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„Hode bele, volbe bodó“.
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Sportovní areál v Nových Sadech.
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Budova obecního úadu a hasiské zbrojnice.
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POZNÁVÁME SVJ REGION
NOVÉ SADY
Piblížit obec geogra cky velice blízkou – blizoukou, nebude jednoduché. Vždy z Nových Sad na polikliniku, nebo do První brnnské, je to blíž než z bítešského Návrší. Navíc
naše vzájemné vztahy jsou zatíženy jistou sousedskou rivalitou, podobn jako rzná sportovní derby. Na druhé stran je v tom obapolném furianství i prvek vzájemného obohacování.
Základní informace
Vesnice leží západn od našeho msta u bývalé státní (ješt díve „íšské“) silnice do Velkého Meziíí, po bocích malého údolíka, v nadmoské výšce od 495 m do 515 m. Domy navazují na pvodní historickou zástavbu po bocích, hluboko do údolí, v ad vedle sebe. Prelím jsou pevážn obráceny k centrální komunikaci, stodoly byly vtšinou v zahradách.
Na horním konci obce je budova obecního úadu s hasikou, uprosted zvonika a na dolním
konci sportovní areál s nov vybudovanou rybniní soustavou na potoku Bítýška.
Stípky z historie – aneb, ne vždy bok po boku
Už samotný název obce, vývoj jeho písemného a zejména praktické užívání, budí pozornost. Nejprve spisovné nmecké „Neustifft“, které je v bítešské mstské knize z r. 1414 uvádno jako „Newstyfft“, esky tedy „Novosady“ - jak uvádí Tiray. Ten ovšem v nadpisu k
lánku o vsi N. ve Vlastivd Moravské používá „Nebštych“ - slovo krásn neeské, ale lidem dosud zbožované.
Obligátn uvádná první písemná zmínka o obci spadá do roku 1356. Osada, založená nmeckými osadníky z Velké Bíteše, patila v druhé polovin XIV. století pánm z Meziíí.
V roce 1409, rok poté, co udlil mstská práva Velké Bíteši, ji pan Lacek z Krava prodává Sezemovi z Tasova (první historický rozchod). V té dob také v okolí Bíteše provozovali
nkteí šlechtici „emeslo válené“. Mezi nimi vynikal zejména Sigmund z Kižanova (psán
také jako Zikmund). Šlechtic Sezema z Tasova žaloval Sigmunda z Kižanova, kterak bez
píiny vpadl do „Byteše“: „tu mým chudým lidm, ježto tam byli utekli, pobral všecko a spálil a odtud jeda mým lidm v Jesenici, Neuštychu a Zhoi pobrali mi jeho klisny; toho všeho, což tu spálil a pobral pokládám za sto hiven groš“. Téhož roku je Sezemou žalován i
jiný lapka z tch stran – Jan Hlavá z Ronova:
„Nemaje on ke mn žádné viny, pobral mým chudým lidem v Neuštichu (pozn.: rozdíl v pravopise) a Grylvicích i v Jedov to, což jsou mli, dobytek velký i malý a k tomu také i obilí na
vozích odvezl; toho pokládám za 200 h. groš“.
Tasovští vlastnili „Nebštych“ až do roku 1445, kdy jej získal Sigmund z Chlévska. Ten jej
r. 1481 daroval meziískému purkmistru Janu (taktéž) z Chlévska ve prospch tamního špitálu Všech Svatých, kde zstal po celé XVI. století. Není známo kdy a jak ho špitál pozbyl.
V roce 1637 - v dob poblohorské, v letech plných rozvrat a hrz ticetileté války, jej získává nový cizácký pán na Námšti, Jan hrab z Werdenberka, který jej spolu s Krevlicemi zaleuje do svého nov nabytého panství. Získal je od nám dobe známého šlechetného Karla
ze Žerotína, který „...když ale vidl kterak vlas ...klesá hloub a hloub...umínil sob dobro-

voln Moravu opustiti...rok v nmž opustil krajinu naši a pestal být pánem Byteše, jest
pro msto naše rokem nešastným...“.
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(Citáty z Tiraye uvádím pro navození dobové atmosféry sdílené i naším mstem. Dlužno dodat, že prodej panství, potvrzený císaem Ferdinandem II. v r. 1629 se uskutenil pes knížete Albrechta z Valdštejna, švagra pana Karla ze Žerotína). Nastalo období násilného obracení lidu na víru katolickou, nebo Werdenberkové byli pravou rukou
císae Ferdinanda a podporovali jej...“v rozšiování katolictví a v niení sektáství...“.
K následujícímu období uvedu jeden citát z dávných kronik:
„Bylo to Léta pán 1693, kdy Bh všemohoucí poslal na svt jednu metlu a kdo nevidl,
neporozumí. Totiž veliké množství kobylek, které byly šedé, šest nohou, tyi kídla a na
hlav nco bílého. Kroniky o nich šly, že povstaly z erného moe a letly pes Uhry, Rakousy na Moravu...k Byteši pišly v sobotu, zaaly sedat od Námšt a pak po ddinách,
Pucovu, Jestabí, Bezce a Nebštychu. A tam, v polích u Nebštychu a Krevlic se posadily. Bylo jich tolik, že lidé nad kotníky v nich chdili, lesy jimi byly pikryty, žádné zelenosti nebylo vidti. Stromoví se pod nimi lámalo. Ráno v nedli o osmi hodinách se zdvihly. Nezstalo po nich nic, než zem, vše dohola vyžraly. Nkde na n zvonili, ohn pálili,
jinde práskali, stíleli, mrskali. Kobylky tak huely, jako když voda ze stavu padá. Potom
se podávaly do ech. Mnozí soudili, že vojnu znamenají, jiní zase, že pinesou hlad...
(bodej by ne, když bylo všechno sežráno, pozn. autora).
Pokraování píšt.

Alois Koukola

NABÍDKA PROGRAM A AKCÍ
Úterý dne 5. íjna 2010 v 19 hodin
ESKÉ TRIO - koncert Dany Vlachové (housle), Miroslava Petráše (violoncello) a
Milana Langera (klavír)
Kulturní dm, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební plkruh
Steda dne 6. íjna 2010 v 18 hodin
AUTORSKÉ TENÍ MICHALA VIEWEGHA z nového románu Biomanželka
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo námstí 5
Organizuje Informaní centrum a Klub kultury
tvrtek dne 7. íjna 2010 od 10 do 18 hodin
ŠKOLNÍ SHOW K 10. VÝROÍ ZALOŽENÍ MSTSKÉ STEDNÍ ŠKOLY
Kulturní dm, Vlkovská 482
Organizuje SOŠ Jana Tiraye
Pondlí dne 11. íjna 2010 v 16 hodin
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Kulturní dm, Vlkovská 482
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Steda dne 13. íjna 2010 v 9 hodin
DTSKÉ DOPOLEDNE – Sedmika a Sluníko baví dti
Zábavný program plný soutží, her a dárk
Kulturní dm, Vlkovská 482
Organizuje Informaní centrum a Klub kultury
tvrtek dne 14. íjna 2010 v 15 hodin
DRAKIÁDA – pole za sídlištm U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu
Úterý dne 19. íjna 2010 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB – MŠ Masarykovo námstí, vchod z prjezdu
Organizuje MŠ Masarykovo námstí
Steda dne 20. íjna 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dm, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
tvrtek dne 21. íjna 2010
ZÁJEZD NA ZÁMEK JAROMICE NAD ROKYTNOU
Odjezd v 10.30 hodin z Velké Bíteše, vstupné a cesta 120 K
Organizuje Seniorklub
Sobota dne 23. íjna 2010 v 10 hodin
CVITE S NÁMI – dvouhodinová lekce aerobiku, pilates a další
Tšit se na Vás bude lektorka Blanka
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak
Nedle dne 24. íjna 2010 v 17 hodin
KONCERT NEJKRÁSNJŠÍ AVE MARIA - Olga Procházková a František Šmíd
Kostel Jana Ktitele, Velká Bíteš
Úterý dne 26. íjna 2010 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené tíd v MŠ U Stadionu
Organizuje MŠ U Stadionu
Sobota dne 30. íjna 2010 od 18 do 20 hodin
ZUMBA - cviení s tancem
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak
Nedle dne 31. íjna 2010 v 17 hodin
BESEDA ROK NA INDICKÉM VENKOV – povídání o Indii bude spojeno s vernisáží výstavy fotogra í
Základní umlecká škola, Hrníská ulice
Organizuje Karel a Marie Dvoákovi
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INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY M STA
. 14/10 KONANÉHO DNE 16. SRPNA 2010
4/14/10/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu . 1 o velikosti
1+0 v dom .p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.9.2010 o jeden rok nájemkyni
s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovdnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.9.2010
5/14/10/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu . 7 o velikosti
3+1 v dom .p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.10.2010 o jeden rok nájemci
s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovdnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.10.2010
6/14/10/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu . 6 o velikosti
3+1 v dom .p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.10.2010 o jeden rok nájemkyni
s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovdnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.10.2010
7/14/10/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu . 5 o velikosti
3+1 v dom .p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.10.2010 o jeden rok nájemkyni
s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovdnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.10.2010
8/14/10/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k sociálnímu bytu . 3 o velikosti
2+kk v dom .p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši od 1.11.2010 o jeden rok nájemkyni
s podmínkou, že k uvedenému datu nebude mít žádný dluh na nájemném nebo službách
odpovdnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.11.2010
9/14/10/RM – rozhoduje uzavít nájemní smlouvu k bytu . 8 o velikosti 2+1 v dom
.p. 67 na Masarykov nám. ve Velké Bíteši s nájemcem od 1.9.2010 na dobu trvání pracovního pomru nájemce u Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., výše nájemného 45 K/m2/msíc
odpovdnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.9.2010
10/14/10/RM – rozhoduje uzavít nájemní smlouvu k bytu . 5 o velikosti 2+1 v dom
.p. 283 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši s nájemcem od 1.9.2010 na dobu trvání pracovního pomru nájemce u Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., výše nájemného 45 K/m2/msíc
odpovdnost: odbor správní, ENCOM termín: 1.9.2010
11/14/10/RM – rozhoduje vybrat k plnní veejné zakázky „Deš ová kanalizace a izolace spodní stavby Jihlavská 282, Velká Bíteš“ rmu GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230,
594 01 Velké Meziíí s nabídkovou cenou ve výši 764.619 K vetn DPH a uzavít
pedloženou smlouvu o dílo
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1.9.2010
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12/14/10/RM – rozhoduje vybrat k plnní veejné zakázky „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 1. etapa“ rmu Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha s nabídkovou cenou ve výši 2.648.538 K bez DPH a uzavít pedloženou smlouvu o dílo
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1.9.2010
13/14/10/RM – rozhoduje uzavít mandátní smlouvu s mandatáem Ivanem Maíkem,
Barvíská 110/18, Teš na zabezpeení výkonu koordinátora BOZP v rámci stavební
akce „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 1. etapa“ za odmnu 47.000 K
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1.9.2010
14/14/10/RM – rozhoduje vybrat k plnní veejné zakázky „Oprava zateplení stechy
Masarykovo námstí 84, Velká Bíteš“ rmu Sádrokartonové práce Stanislav Sysel, Kižínkov 57, 594 54 Koví s nabídkovou cenou ve výši 85.800 K vetn DPH
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.8.2010
15/14/10/RM – rozhoduje uzavít dodatek . 1 ke smlouv o spolupráci ze dne
18.5.2007 se spoleností COLAS CZ, a.s., Ke Klíovu 9, 190 00 Praha, kterým se mní
a dopluje lánek II., odst. 2.1.
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.8.2010
17/14/10/RM – souhlasí s uspoádáním ktu hvzdy chodníku slávy na Masarykov námstí dne 29.8.2010
odpovdnost: rada msta termín: 29.8.2010
18/14/10/RM – v psobnosti valné hromady spolenosti Lesy msta Velká Bíteš s.r.o.
bere na vdomí zápis z 2. schze dozorí rady spolenosti ze dne 23.6.2010, ukládá jednateli spolenosti provedení opravy provozního skladu v porost 9B8
odpovdnost: rada msta termín: 16.8.2010
24/14/10/RM – povoluje Mateské škole Velká Bíteš, Masarykovo námstí 86, píspvková organizace na školní rok 2010/2011 výjimku z nejvyššího potu dtí ve tíd Motýlk na 28 dtí a ve tíd Kuátek na 25 dtí
odpovdnost: editelka MŠ termín: 1.9.2010
25/14/10/RM - souhlasí se zápisem zmny nejvyššího povoleného potu dtí v mateské škole ze 120 na 106, jejíž innost vykonává právnická osoba s názvem Mateská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, píspvková organizace do rejstíku škol a školských zaízení
odpovdnost: editelka MŠ termín: 1.9.2010
26/14/10/RM – bere na vdomí sdlení obce Katov k vyútování náklad ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579 za rok 2009
odpovdnost: rada msta termín: 16.8.2010
28/14/10/RM – rozhoduje uzavít nájemní smlouvu o pronájmu ásti pozemku parc.
. 2729/9 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výme 900 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve
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vlastnictví msta Velká Bíteš, která je vymezena v gra cké píloze, s Technickými službami Velká Bíteš, spol. s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš za nájemné 7 K/m2/rok, a to na dobu neuritou, piemž nájemní smlouva lze vypovdt
pouze v ptileté výpovdní lht, a to ke dni 1. ledna bžného roku
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.9.2010
32/14/10/RM - bere na vdomí žádost osadního výboru Bezka o zakoupení kotle a
rozšíení ústedního topení v Obecním dom s tím, že tato bude ešena v návaznosti na
možnosti rozpotu msta
odpovdnost: starosta termín: 31.12.2010
33/14/10/RM - schvaluje poskytnutí nanního píspvku ve výši 2.000 K Osadnímu
výboru Holubí Zho na realizaci sportovního dne pro dti
odpovdnost: odbor nanní termín: 30.8.2010
34/14/10/RM – schvaluje poskytnutí nanního daru ve výši 2.500 K na nákup dtské trampolíny
odpovdnost: odbor nanní termín: 30.9.2010
38/14/10/RM – rozhoduje uzavít dodatek . 1 smlouvy o dílo . obj. 6/02/10 s projekní rmou PRAGOPROJKET, a.s., K Ryšánci 1668/14, 147 54 Praha 4, kterým se rozdluje pedmt plnní na dv ásti a mní se termín ukonení díla
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.8.2010
39/14/10/RM – rozhoduje zrušit podmínku osazení zábradlí ped vstupem do provozovny Sportbar „Na Základn“ na Masarykov námstí . 1, která byla stanovena v rámci ízení o zmn užívání prostor pro tuto provozovnu
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.8.2010
40/14/10/RM – bere na vdomí žádost ZO OS KOVO První brnnská strojírna, a.s.
o nanní píspvek na provoz kina na rok 2010 s tím, že tato bude ešena v návaznosti na možnosti rozpotu msta
odpovdnost: starosta termín: 31.12.2010
42/14/10/RM – bere na vdomí píjmy a nancování, výdaje msta ke dni 31.7.2010
odpovdnost: rada msta termín: 16.8.2010
43/14/10/RM – schvaluje úpravu rozpotu msta roku 2010 dle rozpotového opatení msta . 11/2010
odpovdnost: odbor nanní termín: 16.8.2010
46/14/10/RM – rozhoduje pijmout cenovou nabídku rmy DT – servis, spol. s.r.o.,
Dukelská 1563/57e, 614 00 Brno na opravu oken v budov Polikliniky Velká Bíteš, Tyršova .p. 223 ve výši 299.700 K bez DPH, souhlasí s opravou oken v ordinacích, které
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jsou pronajaty privátním subjektm, na náklady nájemc a rozhoduje uzavít s tmito
nájemci pedložené dodatky nájemních smluv
odpovdnost: editel polikliniky termín: 30.11.2010
47/14/10/RM – bere na vdomí pehled návštvnosti LSPP na Poliklinice Velká Bíteš
v roce 2010
odpovdnost: rada msta termín: 16.8.2010
48/14/10/RM – schvaluje text kroniky msta za rok 2008
odpovdnost: rada msta termín: 16.8.2010
49/14/10/RM – rozhoduje uzavít dohodu o provedení práce na sepsání kroniky msta za rok 2009 a za rok 2010
odpovdnost: odbor nanní termín: 30.8.2010
50/14/10/RM – rozhoduje pijmout od pana Josefa Kuery, I: 12155187, Ocmanická
630, 675 71 Námš nad Oslavou vcný dar (balenou vodu) v celkové hodnot 6.502 K
za úelem pomoci obci Bílý Kostel nad Nisou postižené povodní
odpovdnost: odbor nanní termín: 16.8.2010
51/14/10/RM – rozhoduje poskytnout obci Bílý Kostel nad Nisou postižené povodní
vcný dar dle pedloženého soupisu v celkové hodnot 16.667 K
odpovdnost: odbor nanní termín: 16.8.2010

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA
VELKÁ BÍTEŠ . 39/10 KONANÉHO DNE 30. SRPNA 2010
4/39/10/ZM: rozhoduje pevést smnou pozemek p..1233 - ost. plocha o výme 151
m2 v k.ú. Velká Bíteš v majetku msta Velká Bíteš za ást pozemku p.. 4526 - orná pda
o výme 388 m2 v k.ú. Velká Bíteš (dle GP .1813-82/2010 se jedná díly „ab+ah“ o výme 388 m2 navržené ke slouení do stávající p.. 4525 o nové výme 2527 m2)
Zastupitelstvo msta Velká Bíteš rozhoduje pevést smnou ást pozemku p.. 4531 orná pda o výme 99 m2 v k.ú. Velká Bíteš (dle GP .1813-82/2010 se jedná díl „aj“
o výme 99 m2 navržený ke slouení do nové parcely . 4524/8) v majetku msta Velká Bíteš za ást pozemku p.. 4524 - orná pda o výme 702 m2 v k.ú. Velká Bíteš (dle
GP .1813-82/2010 se jedná o díl „f“ o výme 702 m2 navržený ke slouení do nové
parcely . 4524/5)
O výše uvedených majetkových pevodech ZM rozhoduje s tím, že do píslušných
smnných a darovacích smluv budou zakotveny závazky msta Velká Bíteš a to:
- zajistit vlastním nákladem pípravu a realizaci související investiní akce „Rozšíení inženýrských sítí pro 15 RD Velká Bíteš-Jihlavská“, která bude obsahovat vodovod,
splaškovou a deš ovou kanalizaci, plynovod (vetn pípojek vodovodu, kanalizace a
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plynovodu na hranice stavebních pozemk), veejné osvtlení, obslužnou komunikaci a chodníky,
- uhradit píslušné poplatky za pipojení 15 stavebních pozemk na el. sí
- uhradit náklady spojené s geometrickým rozdlením pozemk a vkladem píslušných
smluv do KN
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 5.11.2010
5/39/10/ZM: rozhoduje úplatn nabýt pozemky v k.ú. Velká Bíteš, a to:
- parc.. 2287/8 - trvalý travní porost o výme 145 m2
- parc.. 2287/9 - trvalý travní porost o výme 53 m2
s tím, že náklady spojené s vkladem do KN uhradí kupující
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 17.9.2010
6/39/10/ZM: rozhoduje pevést smnou pozemky v k.ú. Velká Bíteš:
•
ást parc.. 2207/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výme 224 m2 (dle
GP . 1811-69/2010 nová parcela . 2207/4 o výme 224 m2- ostatní plocha,
jiná plocha)
•
ást parc.. 1580/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výme 209 m2 (dle
GP . 1812-70/2010 nové parcela . 1580/10 - ostatní plocha, jiná plocha
o výme 184m2, parcela .1580/11 - ostatní plocha, jiná plocha o výme 25 m2)
•
ást parc.. 4659 - orná pda o výme 401 m2
ve vlastnictví msta za pozemky v k.ú. Velká Bíteš:
•
•

parc.. 2287/3 - trvalý travní porost o výme 359 m2
ást parc.. 4660 - orná pda o výme 475 m2

s tím, že nabyvatel ásti pozemku parc.. 2207/1 v ul. Pod Spravedlností a ásti pozemku parc.. 1580/1 na ul. Strmá bude respektovat stávající inž. sít na tchto pozemcích a
do smnné smlouvy bude zakotven závazek nabyvatele do 60 dn po výzv správc sítí
uzavít smlouvu, pedmtem které bude jeho povinnost trpt existenci tchto sítí a dále
trpt vstup na ásti smovaných pozemk za úelem provozu, údržby a oprav tchto
pozemních i nadzemních sítí. Náklady spojené s geometrickým oddlením pozemk a
vkladem do KN uhradí smující strany rovným dílem
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 5.11.2010
7/39/10/ZM: rozhoduje pevést smnou ást pozemku parc.. 4658 - orná pda (dle GP
. 1818-77/2010 nová parcela . 4658/3 o výme 265 m2) v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví msta za pozemky:
•
•

ást parc.. 4662 - orná pda o výme 153 m2 (dle GP . 1819-76/2010 nová
parcela . 4662/4 o výme 127 m2, . 4662/5 o výme 15 m2 a parcela .4662/6
o výme 11 m2)
ást parc.. 4662 - orná pda (dle GP . 1817-74/2010 nová parcela . 4662/3
o výme 112m2)

odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.10.2010
hlasování: pro 16, zdrželi se 0, proti 0
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8/39/10/ZM: rozhoduje pevést smnou pozemky parc.. 4665 - orná pda o výme
11082 m2 a parc.. 4664 - orná pda o výme 5796 m2 v obci a k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví msta za pozemky:
•
•
•

parc.. 873 - orná pda o výme 10309 m2
parc.. 2346/26 - ost. plocha, ost. kom. o výme 174 m2
parc.. 3306 - orná pda o výme 6596 m2

v obci a k.ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem do KN uhradí msto Velká Bíteš
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.10.2010
9/39/10/ZM: rozhoduje úplatn pevést ást pozemku z vlastnictví msta Velká Bíteš, a to:
- ást p.. 879/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výme cca 5 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš do majetku rmy E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6,
370 49 eské Budjovice, I: 28085400 za navrženou cenu 300,- K/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddlením ásti pozemku a vkladem do KN uhradí kupující
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.10.2010
10/39/10/ZM: rozhoduje úplatn pevést ást pozemku parc.. 84/1 o výme cca 916 m2
v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše (oznaený jako pozemek . 19) žadatelce za nabízenou
cenu s tím, že kupující uhradí náklady spojené s geometrickým oddlením ásti pozemku a vkladem do KN
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.10.2010
11/39/10/ZM: rozhoduje uzavít pedloženou smlouvu o poskytnutí nanního píspvku ve výši 433.333 K na akci „Velká Bíteš - likvidace OV Lánice“ mezi mstem
Velká Bíteš a Svazem vodovod a kanalizací Žársko
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.9.2010
12/39/10/ZM: rozhoduje uzavít pedloženou smlouvu o poskytnutí nanního píspvku ve výši 242.390 K na akci „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Vlkovská - Velká Bíteš“ mezi mstem Velká Bíteš a Svazem vodovod a kanalizací Žársko
odpovdnost: odbor nanní termín: 15.9.2010
13/39/10/ZM: rozhoduje uzavít pedloženou smlouvu o poskytnutí nanního píspvku ve výši 57.000 K na akci „Velká Bíteš - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
ul. Vlkovská - projektová dokumentace“ mezi mstem Velká Bíteš a Svazem vodovod a kanalizací Žársko
odpovdnost: odbor nanní termín: 15.9.2010
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14/39/10/ZM:
rozhoduje
uzavít
pedloženou
smlouvu
o
poskytnutí nanního píspvku ve výši 19.500 K na akci „Velká Bíteš - rekonstrukce vodovodu v kižovatce ul. Vlkovská a Nová tvr - projektová dokumentace“ mezi mstem Velká Bíteš a Svazem vodovod a kanalizací Žársko
odpovdnost: odbor nanní termín: 15.9.2010
15/39/10/ZM: schvaluje rozpotové opatení . 12/2010 k rozpotu msta Velká Bíteš na rok 2010 dle pedloženého návrhu s tím, že se vypouští v píjmech dotace na
kamerový systém ástka 227 tis. K, ve výdajích se vypouští MDKS ástka 677 tis.
K, a rozdíl ástka 450 tis. K se zaazuje do rezervy. ZM bere na vdomí rozpotová opatení . 9, 10, 11 k rozpotu msta Velká Bíteš na rok 2010 schválená radou msta a píjmy a nancování rozpotu msta, výdaje z rozpotu msta ke dni 31.7.2010
odpovdnost: nanní odbor termín: 30.8.2010
16/39/10/ZM: rozhoduje pro rok 2010 nerealizovat mstský dohlížecí kamerový systém
odpovdnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.8.2010
17/39/10/ZM: vydává obecn závaznou vyhlášku msta Velká Bíteš . 2/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací pístroj nebo jiné technické herní zaízení
povolené Ministerstvem nancí
odpovdnost: tajemnice termín: 15.9.2010
18/39/10/ZM: rozhoduje o podntu k pijetí obecn závazné vyhlášky o podmínkách pro poádání veejnosti pístupných sportovních a kulturních podnik ze dne 27.7.2010 tak, že nevydá obecn závaznou vyhlášku o podmínkách pro poádání veejnosti pístupných sportovních a kulturních podnik
odpovdnost: tajemnice termín: 10.9.2010

ZPRÁVY Z MSTA
DALŠÍ PROJEKT S PODPOROU EU SCHVÁLEN
V první polovin roku podala Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, projekt „Odstraování bariér ve vzdlávání žák se speci ckými vzdlávacími potebami“ v rámci globálního grantu „Rovné píležitosti ve vzdlávání v kraji Vysoina“. Objem nanních prostedk na tuto výzvu byl ve výši 29,6 milión korun.
Výbrová komise zasedala v závru msíce srpna a doporuila šest projekt ke
schválení samospráv kraje. Projekt naší školy byl vyhodnocen jako druhý nejlepší (dle bodového hodnocení 81,5 bod) a požadovaná ástka cca 2,5 milión korun byla výbrovou komisí schválena. Jedná se o tzv. mkké projekty (vzdlávací) s
podporou EU ve výši 100 % celkových náklad a doba realizace je do ervna 2012.
Zastupitelstvo kraje Vysoina, na svém zasedání 21. záí, schválilo projekt „Odstraování bariér ve vzdlávání žák se speci ckými vzdlávacími potebami“ ve
výši cca 2,5 miliónu korun. Z celkového potu 15 pedložených projekt bylo 6 projekt vyazeno z dvodu nesplnní povinných kritérií a další ti projekty získaly bodové hodnocení menší než byla minimální hranice 65 bod pro poskytnutí dotace.
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ROZVOJ PR MYSLOVÉ ZÓNY
Zeptali jsme se majitele pozemk rmy Outulný Industry Park Velká Bíteš s.r.o.
Jak se bude rozvíjet pr myslová zóna Velká Bíteš (po pravé stran za D1 ve smru na Námš )?
Celková výmra pozemk je 120 000 m2 a plánovaná plocha hal je 63 000 m2. Obchodní
název zóny je Brno West Business Park, kterým se budeme prezentovat.
Pokud dle harmonogramu budeme mít v záí vydané stavební povolení na halu A, tak
zahájení stavebních prací je v plánu v druhé polovin íjna 2010 a dokonení prací v
kvtnu 2011. Jedná se o nájemní halu o velikosti 27 000 m2 ve které bude sídlit jedna
z nejvtších rem v oblasti logistiky ve stední Evrop. Pedpokládaný poet pracovních míst je 150.
V zámru ale máte výstavbu celkem tí hal?
Ano, druhá hala B je o velikosti 23 600 m2 a mla by se stavt v dubnu 2011, po vydání stavebního povolení, s ímž poítáme na bezen 2011. Dokonení prací je pak záí
2011. Nájemcem bude jedna z nejvtších rem v oblasti výroby zdravotnického materiálu. Pedpokládaný poet pracovních míst je 250.
Poslední hala C je menší, o velikosti 5 000 m2 . Realizace je plánována ve stejných termínech jako hala B. Nájemcem bude dodavatel automobilových komponent a pedpokládaný poet pracovních míst je 80.
A ješt poslední otázku. Jaký vývoj eká rozestavnou halu po rm Merak v pr myslové zón Velká Bíteš – Košíkov?
I pro tuto halu máme nájemce, který psobí v oblasti dodávek automobilových komponent. Po zmn projektu a vydání stavebního povolení, což pedpokládáme v lednu
2011, budou zahájeny stavební práce tak, aby v beznu byla stavba dokonena. Pedpokládaný poet pracovních míst je 50.
Dkuji za rozhovor.
Mgr. Miroslav Báa

ROZPOET M STA V PÍJMECH V ZÁÍ PEKROIL
HRANICI 100 MILIÓN KORUN
V polovin záí mimoádn zasedalo zastupitelstvo msta, které svým usnesením uzavelo nejvtší investici podpoenou Evropskou unií – Modernizaci SOU Jana Tiraye za
úelem zkvalitnní výuky ve Velké Bíteši. Samospráva schválila rozpotové opatení
.14, jehož souástí je píjem dotace od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ve výši 15 624 082,58 K. Finanní prostedky dotace jsou tvoeny podílem EU
14 357 265,07 K (85 % z uznatelných náklad) a národním podílem 1 266 817,51 K
(7,5 % z uznatelných náklad). Souasn bylo schváleno, jakmile dopadnou nanní
prostedky na úet msta, uhrazení krátkodobého úvru ve výši 17 milión korun, který sloužil na spolu nancování výše uvedeného projektu. Usnesení zastupitelstva msta
je poslední podmínkou, která byla nutná pro obdržení dotace na úet msta na základ
pedbžného avíza o platb dotace. V pondlí 20. záí jsme obdrželi 15,6 milión korun
na úet msta a následn druhý den Komerní banka, dle smlouvy o krátkodobém úvru, stáhla z útu celou dotaci a z rezervy cca 1,4 miliónu korun na dokrytí úvru do výše
17 milión. To znamená, že byl poslední úvr splacen a msto je bez dluh. Za uplynulé roky jsme postupn erpali ti krátkodobé úvry – 9 milión korun na zptný odkup

íjen 2010

13

pozemk v prmyslové zón Velká Bíteš-Košíkov, 10 milión korun na rekonstrukci
kižovatky u základní školy (podpoená 10 miliónovou dotací z EU) a 17 milión korun
na modernizaci SOU Jana Tiraye (podpoená tém 16 miliónovou dotací z EU). Celkem jsme si pjili 36 milión korun a vše bylo do koruny splaceno v termínu dle jednotlivých smluv.
asov nám vše vychází a nyní se budeme pipravovat na realizaci dalších projekt podpoených EU tentokráte z Operaního programu životní prostedí - „Snížení energetické náronosti Mateské školy U Stadionu 538, Velká Bíteš“ a „Snížení spoteby tepla v
kulturním dom“.
Mgr. Miroslav Báa
starosta msta

JUDr. Alena Malá
místostarostka msta

PECHOD PRO CHODCE V ULICI POD HRADBAMI
Pechod pro chodce s bezpenostním ostrvkem uprosted rušné silnice na ulici Pod
Hradbami byl zkolaudován a slouží svému úelu jak má. Vlastní stavební práce na pechodu provedla rma COLAS CZ a.s. za 250 tis. K. Nasvtlení pechodu dvma speciálními svtly, ovládané svtelnými senzory, reagujícími na svtlo, zhotovily Technické služby Velká Bíteš za 75 tis. K.
Tento pechod pro chodce je souástí celkových bezpenostních úprav kižovatky a navazuje tak na dokonený zpomalovací práh v ulici Na Valech, které msto na jae nancovalo ástkou 428 tis. K. Kraj Vysoina hradil náklady na komunikaci ve výši 200 tisíc korun.
Ing. Pavel Bedná

Pechod pro chodce za 325 tisíc korun, žádné 4 milióny korun! Foto: Mgr. Miroslav Báa
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VÝM NA OKEN NA POLIKLINICE
V roce 2008 byla vymnna okna na poliklinice ve stedisku domov dchodc, v celkové hodnot K 320 tisíc bez DPH. Došlo k úspoe tepla a zlepšilo se prostedí pokoj. V msíci íjnu letošního roku bude provádna výmna oken na poliklinice. Vymní
se okna v ordinacích a kanceláích. Poliklinika uhradí okna v prostorách, které provozuje, v ástce K 295 tisíc bez DPH. Pevážná ást tchto nancí bude erpána z rezervního fondu, který byl vytvoen ze zisku roku 2009. Soukromí lékai, kteí ordinují na poliklinice v pronajatých prostorách, si nancují výmnu oken samostatn – celkem jde o
ástku K 390 tisíc bez DPH.
Práce budou provádny za provozu zaízení a jsou rozvrženy tak, aby innost jednotlivých ambulancí byla perušena minimáln. Žádáme pacienty, aby se informovali o pípadných zmnách ordinaních hodin.
Zbývající ást oken ve spolených prostorách jako jsou chodby, schodišt a toalety plánujeme vymnit v píštím roce.
MUDr. Svatopluk Horek

VÝCHODNÍ ÁST MASARYKOVA NÁM STÍ JE
ZKOLAUDOVÁNA
Po dokonení stavebních prací ve východní ásti Masarykova námstí (prostor u GE
MONEY BANK) byla podána na MÚ Velké Meziíí žádost o povolení pedasného užívání ásti stavby. Pedmtná
úprava byla provedena v souladu se
schválenou projektovou dokumentací na celkovou pestavbu Masarykova námstí. V dalších etapách pestavby námstí by mlo být na provedené úpravy postupn navazováno. Jedná se pedevším o pokraování chodníku podél nov vydláždného úseku komunikace smrem do ulice Hrníské. Pedpokládá to zejména odsunutí stávajícího kamenného
tarasu blíže k líp. Mla by tak být
v tomto prostoru zajištna bezbariérová trasa ze spodního námstí na
horní.
Stavební úpravy ve východní ásti Nová východní ást. Foto: Mgr. Miroslav Báa
Masarykova námstí si vyžádaly nanní náklady ve výši 2 050 tis. K.
Ing. Ladislav Rada
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA M STA VELKÁ BÍTEŠ
V ROCE 2010
Volby do zastupitelstev obcí probhnou ve dnech 15. a 16. íjna 2010. Volební místnosti budou oteveny dne 15. íjna 2010 od 14:00 hodin do 22:00 hodin, dne 16. íjna 2010
od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Msto Velká Bíteš má devt stálých volebních okrsk.
Ve Velké Bíteši jsou tyi volební okrsky: volební okrsek íslo 1 Masarykovo námstí
. 5, Klub kultury, volební okrsek íslo 2, Lánice , budova SOU, volební okrsek íslo 3,
Vlkovská . 482, Kulturní dm, volební okrsek íslo 4, Tišnovská 115 Základní škola.
Místní ásti mají pt volebních okrsk a to: volební okrsek íslo 5, Košíkov-Ludvíkov,
obecní dm, volební okrsek íslo 6, Jindichov-Jestabí, Kulturní dm, volební okrsek
. 7, Holubí Zho, bývalá MŠ, volební okrsek . 8, Bezka, Kulturní dm, volební okrsek . 9, Jáchymov-Bezdkov, Kulturní dm.
Voli, který alespo druhý den voleb dosáhl vku 18 let hlasuje osobn, zastoupení není
pípustné. Voli je povinen lenm okrskové volební komise prokázat svoji totožnost
a státní obanství, jinak mu nebude hlasování umožnno. Volim budou dorueny nejpozdji 3 dny ped konáním voleb hlasovací lístky. Okrsková volební komise po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voli nebo jeho dodatku, vydá volii prázdnou
hlasovací obálku opatenou úedním razítkem a na žádost volie komise vydá za chybjící, škrtané nebo jinak oznaené hlasovací lístky jiné. Voli v prostoru ureném pro
úpravu hlasovacích lístk vloží jeden hlasovací lístek do úední obálky a obálku s hlasovacím lístkem ped okrskovou volební komisi vloží do volební schránky.
Hlasovací lístek bude vytištn oboustrann, v jeho záhlaví bude uveden název msta a
poet len zastupitelstva. Ve Velké Bíteši se volí 21 len zastupitelstva.
Možnosti úpravy hlasovacího lístku:
1. Voli mže volit nejvýše tolik kandidát, kolik len zastupitelstva má být zvoleno,
ve Velké Bíteši se volí 21 len.
2. Voli mže na hlasovacím lístku oznait v rámeku ped názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátm této volební strany v poadí dle hlasovacího lístku.
Pokud by byla oznaena tímto zpsobem více než jedna volební strana, byl by takový
hlas neplatný.
3. Voli mže na hlasovacím lístku oznait v rámeku ped jmény kandidát kížkem
toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoliv volební strany, nejvýše však tolik kandidát kolik len zastupitelstva má být voleno – ve Velké Bíteši 21 len zastupitelstva.
Pokud by bylo oznaeno tímto zpsobem více kandidát, než je stanový poet, byl by
takový hlas neplatný.
4. Voli mže hlasovací lístek oznait kombinací výše popsaných zpsob hlasování a to
tak, že lze kížkem oznait jednu volební stranu a dále v rámeku ped jménem kandidáta
oznait kížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto pípad je dán hlas jednotliv oznaeným kandidátm. Z oznaené volební strany je dán hlas podle poadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátm, kolik zbývá do potu volených len zastupitelstva
msta. Pokud je voleno 21 len zastupitelstva a je oznaena volební strana s 21 kandidáty
a krom toho je napíklad oznaeno 11 kandidát individuáln ze sloupc
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dalších volebních stran, je dáno oznaené volební stran 10 hlas, a to pro kandidáty na
prvních deseti místech.
Pokud by byla tímto zpsobem oznaena více než jedna volební strana nebo více kandidát, než je stanovený poet, byl by takový hlas neplatný.
Pokud voli není schopen vložit úední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, mže tak uinit jiný voli, nikoliv však len okrskové volební komise. Voli, který
se neodebral do prostoru ureného pro úpravu hlasovacích lístk, okrsková volební komise hlasování neumožní.
Voli mže požádat ze závažných, zejména zdravotních dvod, mstský úad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zízena, o penosnou volební schránku. V tomto pípad vyšle okrsková volební komise k volii dva své leny s penosnou volební schránkou, úední obálkou, hlasovacími lístky.
Eva Doležalová
vedoucí správního odboru

ŠKOLSTVÍ
SOLNÁ JESKYN ANO, I NE?
Je tu podzim, období plískanic, nevlídného poasí, ale
také kašle a rýmy. Mnozí z
nás by urit tyto blátivé a
mokré msíce nejradji vymazali z kalendáe, anebo je
vymnili za vlídnjší.
Pro ale tak obšírn o podzimu? V minulém školním
roce jsme poprvé s dtmi
naší mateské škole absolvovali deset návštv v solné jeskyni ve Velkém Meziíí. V solné jeskyni je mikroklima, které uvoluje jód,
vápník, sodík, draslík, hoSolná jeskyn Velké Meziií 2009.
Foto: Archiv MŠ ík, brom, selen a další stopové prvky, které jsou mimoádn dležité pro správnou funkci organismu. Pobyt v solné jeskyni je ist pírodní metoda pro posílení zdraví, tzv. HALOTERAPIE - odvozeno od eckého slova halos, což v pekladu znamená sl.
Názory léka se na pobyt v solné jeskyni rzní. Nkteí jsou zastánci, vele ji doporuují, jiní ne.
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Podlíme se s vámi o naše zkušenosti. Dti, které z vtší ásti absolvovaly pobyty v solné jeskyni, byly odolnjší vi rým, kašli, respiraním chorobám. Po celou zimu, a také
v jarních msících byly celkov mén nemocné, anebo nebyly nemocné vbec. Jejich
docházka byla tém 80%. Snad je to jen náhoda, možná jsme mli odolnjší skupinu
dtí, možná se projevily úinky solné jeskyn...
Proto jsme s radostí pivítali pozvání od Ing. Gaizury do nov otevené solné jeskyn ve
Velké Bíteši. Necháme zcela na rozhodnutí rodi, zda své dti k pobytu v solné jeskyni pihlásí, i nikoliv. Navíc, nová solná jeskyn je kousek od naší školky, takže odpadne cestování autobusem.
Ješt nkolik malých zmn v naší mateské škole.
Jak jsme vás informovali v minulém ísle Zpravodaje, došlo v MŠ od 1.záí 2010 k pesthování všech tíd, po stavebních úpravách. V souvislosti s tím jsme pistoupili i k nkterým zmnám v nabídce pro dti:
- keramický kroužek, který díve byl dostupný jen pihlášeným dtem, byl zahrnut do
školního vzdlávacího programu. Znamená to, že všechny dti, které budou chtít, mohou pracovat celoron ve svých tídách s keramickou hlínou.
- tanení soubor „Sluníko“ bude uren pro pedškolní dti
- Anglitina pro nejmenší a Veselé pískání, hra na zobcovou étnu, zstávají v nabídce
školky nezmnny.
Prožití krásného podzimu
peje kolektiv MŠ Masarykovo námstí

AKCE „KULOVÝ BLESK“ PODRUHÉ
…máte-li pocit, že tento titulek jste již nkde vidli, že tiskaský šotek na informaním
centru zaadil opakovan stejný píspvek jako v záijovém Zpravodaji – mýlíte se. Na
vin nejsou pracovnice Klubu kultury, to jsem si pouze výstižný název vypjila od režisér eské lmové komedie pán Smoljaka a Podskalského a rovnž od mé kolegyn editelky MŠ na Masarykov námstí Hany Sedlákové, jež publikovala lánek v minulém Zpravodaji s podobným titulkem. Obma zainteresovaným se tímto omlouvám.
Píbh obou školiek ve mst je tém podobný a s názvem lmu „kulový blesk“ (aneb
nejvtší akce v djinách sthování) má mnoho spoleného.
Do lodi kapacitní listiny naší školy nám totiž krajská hygienická stanice navrtala docela slušnou díru. Po pijímacím ízení, kdy se k docházce do školky U Stadionu
pihlásilo 55 dtí (pijmout bylo možné pouze 24), jsem vstoupila do jednání s pracovníky výše uvedené instituce – hygienické stanice. Na jejich rozhodnutí – nepovolit povýšení kapacity školy – jsem pohlížela s jistou rozmrzelostí. Hygienické stanice totiž mají
ve školství tak špatnou (myšleno nekompromisní) povst, že potebují každou špetku
sympatií. Jednání, jež jsem s pracovníky územního pracovišt Žár nad Sázavou vedla, byla sice korektní, le bez individuálního pístupu (který se mimochodem ve školství
tolik upednostuje). Naše situace – možnost pijmout ke vzdlávání více dtí – se tedy
nevyešila.
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V duchu proklamací, že doktoi, uitelé a policisté by mli být každou vládou hýkáni (jejich služby potebují všichni) jsem se vydala na další „štaci“. Vedena
pochybnostmi, zda budu vyslyšena (pece
jen jsme stále v období krize) jsem tentokrát
oslovila našeho zizovatele … a hle, že život
není peíko, není nutné zdrazovat, mn
ale bylo dopáno radovat se z mála – a to je
k nezaplacení. Vdla jsem, že za mnou stojí ada neuspokojených rodi, kteí nás potebují, spoléhají se na nás a jimž snad zpsobíme radost. Stailo jen otevít oi a rozhlédnout se… Dobrá vc se podaila! Zizovatel naší školy Msto Velká Bíteš uvolnil nanní prostedky a osm rodi se radoFoto: Archiv MŠ
valo – o tolik míst se totiž podailo rozšíit Rekonstrukce.
kapacitu školiky U Stadionu (106 je tedy íslo nejvyšší povolené hygienické kapacity
pro naše zaízení). Stavební, elektrikáské, podlaháské, vodoinstalaní a malíské práce
byly provedeny v prázdninových dnech a 31. srpna jsme se veejnosti ukázali v novém.
Padesátku (je to prý životní mezník) mám již dávno za sebou – životní zkušenosti, vyzrálost a moudrost v tomto období prý vstupují do ostrého kontrastu s pocity
neužitenosti a promarnných šancí – já a moje „holky z Veselé školky“ U Stadionu letos tento pocit rozhodn nesdílíme. Bylo to nároné, le vím, že naše snaha bude ocenna.
Velké podkování smuji zizovateli školy, rodim dtí, jež pomohli se
zvládnutím akce “kulový blesk podruhé“ a rovnž všem zamstnancm školy. Všichni
si to zaslouží.
Peji všem tenám krásný podzim se svou podivnou, avšak uklidující sbírkou barev. Ume se mít dobrou náladu i když prší a je venku bláto.
Jiina Janíková, editelka Mateské školy U Stadionu

Mateská škola U Stadionu poádá
pro všechny dti z našeho msta a okolí
ve tvrtek 14. íjna 2010
DRAKIÁDU
Zaátek v 15 hod. na poli za sídlištm U Stadionu.
Odchod ze školky je ve 14.45 hod.
PROGRAM:
•
velká draková soutž – diplomy pro nej…
•
dárek, sladkost a aj pro všechny dti
•
opékání špekák pinesených z domova
Tšíme se na vás a vaše draky
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ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
Než usedli 1. záí žáci do školních lavic, probhly o prázdninách akce, které zvelebily školu nejen po stránce materiální vybavenosti i úprav, ale i po stránce pedagogické.
V msíci ervenci a srpnu žáci užívali odpoinku a vtšina pedagog trávila
svou dovolenou ve škole a pipravovala aktualizaci vzdlávacího programu.
Cílem bylo upravit základní dokument,
podle kterého jsou upraveny vyuovací
hodiny i obsah výuky tak, aby re ektoval požadavky uebních obor a zárove odpovídal pedpism souvisejících
s typem vzdlávání na naší škole.
Ve škole se postupn stídali emeslníci
i technici. Jejich práce, která na sebe navazovala koncem léta, nesla svoje ovoRenovovaná tída.
Foto: Archiv školy ce. Prvního záí žáky vítaly tídy, které
jsou propojeny intranetovou sítí a umožují penos dat z rzných ueben a usnadují
komunikaci s další technikou ve škole ( kopírky, tiskárny apod.).
Dv tídy, které nejvíce zasáhly zmny související s úpravami kabeláže, byly nov vymalovány.
Spolu s novým nábytkem k výpoetní technice ( projekt „Zdravé sezení ve zdravé škole)
výrazn pozitivn zmnily vzhled tíd.
O prázdninách probhly úpravy sociálních zaízení dle požadavk a pipomínek Hygienické stanice kraje Vysoina.
Celé pracovní prázdninové koleko uzavírala úprava nádvoí, která usnadní handicapovaným žákm vstup do prostor školy. Vzhledem k tomu, že tyto poslední innosti byly
závislé na vrtkavosti srpnového poasí, byly dokoneny v prvním týdnu msíce záí a
nijak neomezily zahajovací provoz školy.
Mgr. Blanka Gaizurová

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 Vás zve na

PORADENSKÉ DNY PRO VEEJNOST
Každé první pondlí v msíci
od 8.00 hod. do 16.00 hod.: 4.10., 1.11., 6.12., 3.1., 7.2., 7.3., 4.4., 2.5.
Poradenství se týká logopedie, somatopedie, etopedie, poruch uení a chování.
Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany rodi je vhodné domluvit si termín
konzultace (tel. 724 335 923).
Mgr. Blanka Gaizurová, Mgr. Irena Batelková
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INVESTICE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ
Od druhé poloviny devadesátých let minulého století se pomrn výrazn zaala mnit
podoba školství ve Velké Bíteši.
V roce 1996 byla otevena nová budova II. stupn základní školy na ulici Sadová, ímž
došlo k uvolnní prostor dnešní budovy ZUŠ Velká Bíteš na Hrníské ulici práv pro
tuto školu.
Následující zmny byly doprovázeny mimo krytí provozních (neinvestiních ) výdaj
také znanými výdaji investiními, pípadn opravami a úpravami.
Vzhledem k tomu, že se jedná o desítky jednotlivých akcí, piblížím veejnosti pouze ty,
které probhly na Základní škole Velká Bíteš od 1. bezna 1998, tedy od mého nástupu do funkce editele školy.
Pro pehlednost uvádím zaokrouhlen celkové investice, opravy a úpravy v jednotlivých
letech s nkterými nejvýznamnjšími akcemi.
Rok:
1998 90 tis. K, nkolik menších oprav ústedního topení
1999 - 1 140 tis. K, generální oprava ŠD, nová logopedická pracovna, školní bufet
2000 - 1 370 tis. K, nové hišt I. st., generální rekonstrukce WC I. st. - 1. etapa
2001 - 730 tis. K, zprovoznní poítaové sít, nová uebna informatiky
2002 - 830 tis. K, rekonstrukce soc. za. I. st. - 2. etapa, keramická dílna, úprava ŠJ
2003 - 840 tis. K, rekonstrukce výdejny ŠJ, oprava oken budovy Sadová
2004 - 2 300 tis. K, výstavba víceúelového sport. areálu -1. etapa
2005 - 6 130 tis. K, dokonení výstavby sport. areálu, státní dotace 3,8 mil K
2006 - 280 tis. K, úprava vstup, sanace omítek budovy Sadová
2007 - 1 310 tis. K, generální rekonstrukce kotelny I. st., digitální tel. ústedna
2008 - 7 800 tis. K, komplexní rekonstrukce školní kuchyn, státní dotace 4 mil. K
2009 - 4 220 tis. K, nová kotelna Sadová, výmna všech oken budov I. stupn
2010 - 410 tis. K, nová posilovna, výmna oken ŠJ
Z výše uvedených více než 27 mil. K tvoí asi jednu tetinu pímé státní dotace, jejichž získání není vždy jednoduché a samozejmé.
K takovým patila napíklad dotace 4 milion K na komplexní rekonstrukci školní kuchyn, která probhla o hlavních prázdninách v roce 2008. V tomto pípad se jedná
o pímou zásluhu tehdejší poslankyn, dnešní pedsedkyn Poslanecké snmovny PR
paní Miroslavy Nmcové.
Tyto investice se promítají nejen do vnjší tváe školy. Vždy zvyšující se úrove školního prostedí podporuje kvalitní vzdlávání dtí, což je dle mého názoru spoleným zájmem nás všech, nejenom rodi, dtí i uitel.
Získané státní dotace a investice zizovatele tak pozitivn dotváejí tvá našeho msta,
kde by nadále mlo hrát jednu z hlavních rolí rozvíjející se školství a kultura.
Mgr. Dalibor Kolá, editel Základní školy Velká Bíteš
len Rady msta Velké Bíteše s kompetencí pro školství
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÍ
ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
Základní škola Velká Bíteš patí do skupiny škol regionálního školství. Financování
tchto škol, kam patí mateské, základní, stední a vyšší odborné školy rzných zizovatel (obec, svazek obcí, kraj, církev) je vícezdrojové.
Tyto zdroje mžeme rozdlit do dvou skupin:
I. Investiní náklady - blíže na jiném míst tohoto Zpravodaje
II. Neinvestiní náklady - dlíme do tí oblastí:
Pímé náklady - jsou prostedky státního rozpotu, kapitoly školství - leníme na :
•
mzdové prostedky - platy pro všechny zamstnance
•
odvody - zdravotní a sociální pojištní všech zamstnanc
•
ostatní neinvestiní výdaje - uebnice, uební a školní pomcky, vzdlávání
uitel a další.
Ostatní provozní náklady
•
jsou poskytované formou píspvku zizovatelem, v našem pípad mstem Velká Bíteš
•
tyto prostedky jsou ureny na zajištní provozu školy - platbu energií, vody,
menších oprav, materiálu a další.
Finanní prostedky zizovatele nejsou ureny na mzdy a odmny vedoucích pracovník , jak zcela myln informují nkterá místní bulvární média.
Další zdroje, které škola získává navíc svojí vlastní aktivitou a využívá ke své innosti a ke
svému nancování, jsou následující. Pro pedstavu uvádím nkolik konkrétních údaj
z posledního období:
•
•
•
•
•
•

doplková innost - poádání kurz, pronájmy, apod. - 336 tis. K
sponzorské dary - ZŠ Velká Bíteš- 20 tis. K
dotace Úadu práce -162 tis. K
Fond Vysoiny - 69 tis. K
programy Evropské unie - program Socrates - 215 tis. K
programy MŠMT - vybavení poítaové uebny - 480 tis. K.

Uvedené píklady ukazují, že vedení školy nespoléhá pouze na svého zizovatele, ale aktivn hledá další prostedky pro rozvoj zaízení, jehož vedení a ízení mu bylo sveno.
Mgr. Dalibor Kolá, editel školy

POZVÁNKA
Slavnostní otevení odborných ueben v rámci projektu z Regionálních operaních program EU
V kvtnu 2010 byl úspšn dokonen projekt „Modernizace SOU Jana Tiraye za úelem
zkvalitnní výuky ve Velké Bíteši“ a je pln využíván ke vzdlávání žák stední odbor
né školy od 1. záí 2010. Slavnostní otevení odborných ueben probhne za úasti významných host ve tvrtek 7. íjna 2010 v budov školy Tyršova 239.Po slavnostním
otevení bude probíhat v Kulturním dom ve Velké Bíteši od 10:00 hodin do 18:00 hodin ŠKOLNÍ SHOW k 10. výroí založení mstské stední školy.
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Budou se zde prezentovat žáci školy v oborech vzdlání – Mechanik seizova, Obráb
kov, Cukrá, Kucha-íšník a Kadeník. Souástí show bude zábavný program spojený s módní pehlídkou.
Srden zveme bývalé zamstnance, absolventy a veejnost.
Žáci a zamstnanci školy

KULTURA
KAKTUSY A KNÍŽKY – JAK SE TO RÝMUJE ?
Docela dobe se to rýmuje. To když knihovnice slena Kateina Brychtová pozve do své nov pebudované a upravené mstské knihovny spolek kaktusá, aby své výpstky rozestavili mezi literaturu. Takže se mezi regály s knihami ježí bodlinaté krásky, nkteré si dokonce na tu píležitost pipravily i kvty.
Byl to dobrý nápad. Možná se ady tená rozšíí práv
o kaktusáe, kteí se pišli do knihovny pvodn podívat
jen na n.
Urit se máme na co tšit, knihovna pro souasné i budoucí píznivce urit pipraví zase njakou zajímavou akci.
Zora Krupiková

BONSAJOVÉ OHLÉDNUTÍ
Z ohlas návštvník naší bonsajové výstavy si dovolujeme tvrdit, že ti, kteí se nepišli podívat, o hodn pišli.
Osmileté zkušenosti s vystavováním se
nám podailo zúroit a za pomoci i místních obyvatel se nádvoí ZUŠ podailo petvoit ve výstavní prostory se stovkou rostlin i s ukázkou malé bonsajové zahrádky.
Své bonsaje poskytli pstitelé i z okolních
vesnic, proto mohli návštvníci obdivovat
mnoho nových rostlin. Novinou, kterou v
menším množství bylo možno vidt i loni,
byly ukázky devných prací, které laskav zapjil p. Ludk Malo z Kuimského Jestabí. Jeho devná zvíátka pak sklidila obrovský úspch, pedevším z ad dtí. Dalšími doplkovými pedmty pak byly siporexové sošky od p. Milana Topinky z Lomnice.
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V sobotu odpoledne se ukázky tvarování chopil zkušený bonsajista p. Jaroslav Prík
z Duban u Hodonína, který laskav pijal naše pozvání. Po setmní bylo pro zájemce
pipraveno i krátké promítání a osvtlené bonsaje k tomu vytvoily jedinenou poklidnou atmosféru.
Za celý kolektiv vystavovatel a organizátor výstavy dkujeme za návštvu a stejné díky nech patí i vedení ZUŠ, za poskytnuté prostory. Za rok, pi desáté výstav
bonsají, nashledanou.
S pozdravem a páním krásných bonsajových zážitk.
Jií Jašek
generální kurátor výstavy

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍECTVA
Na tradiní hodové výstav chovatel drobného
zvíectva byly krom odborník a zájemc nejvdnjšími návštvníky dti. A nejzajímavjší
exponáty? Králíci.
eský svaz chovatel dkuje všem návštvníkm
za velkou úast a tší se na Vás opt píští rok.
Zora Krupiková

VÝSTAVA OBRAZ MARTINY FIALOVÉ A SKLA A ŠPERK
ERIKY LEKSOVÉ
Kdo si chtl na chvíli odpoinout
od hodového ruchu, udlal dobe,
když se zašel podívat na výstavu
do sálu klubu kultury.
V sále ekala klidná zákoutí, prosvtlená sklennými vitrážemi
a hlídaná letkou sklenných andl, nabízely se šperky nevídaných tvar z kovu a skla. To své
výtvory nabízela Erika Leksová.
Ze stn zvaly k pohledm i zamyšlení obrazy v pevážn tlumených barvách a plné tajemnosti. Jejich autorkou je Martina Fialová. Díla obou výtvarnic se vzájemn doplovala a tvoila prostor, vybízející ke klidu,
zpomalení a vnímání sdlovaných myšlenek.
Zora Krupiková
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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU
Folklorní festival 11. záí 2010 pedcházel i letos hodové nedli. Tentokrát se pedstavily pevážn soubory dtí a mládeže. Výjimkou byly jinošovské ženy, letos ale také
omlazené – o ti dvouleté holiky. Jejich maminky, lenky
souboru, usoudily, že je nejvyšší as, aby je seznámily s
pódiem a pibraly je do svého
programu, který byl jako vždy
výborný.
Novákem pehlídky byla Borovnka, folklorní soubor pi
ZŠ a MŠ ze Štpánova nad
Svratkou. A hned se skvle
uvedli. Jejich pásmo „ Ano,
máš jít na trávu“ bylo výpovdí o fantazii dtí, které byly
spolutvrci programu a ukázaly, co za hry mže inspirovat pouhá „plachta“ na trávu Jinošovské ženy.
Foto: Táa Horká
– trávnice.
Také Stárci z Ostrovaic se nenechali zahanbit. Vynikli pedevším chlapci. Zpváci
z Velkobítešska pekvapili svými výkony i výbrem písní. Mladší dti z národopisného
souboru pi ZŠ pedvedly, že neztratily chu do tance ani letos.
Pípravka dtské skupiny Bítešanu pi ZŠ vystoupením „Chytil táta sojku“sklidila za
své vtipné a živé vystoupení velký potlesk. . S dtmi úinkovala i paní uitelka a šikovná maminka – harmonikáka.
Závr patil mládeži Bítešanu, doprovázenému bítešskými ženami. V pásmu „Dokola,
panenko, dokola“ už nepímo zaznlo pozvání na nedlní Bítešské hody.
Zora Krupiková

POD KOVÁNÍ
Rády bychom jménem celé naší organizace Informaní centrum a Klub kultury msta
Velké Bíteše podkovaly všem, kteí byli jakkoliv nápomocni pi Tradiních bítešských
hodech. Dkujeme paní editelce SOŠ Jana Tiraye Ing. Marii Šabacké, jejím žákm a
pedevším mistrm Aleši Janíkovi, Vladimíru Markovi a Josefu Jackovi, obvodnímu
oddlení Policie Velká Bíteš, Technickým službám a ochranné služb Security Monit,
s.r.o. za výbornou spolupráci. Dkujeme také všem sponzorm, kteí pispli a už nanní i vcnou cenou, a to zejména rmám První brnnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,
Labara, s.r.o., Auto Dobrovolný VM, s.r.o., Prolog, Bohuslav Ludvík z Velkého Meziíí a také všem ostatním rmám.
Bc. Zdeka Špiková
Informaní centrum a Klub kultury
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POD KOVÁNÍ HLAVNÍHO STÁRKA A STÁRKOVÉ
Rádi bychom podkovali rychtáskému páru, konšelm, písai a celé chase, byli jste
skvlí! Dále mstu Velká Bíteš, Klubu kultury, Lesm msta Velká Bíteš, Technickým
službám, Kvtináství Drlíek, Zahradnictví - Šmídek, Ing. Pelán, Jeábkov pekárn,
Slámovu uzenáství, Poexu Velké Meziíí a všem, kteí nám pomohli s pípravou letošních hod. I díky pknému poasí nemly chybu!
Markéta Brychtová a Marek Svoboda
první starka a stárek

HODY 2010
Tradiní bítešské hody jsou již za námi. Poasí, i když se zpoátku na nás pkn mrailo, se pece jenom umoudilo, a tak mohlo vše probhnout tak, jak má. Trošku si zavzpomínáme spolu s rychtáem a rychtákou (manželé Burianovi), hlavním stárkem a
stárkovou (Marek Svoboda a Markéta Brychtová), konšelem (Ing. Ludk Švenda) a písaem (Ladislav Koubek), jak to vlastn všechno probhlo a na co budou rádi po celý
píští rok vzpomínat.
rychtáský pár
Letos to mli hlavní stárková a hlavní stárek opravdu tžké s výbrem rychtáe a
rychtáky. Když se rozhodli pro Vás, byli jste potšeni, že jste byli osloveni práv
Vy, nebo jaké byly Vaše reakce. Pekvapilo Vás to?
Samotná skutenost, že nás hlavní stárek a stárková, spolen s další chasou oslovili, svdí o tom, že to byla opravdu svízelná situace – ti týdny ped hody nemít rychtáský pár, navíc kdy ada tradiních akcí spojených s hodovými
pípravami, mly už být zajiš ovány za úasti rychtáského páru.
Pochopiteln pekvapení to pro
nás bylo veliké, že chasa oslovila práv nás, protože jsme se nikdy aktivn hod nezúastovali.
Co víme, je fakt, že chasa oslovila
mnoho možných pár, avšak s negativním výsledkem. A jak pišli
práv na nás, to se asi nedozvíme,
pokud to hlavní stárek nezveejní.
Co bylo hlavním impulsem, že
jste se rozhodli být rychtáem a
rychtákou?
Z poátku byly reakce zamítavé,
ale argumentace chasy byla velmi
pesvdivá a doba do hod velmi pokroilá. Nezbylo nám než souhlasit.
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A jak byste letošní hody zhodnotili?
Dnes, kdy hody 2010 de nitivn skonily, mžeme íct, že svého rozhodnutí nelitujeme
a jsme rádi, že jsme mohli celé hodové dní spolen s chasou prožít. Letošní hody hodnotíme velice pozitivn, nebo jsme byli úastníky všech píprav a mohu pouze schválit organizaci chasy a to jak v dob nácviku eské i moravské besedy, tak i pi zajištní máje, její pípravy, zdobení a nakonec i její stavní. Velice dobrá byla souinnost s
p. starostou, který zabezpeil prjezdnost trasy hodového prvodu a poádek na námstí a pilehlých ulicích. Poasí na hodovou nedli bylo nádherné a návštvnost pi hodovém programu byla jedna z nejvtších. Jsme velice rádi, že vše dobe dopadlo a hodový program ml píznivý ohlas.
konšelé
Jak byste zhodnotili letošní hody a co se Vám nejvíce líbilo?
Letošní hody hodnotím jako velice podaené a nebojím se íct, že je lze zaadit k tm
nejlepším v novodobé historii Velké Bíteše. Ke všemu pisplo velice pkné poasí a
výborná organizace ze strany hlavního stárka a hlavní stárkové, kteí shromáždili perfektní tým mladých lidí se zápalem pro zdar Bítešských hod 2010. Nejvtším zážitkem byla návštva domova dchodc v prbhu krojovaného prvodu mstem. Dojetí a upímná radost nejstarších oban Bíteše z naší návštvy musela pohladit po duši i
ty nejotrlejší povahy.
písa
Role písae jste se zhostil letos poprvé. Jaké jsou Vaše dojmy?
Mám hody moc rád a byla pro m est, že m Marek Svoboda – hlavní stárek – oslovil.
Chtl bych podkovat hlavn jemu a také rychtáovi a chase za to, že letošním hodm
vnovali srdce. Dojmy pak mohou být jen ty nejlepší. Poznáte to i z odezvy lidí, kteí
nejsou z Bíteše a pijeli se na hody podívat. Od nkolika jsem nezávisle na sob slyšel,
že tak krásnou slavnost ješt nezažili.
Jak hodnotíte nedlní atmosféru na podiu?
Když se na podiu sejdou lidi, kteí vnují srdce spolené vci, a navíc bítešští patrioti, pak
vám z toho vyjde atmosféra složená z hodn radosti, pídavku humoru, okoenná vášní a dochucená skvlou tradicí, na kterou navazujeme.
Nejvíc m osobn pobavili hodoví cikáni, kteí udlali
pevrat a hodili do kašny policajta. Holt budeme muset
píští rok policajty posílit.
stárek – stárková
Jaké jsou Vaše nejsilnjší zážitky z tchto hod ? Na
co nezapomenete?
Nezapomeneme na partu skvlých lidí, na spolen
prožité dva msíce, kdy všichni piln nacviovali, na
Pálavu, pípravu a stavní máje, na hodovou nedli, na
pípravu celých hod.
Mezi nejsilnjší zážitky patila celá hodová nedle.
Když jsme vidli tu spoustu lidí na námstí, kteí se na
nás pišli podívat, bylo to super!
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Dále taky nejde zapomenout na hledání rychtáského páru, když jsme teprve 4 týdny
ped hody „pesvdili“ manžele Burianovy, kteí mezi nás zapadli na jedniku. Nebylo
jednoduché je pesvdit, ale nikoho lepšího, jsme si pát nemohli, byli úžasní!
Co byste vzkázali píštímu stárkovi a stárkové?
Píštímu hlavnímu páru bychom vzkázali a hlavn popáli pevné nervy a také že je neeká nic lehkého! Ovšem když budou za sebou mít partu skvlých lidí, která jim pomže, tak se dá vše zvládnout a výsledek stojí opravdu za to!
Pokud byste byli v budoucnu osloveni stát se rychtáem /rychtákou pijali byste tuto nabídku?
Taková nabídka by nás jist potšila, ale záleželo by na spoust rzných okolností.
Dkuji za rozhovor.
Nedalo nám, abychom se s tenái nepodlili o dojmy mladších i starších divák ,
které si odnášeli z hodového programu:
„…Rychtá byl boží, vypadal tak spravedliv…Rychtá se povedl, ješt, že to vzal…Ten
moderní úes první starky, no nevím, nevím… Policajti byli hustí…Policajti se chovali
skvle, dobrý nápad s prapory a znaky…Policajti byli docela dstojní…Ten mokrej policajt, to bylo nahraný?...A scénka s botikama taky?...Písa byl perfektní…Že se pod
ním to štokrle nerozsypalo…Byl vtipný a pohotový, ml by v tom pokraovat… Chvílema
na nj a ostatní herce nebylo vidt, pro policajti toho fotografa co tam furt stál nevyvedli?...Panstvo bylo opravdu nóbl…A ti cikáni, ti se do toho dali! To mli nacviené?...
Kdo to byl, ten kat?...Nejhorší dojem? Nevidli jsme na žádnou scénku celou, poád se
tam stavl jeden fotograf, njakej. Mli jsme s sebou hosty a ti nic moc proto nevidli. “
Lenka Plechatá

TRNÁCTOU SEZÓNU BHP ZAHAJUJE ESKÉ TRIO
První íjnové úterý – 5. 10. 2010 v 19 hodin zahájí Bítešský hudební plkruh v kulturním dom ve Velké Bíteši již potrnácté sezónu koncert klasické hudby. Pinesl už
svým poslucham pes stovku koncert. Díky jeho pedsedovi a dramaturgu Tomáši
Maškovi jsme slyšeli koncerty nejvyšší kvality v podání sólist i komorních uskupení,
jimž tleskal bítešský kulturní dm stejn nadšen jako teba Royal Albert Hall. Tomáš
Mašek sestavoval i letošní koncertní sezónu se stejným nekompromisním požadavkem
kvality, i když nás ekonomická krize nutí mnohem víc poítat.
trnáctou sezónu BHP oteve eské trio, soubor špikových kvalit, které je známo
po celém svt jako reprezentant slavné umlecké tradice eské komorní interpretace.
Svým názvem se odkazuje k devadesátým létm devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména. Vedle pravidelného hostování na evropských koncertních
pódiích si získal soubor svou pevnou pozici i u zámoských poslucha - ve Spojených
státech a v Japonsku. Všichni lenové souboru patí k vynikajícím instrumentalistm ve
svých oborech, vnují se i sólovému vystupování. Psobí jako uznávaní pedagogové na
Pražské konzervatoi nebo na AMU.
Dana Vlachová (housle) procestovala Evropu i zámoí, uskutenila adu nahrávek na
CD, pro rozhlas i televizi. Práce v klavírním triu se stala tžištm její umlecké dráhy, na
Pražské konzervatoi vede houslové oddlení. Pravideln psobí jako lektor na houslových kurzech a master classech u nás i v zahranií. Hudební kritika nejastji vyzdvihuje u Dany Vlachové smysl pro krásný tón a její strhující muzikalitu a temperament.
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Miroslav Petráš (violoncello) uskutenil za ptaticet let své koncertní praxe jako sólista stovky koncert. Zatleskali mu posluchai ve vtšin stát Evropy, Severní i Jižní
Americe, v Japonsku i na Tchaj-wanu. Sám íká, že mnoho cenných zkušeností se zvukem violoncella nabyl též jako koncertní mistr a sólista Pražských Symfonik - FOK,
kde psobil od osmdesátého roku trnáct sezón. Hru na violoncello vyuuje ptadvacet
let, od roku 2005 jako profesor AMU v Praze. Vede studenty též na Pražské konzervatoi, je lenem eského tria a Klavírního kvarteta B. Martin.
Milan Langer patí mezi pední eské klavíristy, spolupracuje s významnými sólisty a
komorními ansámbly. Vystupoval ve vtšin zemí Evropy, v Americe, Japonsku, Jižní
Koreji, Kuvajtu aj. Vedle tém tí desítek hudebních nosi (LP, CD), na jejichž realizaci se podílel, spolu s 9 CD natoenými s eským triem, vzbudily v poslední dob pozornost nap. jeho sólové nahrávky klavírních Fug Antonína Rejchy a Eklog V. J. Tomáška nebo v USA nedávno vydané „Dream Voyages for Piano“ souasného amerického skladatele Carla Vollratha. Od roku 2006 je vedoucím klavírního oddlení Pražské konzervatoe.
Na prvním koncertu sezóny si samozejm ješt budete moci zakoupit zbývající permanentky na všech sedm koncert a dti dostanou prkazky dalšího roníku Velké dtské soutže.
Otto Haso

„NA KROJAKY SE JEN DÍVÁ!“
Tato maminina vta se mi pipomnla, když jsem vešla do výstavního sálu bítešského muzea. Když jsem
byla malá, dostala jsem jednu podobnou krojaku. Dodnes si pamatuji mod její skládané sukénky a bílý epeek se žlutou zubatou výšivkou. Byl to pieš anský
kroj.Co ale udlá i dodnes každá malá dáma s panenkou? Pevléká ji, zdobí, mí jiné šatiky. Totéž jsem
mla v plánu i já se svou krojakou. Onou výše uvedenou vtou mi maminka zabránila v dokonení ponkud násilného svlékání dobe pipevnného kroje.
Ze sklenných vitrín v muzeu na mne hledly desítky
panenek . Z Nového Veselí je pivezly paní Marie Žilová a její dcera Eva Jurmanová. Neoblékly vystavené
panenky jen pro potchu oka. Malé krojaky a krojáci na sob mají repliky lidových kroj, které si musely
ob tvrkyn nejprve dkladn nastudovat. Piznám
se, že mne nejvíce zaujaly a dojaly bítešské královniky, které ve vitrín pod svým erveným baldachýnem
trnily jako jediné uprosted sálu.
Pijte se na n také podívat, výstava je otevena do
8. íjna 2010. A pamatujte si, krojaky jsou jen na dívání! (A tyto navíc k obdivování.)
Zora Krupiková
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DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO ESKOSLOVENSKÉHO STÁTU
V prbhu první svtové války v echách vládla neobyejn sklíená atmosféra. eská
spolenost nepijala rakouský stát za svj ani díve, tžko to mohla udlat v dob, kdy jí
nabízel jen perspektivu války. V zásad tolerantní Rakousko se dosti zmnilo. Byl uzaven parlament, demokratická práva byla omezena a na ízení státu získávalo stále vtší
vliv armádní velení. Zdálo se, že v duchu se s Rakouskem rozešel už kdekdo, ve skutenosti našel odvahu k tomuto kroku jen jediný muž – Tomáš Garrigue Masaryk.
V prosinci 1914 se odebral do emigrace. Masarykovo postavení zpoátku vypadalo beznadjn. Jediné, na co se mohl spolehnout doma, byl jen úzký proužek píznivc pod
vedením Edvarda Beneše, kteí vytvoili tajnou organizaci, s názvem Ma e. V zahranií nacházel odezvu zprvu u anglosaských publicist a intelektuál, podporovat ho zaaly i organizace krajan, hlavn v USA. K personálnímu posílení odboje došlo až na konci roku 1915. V záí pijel do Paíže E. Beneš, a v prosinci navázal s Masarykem spojení i slovenský astrofyzik Milan Rastislav Štefánik.
Tito ti muži sestavili v prbhu roku 1916 eskou, pozdji eskoslovenskou národní radu jako hlavní orgán protirakouského odboje. Aby svým koncepcím dodala Národní rada skutené váhy, podporovala ze všech sil vytváení eskoslovenského zahraniního vojska, legií, které se na italské, francouzské a ruské front formovaly z eských a
slovenských pedválených emigrant a pedevším z vojenských zajatc a pebhlík.
Na jae 1917 se eské veejné mínní výrazn radikalizovalo, zaalo se uvažovat bu
o zásadní pestavb Rakouska, tentokráte podle eských pedstav, nebo o jeho úplném
rozbití. eský svaz se pizpsobil mnící se situaci a 30. kvtna vydal prohlášení. V nm
žádá, aby habsburská monarchie byla upravena ve spolkový stát svobodných a rovnoprávných národ. Nepímo, nicmén zeteln, se vyslovil i pro budoucí spojení ech
a Slovák v jednom stát.
Když 27. íjna odeslal ministr zahranií Julius Andrássy nótu Spojeným státm, v níž
jeho vláda ve snaze ukonit válku za každou cenu pislíbila i uznání práv echoslovák a Jihoslovan, pochopilo úadující pedsednictvo Národního výboru, že pišel as.
Dne 28. íjna pevzal Národní výbor hlavní zásobovací centrálu (Obilní ústav) a pozdji i další úady vetn místodržitelství. Odpoledne byla na Václavském námstí o ciáln vyhlášena samostatnost.
Mstské muzeum ve Velké Bíteši

SPOLEENSKÁ RUBRIKA
PANÍ FRANTIŠKA KONŽNAROVÁ OSLAVILA 107 LET
Nejstarší bítešská obanka paní Františka Kožnarová
oslavila v sobotu 25. záí 2010 krásné 107 narozeniny.
Redakce Zpravodaje a Klub kultury se spolu s ostatními gratulanty pipojují k blahopáním a jubilantce pejí hodn zdraví a elánu do dalších let.
Lenka Plechatá
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SPORT
POHYBEM KE ZDRAVÍ
Tlovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš zaíná další sezonu sportu ve sportovní hale.
Po dobu prázdnin jsme se snažili udlat drobné opravy i pesto, že byl v hale provoz.
Jsme toho názoru, že by hala mla sloužit pedevším pro to, k jakému úelu byla postavena. A tak i v letních msících se chodilo na sálovou kopanou, stolní tenis, softenis, nohejbal, judo. Od záí jsou již v innosti i ostatní oddíly. Rozvrh provozu haly ješt není
dokonen, bude uveejnn v listopadovém Zpravodaji. V souasnosti jednáme o zízení nového oddílu – moderního cviení „ZUMBA“. Pokud se nám povede sladit hodiny provozu v hale a získáme lektorku pro toto cviení, budou mít ženy možnost poznat
nové prvky cviení. Stále ješt mohou rodie pihlásit své dti do oddílu moderní gymnastiky, sportovní gymnastiky, stolního tenisu, volejbalu (i tento oddíl je nový), šach,
juda, orbalu. Dosplí pak na sálovou kopanou, juda – sebeobranu, orbalu, košíkovou,
volejbalu a do zdravotního cviení. Rodie pak mohou spolu s malými dtmi do oddílu
Rodie a dti. Provoz sauny bude zahájen od íjna. Rozvrh provozu bude umístn na
Saun. Zveme proto všechny píznivce sportu – pijte mezi nás. Více informací ve vývskách u sportovní haly a na webových stránkách www.tjsp.cz
Výkonný výbor TJ

XVI. RONÍK STELECKÉ SOUT ŽE
Dne 29. srpna úspšn probhl za pkného poasí na brokové stelnici Mysliveckého
sdružení Velká Bíteš XVI. roník stelecké soutže jednotlivc na baterii o putovní pohár msta Velké Bíteše za úasti 35 stelc.
Ve tylenném nále zvítzil: BLAŽEK Oto, Hustopee - nástelem 73 ter z 80,
2.místo VRANKA Petr, Bystice n/P. (72), 3.místo B LÍK Michal, Bystice n/P. (72),
4.místo KREJÍ František, V. Meziíí (71), 5.místo ZAVADIL Libor, Rozse - 53 ter z 60.
Josef Klapal ml.

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
Nedle 3. íjna v 19.30 hodin , SEXY 40
Sexy Catherina-Zeta Jones si našla mladšího milence a užívá si život plnými doušky!
Romantická komedie o neekané pitažlivosti.Vstupné 69 K.
Nedle 17. íjna v 19.30 hodin, KÁJÍNEK
Akní thriller Petra Jákla o nejslavnjším eském vzni. V hlavních rolích K.Lavronnko, T. Vilhemová, M. a V. Dlouhý,A. Bendová, V. Noid Bárta a další. Vstupné 69 K.
Nedle 24. íjna v 15.00 hodin, RÁNO MEZI ZVÍÁTKY
Pásmo animovaných pohádek (Krtek, Dorotka, Mikeš, Žofka, Šta ík a Špagetka,
Policejní pes) plus 23 minutový barevný lm o ranní rozcvice a snídani zvíátek v
pražské ZOO. Vstupné 39 K.
Nedle 31. íjna v 19.30 hodin , LET´S DANCE 3 D
Pokraování úspšné série hudebních romantických lm, plné strhující hudby a tance.
Vstupné 69 K.

íjen 2010

31

1.pdf

11.10.2010

8:50:11

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

33

Toto jsou lidé, kteí rovnž kandidovali do Zastupitelstva msta Velká Bíteš v posledních komunálních volbách. Jsou to lidé, kterým jste dali svj hlas
s oekáváním, že si Vaši dvru odpracují. Samozejm víme, že v život každého z nás mohou nastat osobní i zdravotní potíže, které nám jakoukoliv realizaci znemožní. Ale odpovdn zde íkáme, že toto jsou vesms lidé, kteí hodili Vaši podporu pes palubu v zájmu ízeného chování, a to podle osvdeného „úel svtí prostedky“. A slyšeli jsme to od nkterých z nich nahlas i opakovan. Proto na Vás, obany našeho msta, apelujeme, nenechte manipulovat
ani sebou, ani svými hlasy. Do každého z nich vkládáte totiž velkou hodnotu,
pece tu svoji.

Missing
Pohešovaní kandidáti
do zastupitelstva msta
Odešli ze zastupitelstva
Mgr. et Mgr. Koubek Ladislav z KDU-SL
Pöcklová Hana ze Sdružení nezávislých
Rauš Jií ze Sdružení nezávislých
ezá Zdenk z KDU-SL
Odmítli složit slib zastupitele
Fousek Filip z KDU-SL
Mgr. Holánek Petr z KDU-SL
Ing. Holík Jií ze Sdružení nezávislých
Hudeková Ržena ze Sdružení nezávislých
Navrátil Karel ze Sdružení nezávislých
Mgr. Oplatková Milada ze Sdružení nezávislých
Sláma Milan ze Sdružení nezávislých
Dvoustranná placená inzerce Mgr. Miroslava Báni a JUDr. Aleny Malé
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Taky tomu nerozumíme, Otto!
V roce 2007 Obanské sdružení Zdravé msto bez kamion zveejnilo:

Market bude. Market bude. Market bude.
Dovolte nám, abychom využili této píležitosti a informovali Vás o tom, jak pokrauje píprava výstavby marketu. Otiskujeme Vám dopis spolenosti, která výstavbu pipravuje.
V Brn dne 9.5.2007
V odpovdi na Váš dotaz, v jaké fázi je píprava výstavby supermarketu ve Velké Bíteši vám sdlujeme, že jsme již uzaveli smlouvy se všemi soukromými majiteli pozemk v lokalit v míst napojení ulice Pod Spravedlností k ulici s nov zrekonstruovaným
mostem. Provozovatelem supermarketu bude silná nadnárodní skupina provozující sí
obdobných prodejen v celé eské republice. Pedpokládaný termín vydání územního
rozhodnutí je prosinec 2007. Otevení je plánováno na ervenec 2008.
Martin Grünwald projekt manager
To je jen jeden z píklad úelové lži. Dovolili jsme si tento lánek zveejnit, protože už byl pedtím publikovaný jako o ciální materiál v NOVINKÁCH.162 samotným
OS Zdravé msto bez kamion. Skuten jde o ukázkovou manipulaci, protože ti, kteí
vydávají onen zmiovaný obasník, samozejm vdli, že v té dob žádné prodeje pozemk Pod Spravedlností neprobíhaly a ani nesmlo být zahájeno žádné územní ízení,
protože by bylo pro rozpor s územním plánem protizákonné. A nikdo o zmnu územn
plánovací dokumentace ani nezažádal!
Taky tomu (ne)rozumíte? Navíc je paradoxní, že market slibují lidem populisticky
ti, kteí v soukromí deklarují silný nezájem budovat si jakoukoliv konkurenci (taky pochopitelné). Vždy už zjistili, že heslo „Nikdo ti nedá tolik, kolik já ti mžu slíbit“ pece v pedvolební masáži fungovalo naprosto bezchybn.
“Jsem možná sobec, ale hlavn, že to nebyly moje dti! A co vy na to, ostatní rodie?“
Karel Navrátil v lánku k problematice kižovatky u ZŠ
Takto se navenek prezentoval pedseda sdružení Zdravé msto bez kamion po smrtelné nehod na kižovatce u základní školy. Tehdy nedal pednost v jízd idi motocyklu a následkm svých zranní podlehl. Bylo to na jae 2007. Zástupci samosprávy
msta Velká Bíteš a kraje Vysoina v té dob již mli od rmy Pragoprojekt kompletn zpracovanou projektovou dokumentaci
úpravy této kižovatky, postupn se ešila
nezbytná rozhodnutí píslušných správních
úad. K emu tedy posloužil projev pedsedy Navrátila (protože situaci opt dobe
znal) si už každý domyslí sám. A ani moc
nevadilo, že k tomu tentokrát posloužila lidská tragédie.
Nová kižovatka u základní školy s bezpenými pechody pro chodce.Tato investiní akce byla podpoena dotací 10 milión
z Evropské unie a estným uznáním stavby roku 2008 za bezpenou pehlednou mstskou kižovatku sladnou s okolní zástavbou.

íjen 2010
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SOLNÁ JESKYN
Vaše cesta ke zdraví a pohod ...
Zdraví
Odpoinek
Relax
Nový
hvzdnouoblohou,
oblohou,
Novýtyp
typsolné
solné jeskyn
jeskyn ss hvzdnou
relaxaníhudbou
hudbou aa svtelnými
relaxaní
svtelnýmiefekty
efekty

Nov
od1.10.2010
1.10.2010
Novoteveno
oteveno od
stará pošta,Stará
Masarykovo
poštanámstí 88
Bíteš
Masarykovo Velká
námstí
88, Velká Bíteš
Tel.:
Tel.: 739
777 273
373 785
053
e-mail: solnajeskyn-v.b@seznam.cz
solna.jeskyne@seznam.cz
e-mail:
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Solná
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píznivpsobí
psobínanaadu
adu onemocnní:
onemocnní:
- onemocnní
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(astma,
chronická
- onemocnní dýchacích cest (astma,
chronickábronchitis,
bronchitis,rozedma
rozedmaplic)
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- nedostatená
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žlázy
- nedostatená innost štítné žlázy
- onemocnní
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obhového
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- vysoký krevní tlak
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(lupenka,
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- poruchy nervového sytému (deprese, stres, stavy úzkosti, únava)
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