odboru výstavby a ŽP
MČstského úĜadu Velká Bíteš

UPOZORNċNÍ
Tyto spoje v nedČli 12. záĜí 2010 nebudou zastavovat na autobusovém nádraží ve
Velké Bíteši, ale na zastávce ulic Tišnovská a Jihlavská.
Odkud - Kam
Velká Bíteš - Brno, ÚAN
Velká Bíteš - Brno,
Tranzitní plynovod
Velká Bíteš - Brno, ÚAN
Velká Bíteš - Brno,
Tranzitní plynovod
Velká Bíteš - Brno, ÚAN
Velká Bíteš - Jihlava
Velká Bíteš - Jihlava
Velká Bíteš - Jihlava
Velká Bíteš - Velké MeziĜíþí
Velká Bíteš - Velké MeziĜíþí
Velká Bíteš - Velké MeziĜíþí
Velká Bíteš - Velké MeziĜíþí
Velká Bíteš - Písek
Velká Bíteš - Písek
Velká Bíteš - Písek
Velká Bíteš - Tábor
Velká Bíteš - Tábor
Velká Bíteš - Tábor
Velká Bíteš - Strakonice
Velká Bíteš - Strakonice
Velká Bíteš - PelhĜimov
Velká Bíteš - PelhĜimov
Velká Bíteš - PelhĜimov
Velká Bíteš - Hradec Králové
Velká Bíteš - KĜižanov
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Odjezd - PĜíjezd Odkud - Kam

Odjezd - PĜíjezd

12.43 - 13.15
13.36 - 14.09

Velká Bíteš - Žćár nad Sázavou
Velká Bíteš - KĜoví

14.35 - 15.20
16.25 - 16.33

14.52 - 15.25
15.36 - 16.09

Brno, ÚAN - Velká Bíteš
Brno, Kyjevská - Velká Bíteš

12.20 - 12.54
12.33 - 13.18

16.23 - 17.00
12.55 - 14.05
13.35 - 14.25
14.30 - 15.28
12.55 - 13.17
13.35 - 13.55
14.30 - 14.47
16.45 - 17.03
13.35 - 16.50
14.30 - 18.05
16.45 - 20.22
13.35 - 15.55
14.30 - 16.57
16.45 - 19.15
14.30 - 18.35
16.45 - 20.50
13.35 - 15.02
14.30 - 16.07
16.45 - 18.19
14.35 - 17.25
14.35 - 14.50

Brno, ÚAN - Velká Bíteš
Brno, ÚAN - Velká Bíteš
Brno, ÚAN - Velká Bíteš
Brno, Kyjevská - Velká Bíteš
Brno, ÚAN - Velká Bíteš
Jihlava - Velká Bíteš
Jihlava - Velká Bíteš
Jihlava - Velká Bíteš
Velké MeziĜíþí - Velká Bíteš
Velké MeziĜíþí - Velká Bíteš
Velké MeziĜíþí - Velká Bíteš
Písek - Velká Bíteš
Písek - Velká Bíteš
Tábor - Velká Bíteš
Tábor - Velká Bíteš
Strakonice - Velká Bíteš
Strakonice - Velká Bíteš
PelhĜimov - Velká Bíteš
PelhĜimov - Velká Bíteš
KĜoví - Velká Bíteš

13.00 - 13.35
14.00 - 14.30
14.10 - 14.35
14.33 - 15.14
16.10 - 16.45
11.48 - 12.43
13.55 - 14.52
15.00 - 16.22
12.24 - 12.43
14.32 - 14.52
15.55 - 16.22
8.57 - 12.43
11.22 - 14.52
9.52 - 12.43
12.15 - 14.52
8.30 - 12.43
10.55 - 14.52
10.47 - 12.43
13.05 - 14.52
13.16 - 13.24
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POVODNċ 2010
ýistící prostĜedky, potraviny, náĜadí, hygienické prostĜedky, hraþky, koþárek a takto
bychom mohly pokraþovat dál a dál... A þeho, že je to výþet? Materiální pomoci pro
obec postiženou povodní, která v srpnu roku 2010 zasáhla nebývalou silou sever ýeské
republiky.
Když jsme dávaly dohromady letáþky s výzvou o pomoc, ani jsme
netušily, jaká bude odezva. Velice pĜíjemnČ nás
pĜekvapilo, jak se k této
akci obþané Velké Bíteše i okolí postavili. Jsme
nesmírnČ rády, že se Vás
sešlo tolik, kterým nejsou
lhostejné osudy ostatních
a že jste podpoĜili náš nápad uspoĜádat tuto sbírku
potĜebných vČcí pro jednu z postižených obcí na
Liberecku.
Pohled na zatopenou oblast.
Foto: Iveta Janštová
Prvotní volba padla na
HĜensko, ale po þtvrteþním telefonním maratonu, kdy jsme byly ve spojení s Libereckým krajem, krizovým štábem i se starosty postižených obcí, jsme se rozhodly pomoci
potĜebnČjší obci Bílý Kostel nad Nisou, na kterou bylo zapomenuto.
BČhem þtvrteþního dopoledne už byla šatna kulturního domu Velké Bíteše plná vším
potĜebným a nám nezbylo nic jiného, než zaþít plnit prostory velkého sálu. Do pĤl desáté
veþer poté ještČ probíhalo tĜídČní a balení vČcí, které jsme v pátek dopoledne odvezli,
za pomoci hasiþĤ Velké Bíteše a ¿rmy Moravskoslezská, s.r.o. Brno do Bílého Kostela
nad Nisou.
Situace pĜímo na místČ byla opravdu tragická. Nikdy nezapomeneme na pocit, který
v nás vyvolal pohled, když jsme po pĜíjezdu do Bílého Kostela spatĜili, co všechno
v minulých dnech napáchala velká voda. Reportáže z televize nám sice pĜiblížily všechny hrĤzy, ale teprve pohled do oþí a setkání s obþany této postižené obce vyjádĜí, co se
tam všechno dČje. Je to dČs, když máte dĤm plný bahna. Je to dČs, když nemáte dĤm...
Bohužel, takových osudĤ jsme vidČli hodnČ. Lidé spávající ve stanech, lidé, kterým ze
všeho zbylo jenom to, co mČli na sobČ v dobČ evakuace. Je hrozné si to jenom pĜedstavit, natož tuto hrĤzu zažít na vlastní kĤži. Tito lidé jsou absolutnČ odkázáni na pomoc
ostatních. MĤže nás tČšit, že i my jsme nemalou souþástí pĜispČli tČmto lidem, kteĜí za
naši pomoc byli upĜímnČ vdČþní. Proto bychom chtČly z celého srdce podČkovat všem,
kteĜí pĜispČli na potĜebnou vČc. Díky Vám všem jsme v pátek mohli vyrazit na cestu
do Bílého Kostela, jako malá kolona dvou plnČ naložených dodávek s vleky a všechen
materiál pĜedat do rukou zástupkynČ pana starosty. Na chvíli se lidem z postiženého
Bílého Kostela objevila, namísto smutku a trápení, radost nad tím, že v tom nejsou
tak úplnČ sami. Dále bychom chtČly podČkovat pĜedevším našim rodinám, pĜátelĤm,
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kamarádĤm a známým, kteĜí nám velice pomohli a podporovali nás a nemalý dík patĜí
také našemu panu starostovi, který pĜispČl materiální pomocí a s požadavkem o pomoc
s dopravou, nám vyšel ve všem vstĜíc.
DČkujeme Vám všem za sebe i za obþany Bílého Kostela nad Nisou.
MČsto Velká Bíteš dČkuje všem dárcĤm za materiální pomoc pĜi letošních povodních.
Iveta Janštová, Jana Doubková

ŠKOLSTVÍ
MATEěSKÁ ŠKOLA
MASARYKOVO NÁMċSTÍ
AKCE „KULOVÝ BLESK“ ÚSPċŠNċ DOKONýENA
Prázdniny utekly jako voda a nastal opČt nový školní rok. V minulém þísle Zpravodaje jsme vás informovali o úpravách, které se mČly uskuteþnit v naší MŠ na základČ požadavkĤ krajské hygienické stanice v prĤbČhu mČsícĤ þervence a srpna. Je sice pravda,
že nešlo o pĜíliš rozsáhlé stavební úpravy, ale i napojení na odpady ve starých budovách
bývá mnohdy velmi problematické. Nyní již lze konstatovat, že se ĜemeslníkĤm vše
podaĜilo bez vážnČjších komplikací. V umývárnách dČtí tedy pĜibyly dva nové sprchové
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Po úpravách.

Foto: Archív MŠ
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kouty, jedno umyvadlo a WC, þímž byly splnČny požadavky hygienické stanice. Mohla
být zároveĖ navýšena kapacita školy o þtyĜi dČti.
Z technických úprav vyplynul požadavek i na zmČnu v prostorovém uspoĜádání. Ze
tĜídy KuĜátek a Berušek vznikla þásteþným zbouráním dČlící pĜíþky jedna velká „pĜedškolácká“ tĜída, tĜída MotýlkĤ. Pro dČti mladší jsou od záĜí k dispozici dvČ tĜídy, které
mají okna do námČstí a spoleþná ložnice.
Tuto prázdninovou akci jsme nazvali podle známého ¿lmu „akce kulový blesk“. SkuteþnČ nezĤstalo nic na svém pĤvodním místČ. Nábytek, hraþky, pomĤcky, knihy atd., vše
se v rámci školy stČhovalo. Všichni zamČstnanci se snažili pĜipravit prostĜedí školky
tak, aby se v nČm dČti cítily spokojenČ, jistČ a bezpeþnČ, zkrátka jako doma. Každá zmČna s sebou pĜináší vždy obavy z nového, nostalgii, ale také nové možnosti a pĜíležitosti,
které bychom chtČli využít.
NejvČtším naším úkolem pro zaþátek školního roku je „zabydlet se“ ve zmČnČném
provozu tak, aby byl pro dČti i rodiþe co nejoptimálnČjší. DČti se pak dále mohou tČšit
na bohatý školní vzdČlávací program, zajímavé akce, ale i doplĖkové þinnosti, kterými
jsou keramika, taneþní soubor, hra na Àétnu, angliþtina a další.
V závČru bych ráda podČkovala všem rodiþĤm za jejich trpČlivost a pomoc, ĜemeslníkĤm za kvalitnČ odvedenou práci, zĜizovateli MČstu Velká Bíteš za ¿nanþní investici
a všem zamČstnancĤm školy i jejich rodinným pĜíslušníkĤm za úspČšné dokonþení akce
„kulový blesk“.
S pĜáním úspČšného školního roku 2010/2011
Bc. Hana Sedláková
Ĝeditelka MŠ

BÍTEŠSKÉ ŠKOLSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011
Zaþátkem nového školního roku je vhodné pĜipomenout nČkolik základních údajĤ
o 6 školách, jejichž zĜizovatelem je mČsto Velká Bíteš.
ObČ mateĜské školy s kapacitou 172 dČtí (menšími stavebními úpravami se bČhem
prázdnin navýšila kapacita o 12 míst) plnČ pokrývají potĜeby rodiþĤ dČtí ve vČku 3 – 6
let z Velké Bíteše a jejich místních þástí.
Také kapacita obou základních škol je zcela dostaþující.
Více než 30 žákĤ bude navštČvovat Základní školu Tišnovská 116. Na rozdíl od
mateĜských škol pokrývá rozsáhlejší spádový region. Je to dáno pĜedevším speci¿ckými potĜebami žákĤ této školy. Nejbližší školy stejného typu jsou ve Velkém MeziĜíþí a
TišnovČ.
Vývoj poþtu obyvatel se v posledních letech projevil na poþtu žákĤ Základní školy
Velká Bíteš. Jestliže poþátkem tohoto decennia ji navštČvovalo takĜka 800 žákĤ ve 30
tĜídách, v souþasnosti to je necelých 600 dČtí v 23 tĜídách. I pĜesto zĤstává druhou
nejvČtší školou v rámci území okresu Žćár nad Sázavou. Vzhledem k pozitivnímu demogra¿ckému vývoji se poþet žákĤ a tĜíd v souþasnosti stabilizuje, v pĜíštích letech pak
dojde k postupnému zvyšování poþtu dČtí.
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Základní umČlecká škola Velká Bíteš si na nedostatek žákĤ nemĤže stČžovat. Její cílová kapacita 300 míst byla a i v tomto školním roce bude naplnČna. Zájem dČtí a rodiþĤ
pĜedevším o hudební obor je dostaþující.
Rozsáhlá modernizace StĜední odborné školy Jana Tiraye vytvoĜila velice dobré
prostorové a materiální podmínky pro výuku nejenom strojírenských oborĤ. Po deseti
letech své existence dala tato škola naplnČním své kapacity více než 200 studentĤ a uþĖĤ
jasnČ najevo, že patĜí nezastupitelnČ do sítČ stĜedních škol v kraji Vysoþina.
TakĜka 1400 míst pro žáky ve vČku 3 – 19 let ve školách, které zĜizuje mČsto Velká Bíteš, zajišĢuje provoznČ jejich zĜizovatel þástkou kolem 8 milionĤ korun roþnČ.
Ve všech pĜípadech jde o efektivnČ vynaložené prostĜedky.
Podpora školství je pravdČpodobnČ jedinou oblastí, na které se shoduje prakticky
všech 7 þlenĤ Rady a všech 21 þlenĤ Zastupitelstva mČsta Velké Bíteše. VČĜím, že tomu
tak bude i nadále.
Mgr. Dalibor KoláĜ, þlen Rady mČsta 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 Ĝádcích chci veĜejnosti
pĜiblížit nČkteré z þinností tohoto subjektu. Nebude a ani nechce být zcela vyþerpávající.
ZdĤrazĖuji pĜedevším ty aktivity, které naplĖují základní vizi rozvoje školy a jsou pĜímou podporou vzdČlávání a výchovy žákĤ naší školy. Mezi priority školy patĜí výuka
cizích jazykĤ (angliþtina, nČmþina, francouzština a ruština), informaþních a komunikaþních technologií, tČlesné výchovy a pohybových aktivit vĤbec, environmentální výchovy (vztah k životnímu prostĜedí) a výchovy estetické, pĜedevším v oblasti výtvarných
aktivit.
Nejprve malé ohlédnutí.
PrávČ ukonþený školní rok pĜinesl mimo standardních výchovnČ vzdČlávacích þinností další nadstandardní aktivity, které jsou podrobnČji zachyceny na webových stránkách školy. Zde alespoĖ nČkteré z nejvýznamnČjších.
Pokraþující spolupráce se Základní školou Tajovského v Senci a Základní umČleckou
školou v Senci byla naplnČna spoleþným výtvarným plenérem v Banské Štiavnici a velice úspČšnou úþastí našich žákĤ na sportovním olympijském týdnu v Senci.
Poznávací a sportovnČ pohybovČ zamČĜené zahraniþní výjezdy jsou již neoddČlitelnou souþástí þinnosti naší školy, podporují také motivaci žákĤ ve výuce cizích jazykĤ.
V uplynulém roce to byl lyžaĜský pobyt ve Velké FatĜe na Slovensku, návštČva polské
OsvČtimi, týdenní pobyt na chorvatském dalmatském pobĜeží nebo poznávání rakouské
solnohradské komory. Uvedených výjezdĤ se zúþastnilo více než 130 dČtí.
V þervnu jsme s nČkterými žáky devátého roþníku absolvovali vodácký kurz na Ĝekách Vltava a Otava.
TémČĜ polovina žákĤ 3. – 6. roþníku absolvovala vČtšinou tĜídenní základní lyžaĜský
kurz, všichni žáci 3. a 4. roþníku zvládli základní kurz plavání.
Školní výlety byly zamČĜeny pĜedevším na poznávání regionu Vysoþiny a jižní Moravy.
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Co pĜipravujeme pro nastávající školní rok?
V návaznosti na výše uvedené to bude mimo jiné spolupráce se slovenskými školami
a také školami v Maćarsku a Rakousku v rámci projektu Evropské unie Socrates. PĜedpokládám þerpání evropské dotace ve výši 13 – 16 tisíc € v následujících dvou letech.
V nabídce zahraniþních výjezdĤ se objeví opČt možnost skupinových školních výletĤ
na dalmatské pobĜeží, urþena pro žáky 4. – 9. roþníku, jazykovČ poznávací výlet do
Anglie pro žáky 8. a 9. roþníku, lyžování na Slovensku s pobytem v termálních lázních,
pĜedevším pro žáky 7. roþníku nebo nČkolikadenní poznávání alpské oblasti v Rakousku
a Slovinsku.
V rámci plavecké výuky budou navíc nabídnuta odpolední plavání v tĜebíþském krytém bazénu pro všechny žáky školy.
Zvládnutí základĤ lyžování a snowboardingu bude opČt nabídnuto v kurzech pro
žáky 3. – 6. roþníku. Kurz vodní turistiky pro žáky 7. – 9. roþníku je naplánován na
þerven opČt na jihoþeských Ĝekách.
Zcela novČ zahajuje svoji soutČžní þinnost v rámci ýBF Jižní Morava oddíl minibasketbalu BK TygĜi pĜi našem školním sportovním klubu. Je urþen pro chlapce a dívky
nižších roþníkĤ.
Již tradiþní mezinárodní výtvarný plenér se po dvou letech uskuteþní opČt u nás za
úþasti slovenských partnerĤ.
Keramická dílna nabídne ve 4 skupinách þinnost žákĤm 3. – 9. roþníku.
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 probČhne více než 10 projekcí ¿lmĤ ze Zlatého fondu þeské a
svČtové kinematogra¿e v rámci projektu Film a škola. VČtšina z nich je doplnČna úvodním výkladem, na závČr probČhne odborná pĜednáška na téma vývoj þeské a evropské
kinematogra¿e. Zde patĜí podČkování Romanu Zmrzlému, DiS.a jeho spolupracovníku
Mgr. Miloši Kameníkovi. Více o uvedeném projektu na jiném místČ v tomto vydání
Zpravodaje.
Další desítky exkurzí, roþníkových a celoškolních projektĤ, návštČvy pĜedevším
brnČnských divadel, projekty s environmentální tématikou, besedy se zajímavými lidmi
a mnohé jiné akce jsou souþástí, pĜípadnČ doplĖují náš školní vzdČlávací program, který
vstupuje do þtvrtého roku své realizace.
V prĤbČhu školního roku se obþas vyskytnou konÀiktní situace ve vztahu rodiþe –
škola. Ubezpeþuji všechny rodiþe, že jsme nejenom v užším vedení školy pĜipraveni
takové situace okamžitČ Ĝešit vždy ku prospČchu dítČte.
PĜeji všem žákĤm, jejich rodiþĤm, ale také nám pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkĤm všech bítešských škol klidné vykroþení do nového školního roku a v jeho
prĤbČhu dostatek vzájemného pochopení.
Mgr. Dalibor KoláĜ, Ĝeditel 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 nČkolik desetiletí pĜevládají
audiovizuální sdČlení nad psanými texty. Obrazy nás ovlivĖují nejen ve formČ fotogra¿í,
¿lmĤ, ale pĜedevším skrze televizní obrazovku a internet. Tento vliv nelze pĜehánČt, þi
dokonce hysterizovat, ale ani pĜehlížet þi bagatelizovat. Skrze pĜíbČhy a vizuální „fakta“
se krom skuteþného poznání nebo neškodné relaxace šíĜí i množství manipulativních
sdČlení, stereotypĤ a podnČtĤ nejrĤznČjšího druhu. Od politické propagandy, která s rokem 1989 nezmizela, ale stala se ménČ prĤhlednou a prokazatelnou, pĜes reklamu, jejíž
cíl všichni známe, ale málo si uvČdomujeme její mechanismy a dopady, až po dramatická díla podvČdomČ prezentující názory a postoje tvĤrcĤ.
S vČdomím tČchto skuteþností probíhá v þeském školství a mezi odborníky již desetiletá debata o zavedení a o pĜípadné podobČ mediální výchovy na školách. Tuto debatu
spoleþnČ sledujeme a považujeme za dĤležité zaþlenit mediální gramotnost do vzdČlávacího systému. Proto již nČkolik let v bítešské základní škole realizujeme projekt nazvaný
Film a škola, jehož koncept a dramaturgie neustále vyvíjíme a promČĖujeme.
Z konkrétních výstupĤ projektu mĤžeme jmenovat ¿lmový kroužek zvaný „Filmák“,
tedy volnoþasovou aktivitu urþenou pro žáky šestých až devátých tĜíd. Výsledky mladých ¿lmaĜĤ bylo možno shlédnout na ¿lmovém veþeru v þervnu 2009 v kinČ FLIP,
nČkteré snímky dokonce získaly ocenČní na festivalech krátkých ¿lmĤ v KladnČ, BrnČ
nebo UniþovČ. PĜímo v rámci výuky angliþtiny vzniklo spoluprací žákĤ nČkolik krátkých ¿lmĤ, které získaly dvakrát po sobČ první cenu v celorepublikové soutČži Videopohlednice z mého mČsta, organizované Anglickým klubem v pražské ZŠ Mládí.
Základ teoretického uchopení projektu tvoĜí orientaþní pĜednášky z dČjin þeského
i svČtového ¿lmu pro žáky devátých tĜíd, díky nimž získají struþný pĜehled o vývoji
kinematogra¿e od poþátkĤ až do dnešních dnĤ.
V loĖském školním roce se v rámci dramaturgie projektu uskuteþnily v místním
kinČ tĜi projekce pro žáky šestého, sedmého a osmého roþníku a šest projekcí pro žáky
devátých tĜíd. Samotnému promítání pĜedchází krátký úvod uvádČjící do kontextu díla
a následuje diskuze s žáky nad shlédnutým. Touto interakcí se žáky snažíme pĜimČt ke
kritickému vnímání dČl a nastínit jim všechny jeho možné podoby. Projekce se dotýkají
jednak dČjin ¿lmu, žáci jsou seznámeni s podobou kinematogra¿e v prĤbČhu celého
uplynulého století, s vývojem ¿lmové Ĝeþi, ale nepĜímo se potkávají i s dČjinami dvacátého století, aĢ už v osudech hrdinĤ þi v osudech samotných ¿lmĤ a jejich tvĤrcĤ - viz.
SkĜivánci na niti zobrazující pomČry v padesátých letech, kteĜí mohli vzniknout díky
politické situaci v letech šedesátých a v období „normalizace“ byli zakázáni. Nevyhýbáme se ani aktuálním spoleþenským problémĤm jako jsou drogové závislosti, sexuální
zneužívání, formy domácího násilí þi spoleþenské determinace (napĜ. dokumentární ¿lm
Katka). Dbáme na pochopení sdČlovaného, o þem ¿lmy jsou, jaké je jejich téma, ale i
jakou formou jsou díla vytvoĜena a jak na diváka pĤsobí. Snažíme se žáky vést i k hodnocení ¿lmĤ, k posouzení legitimnosti zobrazovaného nebo legitimnosti formy zobrazení. Tím chceme vytvoĜit další možnosti, þi opozici vĤþi bezcílnému sledování televize,
bezduchých seriálĤ, ¿lmĤ na DVD. Tato otázka už spadá do kompetence rodiþĤ.
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V následujícím školním roce zvažujeme užší provázání se školními osnovami (nedávná historie, obþanská nauka, dČjiny literatury).
To jsou jednotlivé prvky projektu mediální výchovy, kterou lze uchopit mnoha zpĤsoby. Dramaturgie školních projekcí, jako divácká zkušenost na stranČ jedné, a ¿lmový
kroužek – možnost praktických zkušeností s vlastní tvorbou na stranČ druhé. Žáci by se
mČli nauþit pĜemýšlet nad vidČným, aĢ už díky zkušenostem s vlastním natáþením nebo
kritickými rozbory promítnutých titulĤ.
Výsledky bývají individuální, nČkdo v deváté tĜídČ dokáže velmi bystĜe vyhodnotit, co vidČl, jiní nedovedou oddČlit ¿lmovou postavu od jejího tvĤrce, nČkterým dČlá
problém i þtení titulkĤ apod. Žáci nejsou dospČlí, ale ani malé dČti a není snadné najít
optimální podobu vzdČlávání. Nechceme žáky podceĖovat pĜedáváním banálních tezí,
ani pĜeceĖovat prezentací intelektuálnČ pĜíliš složitých sdČlení. Snažíme se jim otevĜít
úhly pohledu, které jim doposud zĤstávaly ukryté.
Ve Velké Bíteši nejsou divadla, galerie, není pĜíliš mnoho pĜíležitostí k poslechu živé
hudby, možnosti kulturního vzdČlávání žákĤ na ZŠ jsou tímto omezené. Vedení školy
a pedagogové však stále využívají nejrĤznČjších akcí na menší, þi delší vzdálenosti.
PĜipomeĖme, že díky stále ještČ husté kino¿kaci se i na malá mČsta mohou dostat ta
nejlepší kinematogra¿cká díla a projekt Film a škola se snaží této možnosti využít co
nejefektivnČji.
Mgr. Miloš Kameník, Roman Zmrzlý, DiS.

SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
SrdeþnČ zveme všechny pĜíznivce regionální turistiky na SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD spojený s otevĜením nauþné stezky „Už ty mlýny doklapaly“, vedoucí okolím Velké
Bíteše, Vlkova a KĜoví. Uskuteþní se v sobotu 25. záĜí 2010. Prezence a start bude probíhat
od 13:00 do 14:00 ve Velké Bíteši u budovy ZŠ Sadová, ve VlkovČ na hrázi Vlkovského
rybníku a ve KĜoví u obecního úĜadu. Délka tras je 12 a 18 km. Na závČr posezení u ohnČ pĜi
kytarách s možností obþerstvení (u ZŠ Sadová).
PoĜádají: ZŠ Velká Bíteš, LT Prosatín, OÚ KĜoví, Seniorklub. Na realizaci se dále podílejí
LDSO a Muzejní spolek Velkobítešska. PodpoĜeno v rámci projektu VzdČlávání pro místní
udržitelný rozvoj.
Za realizaþní tým Mgr. Pavel Holánek

PěEDÁVÁNÍ VÝUýNÍCH LISTģ

Slavnostní pĜedání výuþních listĤ.

ZáĜí 2010

Foto: Jana Žáková
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Dne 23. þervna 2010 probČhlo v odpoledních hodinách na radnici mČstského úĜadu
slavnostní pĜedávání výuþních listĤ stĜední odborné školy pro obory KadeĜnice, CukráĜ,
ObrábČþ kovĤ a KuchaĜ – þíšník.
Celkem ukonþilo studium 47 žákĤ, z toho prospČlo s vyznamenáním 15 žákĤ (6 cukráĜĤ,
3 kuchaĜi-þíšníci, 3 obrábČþi kovu a 3 kadeĜnice). Žáci, kteĜí prospČli s vyznamenáním,
budou v listopadu 2010 ocenČni HospodáĜskou komorou ýR certi¿kátem - nejlepší absolvent oboru.
To potČšilo nejen samotné studenty, ale pĜedevším vyuþující a Ĝeditelku školy
Ing. Marii Šabackou, kteĜí mohou být na své letošní žáky opravdu hrdí.
HodnČ štČstí v další cestČ životem pĜišly popĜát spolu se starostou mČsta Mgr. Miroslavem BáĖou, místostarostou mČsta JUDr. Alenou Malou, Ĝeditelkou SOŠ Ing. Marií
Šabackou, mistry jednotlivých oborĤ a tĜídními uþiteli i rodiþe žákĤ a pĜátelé školy.
Redakce se také pĜipojuje ke gratulacím a pĜeje hodnČ úspČchĤ do dalšího vykroþení
životem.
Lenka Plechatá

KULTURA
DEN DċTÍ U PEJSKAěģ
Dne 4. 6. 2010 se konala v areálu Kynologického klubu Velká Bíteš již po jedenácté
akce na oslavu Dne dČtí. PĜestože poþasí pĜedchozích dnĤ bylo deštivé, podaĜilo se nám
pĜipravit prostory cviþištČ tak, aby mohly probČhnout všechny ukázky a soutČže, které
jsme pro dČti pĜipravili.
Na úvod pĜedvedli þlenové Kynologického klubu Jana
Kropáþková, PĜemysl Duda a
Lucie Dufková se svými pejsky cviky poslušnosti a ukázka
obrany v podání Kery Kedorb
PĜemysla Dudy. Následovalo
vystoupení judistĤ, mažoretek, šermíĜĤ a již mohlo zaþít
soutČžní odpoledne, vyplnČné
mnoha soutČžemi a odmČĖované sladkostmi. DČti mČly také
možnost se svézt na koních,
kteĜí pĜijeli ze Zbraslavi, stáj
Karolína.
DČkujeme MÚ Velká Bíteš,
Foto: Jana Vyhnalíková
který byl hlavním sponzorem Z vystoupení.
této akce a bez jehož pomoci by se Den dČtí nedal uskuteþnit v takovém rozsahu.
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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 programĤ, TruhláĜství Michal Neklapil, Moiry s.r.o., Taxi služba Pavel Gašpar, Irena Vrábelová - prodej
a servis zahradní techniky, Izolace stĜech Svoboda, Tabák - odČvy Masarykovo námČstí,
Jaroslav Jurþák.
DČkujeme ještČ jednou všem sponzorĤm a také všem dČtem a rodiþĤm, kteĜí pĜišli a
vČĜíme, že si odpoledne pČknČ užili.
PĜemysl Duda

NOVÁ ODPOýINKOVÁ ZAHRADA
V poslední školní den, 30. þervna 2010, byl slavnostnČ zahájen provoz v odpoþinkové zahradČ vedle bítešského domova dĤchodcĤ. V novém pavilonu se sešli obyvatelé
domova dĤchodcĤ i nedaleko domu s peþovatelskou službou, Ĝeditel polikliniky MUDr.
Svatopluk Horek, sestĜiþky i
ostatní zamČstnanci, nechybČli
ani další bítešští obþané a maminky s dČtmi, pro které bude
zahrada pĜíjemným místem k
procházkám s koþárkem. TČm
všem bude sloužit pavilon,
upravený trávník s cestiþkami a záhony kvČtin, pĤvodní i
novČ zasazené vzrostlé stromy
i nČkolik zajímavých objektĤ,
díky nimž si mohou senioĜi za
asistence sester procviþovat
svou motoriku. Slavnost zahájil starosta mČsta Mgr. MiroFoto: Lenka Plechatá
slav BáĖa. V proslovu krátce Odpoþinková zahrada.
vypovČdČl o budování zahrady na místČ starého neudržovaného sadu, o tom, že návrh
na koncepci prostoru, pavilonu i fortelných laviþek vyšel z mČsta. Vyslovil podČkování zástupkyni ¿rmy Ebster, paní ZuzanČ Štofejové za ¿nanþní dar, díky nČmuž mohla
zahrada vzniknout. PĜítomné pozdravil i zástupce kraje Vysoþina, Mgr. JiĜí Bína a paní
místostarostka Malá.
PĜíjemnou atmosféru vytvoĜili hrou na Àétnu, harmoniku, kytaru a klávesy žáci bítešské ZUŠ pod vedením Ĝeditele Mgr. Kratochvíla.
Dojemné bylo podČkování jedné z obyvatelek DD, paní Antlové. Vyslovila za všechny vdČþnost nejen mČstu a dárcĤm, ale vzpomnČla si i na ty, kteĜí vlastníma rukama
vyrobili krásné laviþky, pavilon a vysázeli trávník, stromy a kvČtiny.
Zahrada bude pĜíjemným místem odpoþinku pro seniory, mezi nimiž se budou procházet maminky s malými dČtmi; budou to jistČ pĜíjemná setkání pro obČ strany, bude to
symbolický kolobČh života.
Zora Krupiþková
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ZMRZLINOVÉ ODPOLEDNE
Dne 21. 7. 2010 jsme v ,,naší‘‘ nové
zahradČ uspoĜádali pro klienty DD a DPS
odpolední posezení s písniþkami, soutČžemi a zmrzlinou. K tanci i poslechu nám
zahrál pan Majer a obþerstvení v podobČ
minerálek, výborných vČneþkĤ a zmrzliny nám vČnovalo Café Jana. DČkujeme.
A jelikož nám vyšlo i krásné poþasí, odpoledne jsme si užili a zmrzlina nám pĜišla opravdu vhod.
Tímto odpolednem jsme také vlastnČ
spoleþnČ oslavili vybudování zahrady,
Z odpoledne.
Foto: Renata Habánová která se opravdu velice povedla. DČkujeme ¿rmČ Ebster, samosprávČ mČsta a pracovníkĤm mČstského úĜadu, ĜemeslníkĤm a
všem, kteĜí se o krásnou zahradu zasloužili a doufáme, že zde naši klienti stráví hodnČ
pĜíjemných chvil.
Petra Veselá - vedoucí zdravotní sestra

POZVÁNKA NA VÝSTAVU KAKTUSģ
Blíží se konec prázdnin, a tak bychom rádi ještČ stihli jednu zajímavou akci, která
by Vám mohla pĜinést inspiraci pro pČstování exotických rostlin, které ve své domovinČ
nejsou pouhou okrasou, ale i zdrojem obživy a výdČlku.
Výstava bude trvat týden od 27. sprna do 3. záĜí, bČhem nČhož si mĤžete prohlédnout
þásti sbírek místních kaktusáĜĤ a zároveĖ se dozvČdČt nČco víc o tČchto zajímavých
exempláĜích rostlinného druhu. Souþástí výstavy je prezentace brnČnského klubu Astrophytum, který se kaktusáĜskou spolkovou þinností zabývá od roku 1924.
A þím jsou kaktusy tak zvláštní?
Pro našince jsou kaktusy pĜedevším nádhernými exotickými rostlinami, které jsme
se brzy po jejich objevení a dovezení z Nového svČta nauþili pČstovat. Do Ameriky se
za nimi vydal nejeden cestovatel. Z našich je nejznámČjší a nejvýznamnČjší cestovatel,
botanik, etnograf, diplomat etc. Alberto VojtČch Friþ. Jeho jméno vzpomínáme i proto,
že v Paraguayi žije kmen Chamacoco, jehož pĜíslušníci jsou napĤl ýechy, VojtČchovými
potomky. Ti si hrdi na svĤj pĤvod Ĝíkají Checomacoco. Více se o pĜíbČhu dávné lásky
velkého lovce a krásné Lorai dozvíte na výstavČ.
Pro domorodce jsou dĤležité tím, že se dají jíst nebo nČjak hospodáĜsky využívat.
Plody tČchto rostlin jsou sbírány stejnČ jako u nás borĤvky, nebo jahody a vyrábí se
z nich napĜ. džemy. ýásti mladých opuntií se dají tepelnČ upravit, nebo nakládat jako
u nás okurky. Na tržištích v Mexiku mĤžeme kaktusy potkat jako kandované ovoce.
Ale neslouží jenom jako zdroj potravy, kaktusy mají mnohem širší využití. U starších
rostlin jsou využívány zdĜevnatČlé stonky jako materiál na ploty, které se ovšem staví i
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z živých kaktusĤ, nebo i k mnoha dalším využitím jako nezdolný stavební materiál.
NČkteré druhy kaktusĤ obsahují psychotropní
látky a nČkteré kmeny je dovedou využívat k
úþelĤm zavánČjícím tajemstvím.
Tato výstava aþkoli se nekoná v dobČ typické
pro takové akce, bude možná prologem tradice,
již se chystáme založit. Bude-li se vše daĜit, setkáte se s kaktusy i v dalších letech.
Takže, víte z þeho a jak se vyrábí tequila?
Nebo jak mohou žít barevné kaktusy bez chlorofylu? A že je možné u nás pČstovat kaktusy s
kvČty vČtšími jak dlaĖ? Jestli ne, rádi Vám tyto
Kaktus.
Foto: Josef Polách otázky zodpovíme u nás v knihovnČ.
Za kolektiv pĜipravující výstavu, KateĜina Brychtová

SPOLEýENSKÁ RUBRIKA
PANÍ MARIE CAHOVÁ OSLAVILA 104 ROKY
Dne 10. 8. 2010 oslavila bítešská obþanka paní Marie Cahová krásných 104 let.
Poþasí se vydaĜilo, a tak se oslava mohla uskuteþnit na nové odpoþinkové zahradČ,
která byla nedávno slavnostnČ otevĜena a paní
Marie Cahová byla tehdy první, kdo slavnostnČ
pĜestĜihl pásku pĜi zahájení provozu. PohoštČní
pĜipravily rodina, þlenky Sboru pro obþanské záležitosti pĜi MÚ Velká Bíteš a sestĜiþky, kterým
patĜí velký dík, protože se s láskou a péþi starají
nejen o paní Cahovou, ale i o ostatní spolubydlící. KromČ synĤ Miloše s manželkou a OldĜicha
Cahových a další blízké rodiny pĜišli jubilantce
popĜát hodnČ zdraví do dalších let starosta mČsta
Mgr. Miroslav BáĖa, þlen rady kraje Vysoþina
Mgr. et Bc. Petr Krþál , Ĝeditel OSSZ ŽdáĜ nad
Sázavou pan Miroslav Luþka a Ĝeditel bítešské
OslavenkynČ se synem.
polikliniky MUDr. Svatopluk Horek.. Jak sdČlila
Foto: Lenka Plechatá
reportéru TV Nova, tČší se paní Cahová dobrému zdraví, ráda se smČje a cítí se dobĜe,
což dosvČdþil i její taneþek se synem a MUDr. Svatoplukem Horkem na závČr oslavy.
PĜi pĜíležitosti oslav 104 let jsem položila paní Cahové pár otázek.
Paní Cahová, jaké bylo Vaše mládí?
Mládí nebylo moc veselé. Brzy mnČ zemĜela maminka a tak já jako nejstarší jsem se
musela postarat o své dva sourozence, bratra a sestru. Na zábavu nebyl þas, mČla jsem
plno povinností a starostí. KromČ péþe o sourozence jsem se ještČ musela postarat o celé
hospodáĜství. Nebylo to jednoduché, ale zvládla jsem to.
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Zažila jste toho mnoho. Jaké to bylo v tehdejší dobČ?
V dospČlosti jsme založili s manželem ¿rmu provozující autodopravu. BČhem války
v roce 1945 pĜi bombardování manžel zemĜel, což bylo pro mČ velice tČžké. Musela
jsem se postarat o ¿rmu a mnohdy jsem zaskakovala pĜi taxování. Po roce 1948 nám
sebrali ¿rmu i dĤm. I když to bylo všechno tČžké, oba synové úspČšnČ vystudovali SŠ.
Poté jsme se pĜestČhovali 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 mČ to neustále táhlo. Jelikož mi to mĤj zdravotní stav nedovoloval, musela jsem
po nČjaké dobČ odejít z Domu s peþovatelskou službou do Domova dĤchodcĤ, kde jsem
dodnes.
Jaký je Váš recept na tak krásný a dlouhý vČk?
Nevím, nikdy jsem nedodržovala žádný zdravý životní styl. Vždy jsem jedla to, co mi
chutnalo a dČlala to, co mČ nejvíce bavilo. Asi to bude dáno geneticky, neboĢ mĤj tatínek
se dožil 93 let.
DČkujeme paní Marii Cahové a jejímu synovi za doplnČní nČkterých údajĤ pĜi našem
rozhovoru a pĜejeme hodnČ zdraví do dalších let.
Lenka Plechatá

DOPIS, KTERÝ NELZE DORUýIT
Milý Františku,
po nČkolika marných pokusech o TvĤj nekrolog jsem to vzdala. Nedokážu to bez
vzpomínek, bez emocí. Proto jsem se rozhodla, že Ti napíšu psaní. Je to pĜinejmenším
neobvyklé, ale kdo TČ znal, mČ pochopí.
Od první tĜídy jsme spolu chodili do školy. Pravda, tehdy nás, holky, ten pihatý kluk
s kulatým usmČvavým obliþejem moc nezajímal (
lidé zrozeni ve znamení Raka se vČtšinou vyznaþují
kulatou tváĜí a Ty ses narodil – nČkolik hodin pĜede
mnou – v jeho znamení). Ale byl jsi už tehdy kamarád a nenamáþel mi copánky do kalamáĜe jako mnozí
jiní.
SpoleþnČ jsme dojíždČli do velkomeziĜíþského gymnázia, tenkrát jedenáctileté stĜední školy. Z té doby
mi zĤstala vzpomínka, jak jsi mne uþil hrát na kytaru. (Myslím, že jsem z tvých žákĤ – a co jich bylo –
byla ten nejhorší). SedČli jsme u nás na dvorku a tys
mČ poslal ostĜíhat si nehty na levé ruce. Tenkrát se
mi to zdálo potupné, ale pak jsem pochopila. Zeptal
ses: „Znáš Beatles?“ a na mé pĜikývnutí jsi dodal: „Pamatuj, to bude jednou klasika.“
Už tenkrát v TobČ žil muzikant, který umČl nejen hrát, ale i naslouchat. MČls pravdu.
Po maturitČ v roce 1957 jsme se obþas vídali jako mládežníci v osvČtové besedČ
(pĜedchĤdce klubu kultury), kdes nČjakou dobu pracoval. Pak tČ docela pohltila práce
s mladými. Od roku 1962 vychovatelem, pozdČji vedoucím vychovatelem odborného
uþilištČ STS, to už jsi mČl ukonþeno studium pedagogického minima a byl zástupcem Ĝeditele pro mimoškolní výchovu. SamozĜejmČ už TČ dávno pĜed tím bavila muzika, takže
jsi hrával s rĤznými kapelami i se svou vlastní. Pokud se našlo pár šikovných klukĤ
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v uþilišti, hned vznikala hudební skupina tam. Na bítešské radnici nebylo svatby nebo
vítání obþánkĤ bez Tvého hudebního doprovodu.Vdávala jsem dceru. Už jsme byli seĜazeni v pĜedsálí a jen þekali na úvodní tóny svatebního pochodu, abychom mohli vykroþit. Nic. ZnervóznČli jsme. ýekání se zaþalo protahovat, pak se na chodbČ ozval jakýsi
šramot – koneþnČ hudba zaznČla a obĜad mohl pokraþovat.Všechno, cos mi pak k té neþekané pĜestávce Ĝekl, bylo:„ Jako napotvoru se tČsnČ pĜed obĜadem polámaly varhánky,
tak jsme museli s chlapama dotáhnout to starý harmonium z muzea. To by bylo, abych
dceĜi svý spolužaþky nezahrál na svatbČ!“ Vždycky kamarád a spolehlivý þlovČk. Raci
mají ve znamení ještČ jednu nepĜehlédnutelnou vlastnost: nade vše milují svou rodinu.
Když jsi, Františku, hovoĜil o svých dČtech, byla z Tvé Ĝeþi cítit velká láska a starostlivost. Poznala jsem, že i František, Irenka, Maruška a Jana, Tvé dČti, vzornČ vychovávané s manželkou Anežkou,Ti lásku a péþi oplácejí stejnou mČrou. V posledních letech,
kdy jsme spoleþnČ pracovali ve SPOZ, jsme se po „úĜadování“ v první þásti schĤzky
vždycky tČšily na Tvé historky, vtípky a vyprávČní, i na písniþky s harmonikou. Na ni
budou vzpomínat stovky jubilantĤ (vþetnČ stoletých), svatebþanĤ a úþastníkĤ srazĤ, kterým jsi kdy pĜišel zahrát. Nám, Tvým spolužákĤm, se bude stýskat dvojnásob. Poþátkem
letošního þervna jsme mČli setkání spolužáci - sedmdesátníci. My jsme zvláštní roþník,
scházíme se každý rok a vždycky máme zajištČného svého muzikanta – Františka. VČdČla jsem o Tvé nemoci a váhala, jestli Ti mám telefonem pĜipomenout blížící se datum.
PĜedešels mČ, zavolal jsi sám: „Tak co bude, už se to blíží, poþítáte se mnou?“ To víš,
jakou jsme mČli radost, když jsme TČ vidČli ve dveĜích s harmonikou.
Když jsme koncem þervna slavili spolu se zástupci mČsta a þlenkami SPOZ své „kulatiny“, ani ve snu mČ nenapadlo, že se takhle vidíme naposledy. Všechno nasvČdþovalo
tomu, že svĤj boj s nemocí vyhraješ a my jsme Ti to moc pĜáli. O to horší pak byla ta
zlá zpráva, že už – nejsi. (Jak tČžko se to i píše.) To bylo poprvé a naposled, kdys nás,
Fando, opravdu všechny zarmoutil. StejnČ si myslím, že až pĜebolí ta nenapravitelná
skuteþnost Tvého odchodu, nebudou slzy patĜit k Tvému jménu a památce.
Spolužaþka Zorka

PODċKOVÁNÍ
DČkujeme všem pĜátelĤm a známým, kteĜí se pĜišli rozlouþit s panem Františkem Kratochvílem, za kvČtinové dary a slova útČchy.
Rodina Kratochvílova

SPORT
BASKETBALOVÝ TURNAJ MUŽģ
Ani o prázdninách nezĤstává sportovní hala TJ Spartak v klidu – a to je dobĜe. V sobotu
24. 7. 2010 se uskuteþnil basketbalový turnaj mužĤ, další z Ĝady tradiþních sportovních
akcí, která je v tomto pĜípadČ pevnČ pĜiĜazena k mČsíci þervenci. PĤvodnČ byla pĜihlášena þtyĜi družstva, nakonec se ale sešla pouze tĜi. Pravidelným úþastníkem turnaje je
družstvo „OSOVKA“, které excelovalo svými výkony a hernČ pĜevýšilo jak družstvo z
TĜebíþe, tak i zástupce Velkého MeziĜíþí. Hráþi to však brali opravdu „sportovnČ“, urþitČ
podle hesla „není dĤležité vyhrát, ale zahrát si“. A v tomto duchu a v pohodové atmosféĜe probíhal celý turnaj. Jediným nedostatkem tohoto klání bylo nepĜedstavitelné dusno
ve sportovní hale, které pĜetrvávalo i pĜesto, že ventilátor jel na plný výkon.
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Hráþi tak bojovali nejen o každý vstĜelený koš, ale stateþnČ se prali i s nesnesitelným
vedrem. Z tohoto dĤvodu se poĜadatelé rozhodli zmČnit pĤvodnČ plánovaný dvoukolový
herní systém a turnaj odehrát pouze jednokolovČ. Jaké bylo výsledné poĜadí? Na prvním
místČ OSOVKA, na druhém TěEBÍý a tĜetí místo pro VELKÉ MEZIěÍýÍ. Sportovní
trofeje obdržela všechna tĜi družstva. Hráþi ocenili nápaditost, s jakou byly zhotoveny,
za což patĜí obdiv panu Mihalovi, z jehož provozovny pocházely. K tomu ještČ pro každé družstvo krásnČ nazdobený „MAXI ROHLÍK“ – chlouba JeĜábkovy pekárny, která
nesmí chybČt na žádném z našich sportovních turnajĤ, a mistrovsky vyrobený koláþ s
nápisem „Nejlepší stĜelec“, jímž byl po zásluze odmČnČn Pavel BURIÁNEK z družstva OSOVKY za 38 košĤ. Touto cestou bychom rádi podČkovali paní HanČ Pöcklové,
která tyto voĖavé pochoutky nechává pro naše akce pravidelnČ péci. PodČkování patĜí i
dalším sponzorĤm, kteĜí do turnaje pĜispČli cenami: KÁFONċK Miroslav, BATELKA
Martin a SPORTBAR KLÍMA. DČkujeme i Veronice Petrovové, která ve všech utkáních
zodpovČdnČ obsluhovala þasomíru.
Po ukonþení turnaje jsme se louþili slovy „ZA ROK ZASE“. A protože to byla skvČlá
parta, vČĜím tomu. Tak tedy nashledanou za rok, milí sportovní pĜátelé!
Hana Holíková

OSTATNÍ
Myslivecké sdružení Velká Bíteš poĜádá 11. záĜí 2010 od 8 hodin (ulice K MlýnĤm) ve
spolupráci s Klubem chovatelĤ výmarských ohaĜĤ ýR speciální klubovou výstavu
VÝMARSKÝCH OHAěģ Františka Krejþího.

PODċKOVÁNÍ
UpĜímnČ dČkuji poctivému (anonymnímu) nálezci za vrácení osobních dokladĤ do
schránky policie ýR.
Alois Koukola

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
ZÁěÍ 2010
NedČle 19. záĜí 2010 v 19.30 hodin, TWILIGHT SÁGA: ZATMċNÍ
(The Twilight Saga: Elipse) Zvolit život, nebo smrt? Pokraþování slavné upírské ságy. V hlavních rolích Kristen Stewart a Robert Pattison. Premiéra 124 minut.
Vhodné od 12 let. Vstupné 69 Kþ.
NedČle 26. záĜí 2010 v 19.30 hodin, ŽENY V POKUŠENÍ
Reprizujeme úspČšnou, vášnivou komedii režiséra JiĜího VejdČlka. V hlavních rolích E.
Balzerová, L. Vlasáková, V. KubaĜová, V. Dyk, J. Macháþek, R. Zach a další.
Premiéra 118 minut. Mládeži pĜístupno.Vstupné 69 Kþ.
NedČle 3. Ĝíjna 2010 v 19.30 hodin, SEXY 40 (The Rebound)
Sexy Catherina-Zeta Jones si našla mladšího milence. Romantická komedie o neþekané
pĜitažlivosti. Premiéra 124 minut. Vhodné od 12 let. Vstupné 69 Kþ.
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Vedení spoleþností První brnČnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
StĜedisko praktického vyuþování PBS Velká Bíteš,
PBS ENERGO, a.s. a PBS Turbo s.r.o. si Vás dovolují pozvat na tradiþní
DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ
poĜádaný v sobotu 2. Ĝíjna 2010
v dobČ od 8.00 do 12.00 hodin
v areálu spoleþností na ulici Vlkovská 279, Velká Bíteš
Zveme k návštČvČ všechny zamČstnance, jejich rodinné pĜíslušníky, pĜátele a bývalé
zamČstnance!
V uvedený den mĤžete své blízké seznámit nejen se svým pracovištČm, ale i s jinými pracovišti a zajímavými místy našich spoleþností. Bude zpĜístupnČna vČtšina pracovišĢ.
ZájemcĤm o uþební obory pĜedstavíme kvalitní zázemí stĜediska pĜípravy uþĖĤ.
Pro dČti bude pĜipraven dáreþek a pro všechny návštČvníky malé obþerstvení.
Pro dČti také chystáme pĜekvapení v podobČ skákacího hradu, koníkĤ a soutČže v malování
o ceny!
VČĜíme, že všichni prožijete pĜíjemné dopoledne!
Vedení spoleþností První brnČnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
StĜedisko praktického vyuþování PBS Velká Bíteš,
PBS ENERGO, a.s. a PBS Turbo s.r.o. se tČší na Vaši návštČvu!
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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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ZODPOVċDNOST - TO NEJSOU PRÁZDNÁ SLOVA
PĜed volbami do poslanecké snČmovny zveĜejnil Žćárský deník þlánek o
ztrátČ 3 miliónĤ korun z mČstské pokladny. Pravda je to, že pĜed nČkolika lety
rada mČsta schválila vložení 3 miliónĤ korun do švýcarské spoleþnosti Helvag. SamozĜejmČ, že každé rozhodnutí podepisuje starosta. V té dobČ nebyl
nikdo, kdo by pĜišel s cennou radou, že i ve Švýcarsku jsou obdobní tuneláĜi
jako u nás Pitr, KrejþíĜ nebo Kožený. Ve Švýcarsku a NČmecku jsou na rozdíl od ýeské republiky páni jednatelé z Helvagu a dceĜinných spoleþností ve
vČzení.
Tehdy bych byl ze cennou radu o pĜipravovaném rozkrádání zahraniþní
spoleþnosti velice vdČþen. Po osmi letech se dá ale Ĝíci, že „po bitvČ je každý
generál“.
Od té doby samospráva pĜipravila takové zámČry, aby ztracenou investici pomocí jiných aktivit získala zpČt.
Jedním z nich bylo získat 1,25 ha pozemkĤ v prĤmyslové zónČ Velká Bíteš
od Pozemkového fondu ýR. Z povinných pĜíloh, 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 pĤdy
– tj.7,00 Kþ/m2. Získali jsme tak pozemky, které jsme následnČ prodali investorovi. ýistý zisk z prodeje byl 5 miliónĤ korun! Nepochopitelné bylo jednání
jediného, dnes exradního, který 3 hodiny zdržoval jednání rady mČsta ve vČci
schválení vypracování projektové dokumentace. NesplnČní této podmínky by
znamenalo, že pozemky by šly do prodeje výhradnČ tČm, co mČli restituþní nároky. MČsto by nemČlo možnost koupit výše uvedené pozemky a už vĤbec ne
za 7 korun/m2. KromČ toho se kupující ¿rma zavázala, že provede vydláždČní
chodníkĤ a parkovišĢ dle požadavkĤ mČsta, ve výmČĜe 2600 m2 (na TyršovČ
ulici, v Lánicích, Za Školou).
Dalším zámČrem byl prodej pozemku pro bytovou výstavbu v sídlišti
U Stadionu. Pozemek mČsto koupilo pĜed nČkolika lety za náklad do 200 tisíc korun. S rozvojem developerské bytové výstavby pĜed þtyĜmi léty se zde
najednou objevili investoĜi z Brna, pozdČji se ukázalo, že známí exradního.
Rada mČsta se po zkušenostech nenechala nachytat, aby podpoĜila pĜevod
za symbolickou cenu 1 koruny a vyhlásila zámČr prodeje za nejvyšší nabídku. VítČzná nabídka byla 2,7 miliónu korun s tím, že pĜi podpisu složila
1,89 miliónu korun a po dokonþení zámČru výstavby bytových domĤ zbylých
810 tisíc korun. Po odeþtení nákladu za nákup pozemku je doposud þistý zisk
1,7 miliónu korun. TČmito kroky jsme získali do pokladny mČsta kapitálové
pĜíjmy, které nahradily ztrátu z Helvagu. To je právČ o zodpovČdnosti, na rozdíl od sdružení bez záruky!
Placená inzerce
Mgr. Miroslava Báni a JUDr. Aleny Malé
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reklama − grafika − tisk

polep automobilů

razítka

velkoformátový tisk
CD prezentace

vizitky

scanování, kopírování
ofsetový tisk
hlavičkový papír, obálky
digitální tisk
bilboardy, megaboardy
světelné panely
reklamní předměty
www.re−graf.cz
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