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Rekonstrukce st�echy bítešského kostela.
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NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Velká Bíteš sobota 27. listopadu 2010

Dívky z Bítešanu.

Foto: Silva Smutná

VIII. ro�ník folklorního po�adu v Kulturním dom� ve Velké Bíteši složeného z lidových
písní, tanc�, zvyk� a her z Podhorácka i Horácka. Ú�inkuje národopisný soubor Bítešan
v�etn� školák� a p�edškolák� (Bítešánku a Sluní�ka) a hosté z Jinošova. Za�átek je v 15 hodin.
P�edprodej vstupenek zajiš�uje od 1.11.2010 Informa�ní centrum m�sta Velké Bíteše
na Masarykov� nám�stí 5, tel.: 566 532 025, e-mail: lenka.plechata@vbites.cz.
Vstupné: dosp�lí v p�edprodeji 50 K� a na míst� 70 K�.
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NABÍDKA PROGRAM� A AKCÍ
Úterý dne 2. listopadu 2010 v 19 hodin
KONCERT J. VONÁŠKOVÉ-NOVÁKOVÉ (housle) a P. NOVÁKA (klavír)
Kulturní d�m, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební p�lkruh
Sobota dne 6. listopadu 2010, prezentace v 8 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALE – smíšená družstva
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak
Pond�lí dne 8. listopadu 2010 od 10 do 18 hodin
BEAUTY DEN SALOME
Nová kolekce dekorativní kosmetiky, lí�ení s poradenstvím – svatební a ve�erní
make-up live, dárkové balí�ky a p�edváno�ní slevy. P�edstavíme novinku v pé�i o t�lo
– KAVITACI, tombola, ob�erstvení
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám�stí 5
Organizuje Informa�ní centrum a Klub kultury a studio SALOME
Pond�lí 8. – 10. listopadu 2010 od 8 do 17 hodin
VÝSTAVA ŽIVÝCH RYB, RYBÁ�SKÝCH TROFEJÍ A FOTOGRAFIÍ
Rybá�ská místnost, Masarykovo nám�stí 86
Organizuje Moravský rybá�ský svaz
St�eda dne 10. listopadu 2010 v 16 hodin
USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M�STA
Kulturní d�m, Vlkovská 482
�tvrtek dne 11. listopadu 2010 v 19 hodin
EVA A VAŠEK - koncert známé p�vecké dvojice
Kulturní d�m, Vlkovská 482
Organizuje Informa�ní centrum a Klub kultury
Sobota dne 13. listopadu 2010 ve 14 hodin
VÝTVARNÝ KURZ PLETENÍ PEDIKEM – ošatka s mo�skou trávou
Bližší informace www.skolkavbites.com
MŠ Masarykovo nám�stí
Organizuje MŠ Masarykovo nám�stí
Sobota dne 13. listopadu 2010 v 17 hodin
V. MARTINSKÝ PR�VOD SV�TÝLEK - lampiony, lucerni�ky s sebou
Sraz v parku u sokolovny
Organizuje MC �loví�ek
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Sobota 13. listopadu – 21. listopadu 2010, po – ne 9.00 – 16.00 hodin
VÁNO�NÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA – k zakoupení dáre�ky z pediku, korálky, pletené
a há�kované ozdoby, keramika, patchwork, suchá vazba, perní�ky, obrazy ad.
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám�stí 5
Organizuje Svaz postižených civiliza�níni chorobami
Úterý dne 16. listopadu 2010 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
MŠ Masarykovo nám�stí, vchod z pr�jezdu
Organizuje MŠ Masarykovo nám�stí
St�eda dne 17. listopadu 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB
Kulturní d�m, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Ned�le dne 21. listopadu 2010 v 19 hodin
S PYDLOU V ZÁDECH - divadelní p�edstavení s J. Dvo�ákem a M. Hrubešovou
P�edprodej vstupenek v recepci Restaurace U Rauš�
Kulturní d�m, Vlkovská 482
Úterý dne 23. listopadu 2010 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠT�VNÍ ODPOLEDNE - tentokrát v Modré t�íd�
Organizuje MŠ U Stadionu
�tvrtek 25. listopadu – 30. listopadu 2010, po-ne 9.00 – 17.00 hodin
V�ELA�SKÁ VÝSTAVA
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo nám�stí 5
Organizuje �eský svaz v�ela��
Sobota dne 27. listopadu 2010 ve 14 hodin
VÝTVARNÝ KURZ PLETENÍ PEDIKEM – ošatka s jetelovým dnem
Bližší informace www.skolkavbites.com
MŠ Masarykovo nám�stí
Organizuje MŠ Masarykovo nám�stí
Sobota dne 27. listopadu 2010, prezentace v 8 hodin
TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak
Sobota dne 27. listopadu 2010 v 15 hodin
NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU
Kulturní d�m, Vlkovská 482
Organizuje Informa�ní centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska
Úterý dne 30. listopadu 2010 v 19 hodin
ABBA WORLD REVIVAL - nejznám�jší revivalová skupina vystupující v TV show
Vstupenky je nutné alespo� zamluvit v Informa�ním centru, Masarykovo nám�stí 5,
Velká Bíteš, do 15. listopadu 2010
Kulturní d�m, Vlkovská 482
Organizuje Informa�ní centrum a Klub kultury
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INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY M�STA
�. 15/10 KONANÉHO DNE 13. ZÁ�Í 2010
4/15/10/RM - rozhoduje p�ijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kun�íka,
Preslova 87, 602 00 Brno ve výši 77.478,00 K� v�etn� DPH na zpracování PD pro výb�r zhotovitele na akci „Snížení spot�eby tepla v kulturním dom�, Velká Bíteš“ a uzav�ít s ním smlouvu o dílo
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 27.9.2010
5/15/10/RM - rozhoduje uzav�ít s rmou COLAS CZ, a.s., Ke Klí�ovu 9, Praha, Závod
Jih - provoz Ž�ár nad Sázavou dodatek �. 2 ke smlouv� o dílo �. JI/ZR/2010/059 na akci
„Rekonstrukce Masarykova nám�stí - východní �ást“ v�etn� p�edloženého rozpo�tu
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.9.2010
6/15/10/RM - rozhoduje zrušit výb�rové �ízení na dodavatele „Mobilního kamerového
systému, Velká Bíteš“ z d�vodu neschválení nan�ní položky v rozpo�tu m�sta
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 27.9.2010
8/15/10/RM - souhlasí s p�enecháním �ásti nebytových prostor v provozovn� LE JA
Lenka Dohnalová, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš o vým��e 17,7 m2 do podnájmu
Ing. Helen� Vintrové k prodeji dárkového zboží
odpov�dnost: rada m�sta termín: 30.9.2010
11/15/10/RM - p�ikazuje provést inventarizaci majetku ke dni 31.12.2010 a za tím ú�elem schvaluje hlavní inventariza�ní komisi ve složení: p�edseda Marie Žáková, �lenové
Marie Valentová, Eva Doležalová, Bc. V�ra Pokorná
odpov�dnost: hlavní inventariza�ní komise termín: 31.12.2010
12/15/10/RM - rozhoduje p�ijmout cenovou nabídku Ji�ího Vrábela, R�žová 146,
595 01 Velká Bíteš a vybrat jej k pln�ní ve�ejné zakázky „Oprava podst�ešní �ímsy ZŠ
Velká Bíteš“ dle p�edložené cenové nabídky
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 27.9.2010
14/15/10/RM - bere na v�domí sd�lení JUDr. Kristiny Škampové zaslané ve v�ci nájmu bytu �. 10 na Masarykov� nám�stí �.p. 67 ve Velké Bíteši
odpov�dnost: rada m�sta termín: 13.9.2010
15/15/10/RM - rozhoduje uzav�ít s Pozemkovým fondem �eské republiky Smlouvu
o smlouv� budoucí o z�ízení v�cného b�emene - Optická sí� Velká Bíteš, �. smlouvy
1 038 C 10/51, na pozemcích parc.�. 1971 a 2112 v k.ú. Velká Bíteš
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16/15/10/RM - rozhoduje uzav�ít s Lesy �eské republiky, s.p. Smlouvu o budoucí
smlouv� o z�ízení práva odpovídajícího v�cnému b�emeni - Optická sí� Velká Bíteš, na
pozemku parc.�. 3027 v k.ú. Velká Bíteš
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.9.2010
17/15/10/RM - souhlasí s p�evád�ním provozních prost�edk� St�ední odborné školy
Jana Tiraye Velká Bíteš, p�ísp�vková organizace, na ú�et projektu „Zvýšení kompetencí pedagogických pracovník� SOU Jana Tiraye" CZ.1.07/1.3.02/02.0019 po dobu jeho
trvání
odpov�dnost: �editelka SOŠ termín: po dobu trvání projektu
18/15/10/RM - rozhoduje o žádosti TJ Spartak Velká Bíteš o další nan�ní p�ísp�vek
na zateplení stropu a osv�tlení sportovní haly tak, že p�ísp�vky sportovním organizacím
pro rok 2010 jsou vy�erpány, p�i�emž p�ednostn� musí být �ešeny havarijní stavy budov ve vlastnictví m�sta
odpov�dnost: rada m�sta termín: 30.9.2010
20/15/10/RM - rozhoduje p�ijmout cenovou nabídku rmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Masarykovo nám�stí 87, 595 01 Velká Bíteš na zajišt�ní �innosti TDI na
akci „III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská - 1. etapa" ve výši 26.400 K� v�etn� DPH a sou�asn� uzav�ít p�edloženou mandátní smlouvu
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 17.9.2010
23/15/10/RM - bere na v�domí výro�ní zprávu o �innosti Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, p�ísp�vková organizace za školní rok 2009/2010
odpov�dnost: rada m�sta termín: 13.9.2010
25/15/10/RM - povoluje Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, p�ísp�vková organizace na školní rok 2010/2011 výjimku z nejvyššího po�tu žák� dle § 23 odst. 5 školského zákona
odpov�dnost: �editelka ZŠ termín: školní rok 2010/2011
26/15/10/RM - rozhoduje objednat u rmy Pragoprojekt, a.s., Praha zpracování projektové dokumentace na z�ízení p�echodu v ulici Lánice na silnici I/37 pod Chob�tkami
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2010
29/15/10/RM - rozhoduje uzav�ít s rmou B PLUS TV a.s., Požárnická 140, 742 83
Klimkovice p�edloženou smlouvu o dílo �. 10/011
odpov�dnost: informatik, TS Velká Bíteš termín: 30.9.2010

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY M�STA
�. 16/10 KONANÉHO DNE 30. ZÁ�Í 2010
3/16/10/RM - bere na v�domí výro�ní zprávu o �innosti Základní um�lecké školy Velká Bíteš, Hrn�í�ská 117, p�ísp�vková organizace za školní rok 2009/2010
odpov�dnost: rada m�sta termín: 30.9.2010

6

Zpravodaj Velká Bíteš

6/16/10/RM - rozhoduje schválit zadávací dokumentaci pro podlimitní ve�ejnou zakázku na stavební práce projektu „Snížení energetické náro�nosti objektu MŠ ve m�st� Velká Bíteš“ v p�edloženém zn�ní
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.11.2010
7/16/10/RM - schvaluje poskytnutí nan�ního p�ísp�vku ve výši 35.000 K� Bítešskému hudebnímu p�lkruhu, Hrn�í�ská 117, Velká Bíteš, na koncertní sezónu 2010/2011
odpov�dnost: odbor nan�ní termín: 31.10.2010
10/16/10/RM - rozhoduje uzav�ít s �R - Ú�adem pro zastupování státu ve v�cech majetkových, se sídlem Rašínovo náb�eží 390/42, Praha 2 - Nové M�sto, územní pracovišt� Brno, Smlouvu o souhlasu s umíst�ním a realizací stavby z�ízení optické sít� na pozemku �R-ÚZSVM p.�. 2114 v k.ú. Velká Bíteš
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.10.2010
14/16/10/RM - bere na v�domí porovnání da�ových p�íjm� m�sta za leden - zá�í roku
2009 a roku 2010
odpov�dnost: rada m�sta termín: 30.9.2010
15/16/10/RM - schvaluje úpravu rozpo�tu m�sta roku 2010 dle rozpo�tového opat�ení m�sta �. 15/2010
odpov�dnost: odbor nan�ní termín: 30.9.2010
20/16/10/RM - rozhoduje vyhov�t žádosti pana Zdenka Mazánka o umíst�ní reklamy
na zadní stranu parkovacích lístk� za nabídnutou cenu 600 K�/kotou� bez DPH p�i celkovém množství kotou�� 21 ks
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.11.2010
21/16/10/RM - rozhoduje osadit vodorovné dopravní zna�ení V12d (zákaz stání) v ulici Kozí ve Velké Bíteši na vjezdu do této ulice a naproti vjezdu do sb�rného dvora
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.5.2011
22/16/10/RM - povoluje Mate�ské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, p�ísp�vková organizace na školní rok 2010/2011 výjimku z nejvyššího po�tu d�tí, a to ve dvou t�ídách
povoluje 28 d�tí na jednu t�ídu a ve dvou t�ídách povoluje 25 d�tí na jednu t�ídu
odpov�dnost: �editelka MŠ termín: školní rok 2010/2011
23/16/10/RM - schvaluje poskytnutí nan�ního p�ísp�vku ve výši 10.000 K� Moravskému rybá�skému svazu, o.s., místní organizaci Velká Bíteš, Masarykovo nám�stí 86,
Velká Bíteš, na oslavy 80. výro�í založení MO
odpov�dnost: odbor nan�ní termín: 31.10.2010
25/16/10/RM - bere na v�domí Protokol �eské školní inspekce �.j. �ŠIJ-441/10-J ze
dne 20.9.2010 o kontrole Mate�ské školy Velká Bíteš, Masarykovo nám�stí 86, p�ísp�vková organizace
odpov�dnost: rada m�sta termín: 30.9.2010
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27/16/10/RM - schvaluje uzav�ení Smlouvy o partnerství mezi Mate�skou školou Velká Bíteš, Masarykovo nám�stí 86, p�ísp�vková organizace a Základní školou Tel�, Masarykova 141, p�ísp�vková organizace v p�edloženém zn�ní
odpov�dnost: �editelka MŠ termín: 1.11.2010
28/16/10/RM - schvaluje projektovou dokumentaci na akci „Velká Bíteš ul. Tišnovská
chodník a parkovací plocha“ vypracovanou Ing. Josefem Novotným, U Dvora 11, Jihlava
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.12.2010

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M�STA VELKÁ BÍTEŠ �. 40/10 KONANÉHO DNE
16. ZÁ�Í 2010
4/40/10/ZM: schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 14/2010 k rozpo�tu m�sta Velká Bíteš na
rok 2010, které v sob� zahrnuje p�íjem dotace od Regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod ve výši 15 624,1 tis. K� na projekt „Modernizace SOU Jana Tiraye za ú�elem zkvalitn�ní výuky ve Velké Bíteši“ a nan�ní prost�edky ve výši 15 900,0 tis. K� na
splátku krátkodobého úv�ru

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M�STA VELKÁ BÍTEŠ �. 41/10 KONANÉHO DNE
11. �ÍJNA 2010
4/41/10/ZM:
1. bere na v�domí d�vodovou zprávu po�izovatele k návrhu na vydání
zm�ny �. 4 Územního plánu m�sta Velká Bíteš formou opat�ení obecné povahy
2. souhlasí s vypo�ádáním p�ipomínek uplatn�ných k návrhu zm�ny �. 4 Územního
plánu m�sta Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny v p�íloze �. 6 návrhu opat�ení
obecné povahy �.1/2010
3. vydává zm�nu �. 4 Územního plánu m�sta Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm.
c) zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ( stavební zákon ), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a p�ílohy �. 7 vyhlášky
�. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, § 171 až 174 zákona
�. 500/2004 Sb., správní �ád ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, formou opat�ení obecné povahy, jak je obsaženo v p�edloženém návrhu
4. ukládá odboru výstavby a ŽP M�stského ú�adu Velká Bíteš zajišt�ní zpracování
�istopisu zm�ny �. 4 ÚP m�sta Velká Bíteš podle schváleného usnesení
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5/41/10/ZM:
1) bere na v�domí d�vodovou zprávu po�izovatele k návrhu na vydání zm�ny �. 5
Územního plánu m�sta Velká Bíteš formou opat�ení obecné povahy
2) rozhoduje o námitce podle návrhu v od�vodn�ní OOP �.2/2010 *
3) souhlasí s vypo�ádáním p�ipomínek uplatn�ných k návrhu zm�ny �. 5 Územního plánu m�sta Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny v p�íloze �. 6 návrhu opat�ení obecné
povahy �. 2/2010
1.

2.

vydává zm�nu �. 5 Územního plánu m�sta Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm.
c) zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním �ádu ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ( stavební zákon ), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst.2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 2 téhož zákona, § 13 a p�ílohy �. 7 vyhlášky
�. 500/2006 Sb., o územn� analytických podkladech, územn� plánovací dokumentaci a zp�sobu evidence územn� plánovací �innosti, § 171 až 174 zákona
�. 500/2004 Sb., správní �ád ve zn�ní pozd�jších p�edpis� ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, formou opat�ení obecné povahy, jak je obsaženo v p�edloženém návrhu
ukládá odboru výstavby a ŽP M�stského ú�adu Velká Bíteš zajišt�ní zpracování
�istopisu zm�ny �. 5 ÚP m�sta Velká Bíteš podle schváleného usnesení

10/41/10/ZM: rozhoduje úplatn� nabýt pozemek parc. �. 2114 - ostatní plocha, zele� o
vým��e 559 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku �R - Ú�adu pro zastupování státu ve
v�cech majetkových se sídlem Rašínovo náb�eží 390/42, 180 00 Praha 2 - Nové M�sto,
Územní pracovišt� Brno, Orlí 27, 601 70 Brno do vlastnictví m�sta Velká Bíteš za cenu
stanovenou znaleckým posudkem
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 19.11.2010
11/41/10/ZM: rozhoduje uzav�ít dodatek �. 1 ke smlouv� ze dne 31.08.2010 mezi m�stem Velká Bíteš a Svazem vodovod� a kanalizací Ž�ársko v p�edloženém zn�ní
odpov�dnost: odbor nan�ní termín: 25.11.2010
12/41/10/ZM: rozhoduje uzav�ít dodatek �. 1 ke smlouv� ze dne 18.09.2010 mezi m�stem Velká Bíteš a Svazem vodovod� a kanalizací Ž�ársko v p�edloženém zn�ní
odpov�dnost: odbor nan�ní termín: 25.10.2010
13/41/10/ZM: schvaluje rozpo�tové opat�ení �. 16/2010 k rozpo�tu m�sta Velká Bíteš
na rok 2010 dle p�edloženého návrhu
odpov�dnost: odbor nan�ní termín: 11.10.2010
14/41/10/ZM: rozhoduje p�edat St�ední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, p�ísp�vkové organizaci, k hospoda�ení majetek m�sta Velká Bíteš, po�ízený projektem
„Modernizace SOU Jana Tiraye za ú�elem zkvalitn�ní výuky ve Velké Bíteši“, vymezený v dopl�ku p�ílohy z�izovací listiny výše uvedené p�ísp�vkové organizace ke dni
11.10.2010
odpov�dnost: odbor výstavby a ŽP termín: 11.10.2010

Listopad 2010

9

ZPRÁVY Z M�STA
DALŠÍ PROJEKT SCHVÁLENÝ EVROPSKOU UNIÍ
Ministr Pavel Drobil
schválil všechny projekty, které mu byly doporu�eny �ídícím výborem
Opera�ního programu
Životní prost�edí na jednání dne 30. zá�í. T�chto celkem 444 projekt� se zabývalo zejména zkvalitn�ním ovzduší, udržitelným využíváním zdroj� energie a nakládáním s odpady.
Velké Bíteše se týkalo rozhodování o projektech z XIX. výzvy
Toto místo by m�lo být po realizaci projektu sb�rných míst minulostí. Opera�ního programu
Foto: Mgr. Miroslav Bá�a
Životní prost�edí, jež byly zam��eny na zkvalitn�ní nakládání s odpady a odstra�ování starých ekologických zát�ží. Výzva byla vyhlášena 26. 3. 2010. P�ijato bylo celkem 314 žádostí, �ídícímu výboru však bylo ke schválení doporu�eno 246 projekt� s celkovými náklady ve
výši bezmála dv� a p�l miliardy korun (2 494 984 916 K�) a celkovou výší podpory dosahující dv� miliardy korun (1 839 307 580 K�). �ídící výbor doporu�il ministrovi životního
prost�edí všechny projekty, které Státní fond životního prost�edí �R vyhodnotil jako projekty hodné podpory. Alokace v této výzv� �inila pro oblast podpory 4.1. - Zkvalitn�ní nakládání s odpady 1,5 miliardy korun.
Náš projekt „Vybudování systému sb�rných míst ve Velké Bíteši“ s celkovými náklady 3 531
911 korun byl podpo�en dotací z Fondu soudržnosti EU ve výši 3 002 124 korun a ze Státního fondu životního prost�edí ve výši 176 595 korun. Dotace tvo�í 90 % z celkových náklad� v�etn� projek�ních prací a zpracování žádosti. P�edm�tem projektu je vybudování sb�rných míst na t�íd�ný odpad, tedy na sklo, papír, plast. Bude tak vytvo�eno 25 nových sb�rných míst ve m�st� (nap�. sídlišt� U Stadionu nebo Chob�tky) a v místních �ástech s výjimkou Jest�abí (v této místní �ásti se v osadním výboru nedohodli na umíst�ní). Jedná se o výjime�ný projekt, v rámci kterého se zna�n� vylepší vzhled ve�ejných prostranství m�sta a
jeho místních �ástí.
Celkov� je to již v po�adí �tvrtý projekt podaný za Velkou Bíteš do OPŽP. První se týkal
komplexního nakládání s bioodpady s dotací cca 3,9 milión� korun. Druhý projekt �ešil snížení energetické náro�nosti mate�ské školy s dotací cca 3,7 milión� korun. T�etí projekt

na snížení spot�eby tepla v kulturním dom� p�inesl m�stu dotaci 3,6 milión� korun a
�tvrtý výše popsaný projekt na vybudování sb�rných míst pro t�íd�ný odpad pak dotací cca 3,2 milión� korun.
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To znamená, že úsp�šnost podaných projekt� v Opera�ním programu Životního prost�edí EU je 100 %. Projekt s bioodpady je již pln� funk�ní. V následujících dvou letech se
tak mohou postupn� realizovat projekty energetických úspor na mate�ské škole a na kulturním dom� a projekt systému sb�rných míst na sklo, papír a plast.

REKONSTRUKCE VLKOVSKÉ ULICE SE BLÍŽÍ K ZÁV�RU
Generální dodavatel, stavební rma Skanska, v pond�lí 18. �íjna dokon�il pokládku spodní asfaltové vrstvy od k�ižovatky u kulturního domu po hranici vjezdu do areálu rmy Strojírna Slaví�ek. Subdodavatel, rma
JCZ, prodloužila jednotnou kanalizaci v�etn� silni�ních vpustí a napojení rodinných dom�. Soub�žn� s
komunikací probíhá dlážd�ní chodník� zámkovou dlažbou zahrnující
pomocné prvky pro t�lesn� postižené. Ve zbývajícím úseku od Strojírny Slaví�ek po k�ižovatku u fotbalového stadionu stavební rma pokra�uje v sanaci podloží s následnou
pokládkou obrubník� s konstruk�ní vrstvou kameniva zpevn�ného Pr�b�h výstavby zastávky autobusu a vjezdu
cementem (KZC). Postupy prací jsou na parkovišt� u prodejny potravin.
dle harmonogramu naplánovány tak,
Foto: Mgr. Miroslav Bá�a
aby obrusná, vrchní vrstva asfaltu byla položena v celé délce I.etapy bez pracovní spáry. V první polovin� listopadu budou probíhat záv�re�né práce spo�ívající v dlážd�ní
chodník�, instalaci dopravního zna�ení a terénních úprav. Zprovozn�ní ulice Vlkovská
se plánuje na druhou polovinu listopadu.

DRUHÁ ETAPA VÝM�NY OKEN NA POLIKLINICE
UKON�ENA
V první polovin� �íjna prob�hla na poliklinice
vým�na oken v ordinacích, �ekárnách a kancelá�ích. Provoz jednotlivých ordinací byl ale omezen minimáln�, protože celá práce trvala osm
pracovních dní. Rozsáhlá oprava se pak pozitivn� projeví b�hem letošní topné sezóny stabilizací náklad� za energie (tzv. mandatorních výdaj�).
Pohled na západní �ást polikliniky s novými okny.
Foto: Mgr. Miroslav Bá�a
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VÝB�R Z PARKOVACÍCH AUTOMAT� P�EKRO�IL
400 TISÍC KORUN
Placené parkování na nám�stí p�ineslo k 20. �íjnu do pokladny m�sta �ástku p�esahující hranici 400 tisíc korun. P�t parkovacích automat� vydalo p�es 70 tisíc lístk� za více
než 427 tisíc korun.
Dle statistiky 84 % lístk� bylo vydáno za parkování na jednu hodinu, 6 % lístk� bylo
vydáno za parkování na dv� hodiny a 10 % lístk� bylo vydáno za parkování na více
než dv� hodiny. Ke konci �íjna bude již splacena polovina náklad� za nákup, instalaci
a zprovozn�ní p�ti parkovacích automat�.

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M�STA
Ustavující zasedání zastupitelstva m�sta se uskute�ní ve st�edu 10. listopadu 2010
v 16:00 hodin v Kulturním dom� na Vlkovské ulici. Na programu bude volba starosty,
místostarosty, �len� rady. Dále z�ízení nan�ního a kontrolního výboru, volba p�edsed� a �len� výbor�.
Vážení ob�ané,
toto byly poslední „Zprávy z m�sta“, které jsme Vám podali z pozice starosty a místostarostky Velké Bíteše. Nyní p�edáváme správu novému vedení. Samotné m�sto je bez
dluh�, má p�ipravené a nan�n� zajišt�né významné projekty (mate�ská škola, kulturní d�m, systém sb�rných míst pro t�íd�ný odpad), projek�n� jsou nachystané k rekonstrukci další ulice (2. etapa Vlkovské, Tišnovská v�etn� odstavného parkovišt�, Lánice).
V oblasti územního plánování byly provedeny celkem 3 rozsáhlé zm�ny územního plánu m�sta v�etn� trasy velkého obchvatu a t�í nových lokalit pro výstavbu marketu. Jsme
p�esv�d�eni, že je tedy na co navázat a p�ejeme nové samospráv� hodn� úsp�ch�. Také
touto cestou d�kujeme všem pracovník�m m�stského ú�adu za jejich odborný p�ístup a
odvedenou práci, které si oba velmi vážíme.
Mgr. Miroslav Bá�a

JUDr. Alena Malá

Vážení ob�ané,
srde�n� Vám d�kujeme za d�v�ru, kterou jste nám dali v komunálních volbách. Je pro
nás povzbuzením, ale i závazkem. Priority našeho programu jsou Vám dob�e známy a
slibujeme, že je v zastupitelstvu budeme prosazovat ze všech sil.
Je dost v�cí, které m�žeme zm�nit ve fungování radnice rychle. Spole�n� s jinými stranami se chceme ale p�edevším zam��it na dlouhodobou vizi rozvoje m�sta.
Rádi budeme spolupracovat se zastupiteli všech stran a rádi se seznámíme i s Vašimi nám�ty a p�ipomínkami. M�žete je psát nap�íklad na adresu hlasvb@seznam.cz.
Ing. Tomáš Ku�era a Vaši zastupitelé za KDU-�SL
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Výsledky voleb do zastupitelstva m�sta
Po�et
Okrsky
Po�et
Voli�i Vydané Volební Odevzdané Platné
volených
volebních
hlasy
v seznamu obálky ú�ast v % obálky
�len�
celkem
zpr.
v
%
obvod�
zastupitelstva
1

21

9

9

100,00 3 988

Kandidátní listina
název

�íslo

2 555

64,07

2 552

49 544

P�epo�tený
Po�et
základ P�epo�tené % Po�et
v % kandidát� dle po�tu platných hlas� mandát�
kandidát�

Hlasy
abs.

1

SN pro m�sto Velká Bíteš

2

K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.

12 412 25,05 21

49 544,00

25,05

6

3

�eská str.sociáln� demokrat.

11 142 22,49 21

49 544,00

22,48

5

4

Suverenita-blok J.Bobošíkové

312

0,63 12

28 310,85

1,10

0

5

Ob�anská demokratická strana

4 506 9,09 21

49 544,00

9,09

2

6

TOP 09

2 668 5,39 21

49 544,00

5,38

1

7

Komunistická str.�ech a Moravy 4 094 8,26 21

49 544,00

8,26

1

8

Ob�.sdruž. za zdravé m�sto

49 544,00

18,32

4

5 329 10,76 21

9 081 18,33 21

Kandidátní listina
�íslo

název

Kandidát
po�.
�íslo

49 544,00

p�íjmení, jméno, tituly

10,75

2

Hlasy
Po�adí
Navrhující Politická
Mandát
p�íslušnost
strana
v�k
abs. v % zvolení

1

SN pro m�sto Velká Bíteš

1

Rauš Ji�í

53

NK

BEZPP

476 8,93

1

*

1

SN pro m�sto Velká Bíteš

2

Štefek Jaroslav MUDr.

43

NK

BEZPP

399 7,48

2

*

2

K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.

4

Koubek Ladislav Mgr. et Mgr. 30

KDU-�SL KDU-�SL 801 6,45

1

*

2

K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.

1

Ku�era Tomáš Ing.

38

KDU-�SL KDU-�SL 794 6,39

2

*

2

K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.

7

Koubek Aleš Mgr.

29

KDU-�SL KDU-�SL 682 5,49

3

*

2

K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.

2

Blaha Ji�í

40

KDU-�SL

678 5,46

4

*

2

K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.

6

Zavadilová Eva Ing.

28

KDU-�SL KDU-�SL 665 5,35

5

*

2

K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.

3

Kotík Jaromír MVDr.

59

KDU-�SL

BEZPP

587 4,72

6

*

3

�eská str.sociáln� demokrat.

4

Macholán Milan Ing.

40

�SSD

BEZPP

727 6,52

1

*

3

�eská str.sociáln� demokrat.

1

Bá�a Miroslav Mgr.

41

�SSD

�SSD

674 6,04

2

*

3

�eská str.sociáln� demokrat.

7

Pelán Tomáš Ing.

30

�SSD

BEZPP

627 5,62

3

*

3

�eská str.sociáln� demokrat.

2

Šabacká Marie Ing.

56

�SSD

BEZPP

626 5,61

4

*

3

�eská str.sociáln� demokrat.

3

Horek Svatopluk MUDr.

65

�SSD

BEZPP

624 5,60

5

*

5

Ob�anská demokratická strana

6

Kratochvíl František

40

ODS

BEZPP

342 7,58

1

*

5

Ob�anská demokratická strana

1

Malá Alena JUDr.

49

ODS

ODS

310 6,87

2

*

6

TOP 09

2

Zduba Miloš Ing. MBA

34

TOP 09

TOP 09

221 8,28

1

*

7

Komunistická str.�ech a Moravy 3

Koukola Alois Ing. CSc.

65

KS�M

BEZPP

366 8,93

1

*

8

Ob�.sdruž. za zdravé m�sto

1

Vl�ek Milan Ing.

46

NK

BEZPP

813 8,95

1

*

8

Ob�.sdruž. za zdravé m�sto

3

Pavlí�ek Jan

62

NK

BEZPP

570 6,27

2

*

8

Ob�.sdruž. za zdravé m�sto

2

Navrátil Karel

51

NK

BEZPP

524 5,77

3

*

8

Ob�.sdruž. za zdravé m�sto

4

Špa�ek Alois

31

NK

BEZPP

523 5,75

4

*
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Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
Voli�i
Vydané
v seznamu obálky
1 002
589
�íslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Volební
ú�ast v %
58,78

Okrsek: 1

Odevzdané
obálky
588

Kandidátní listina
název
SN pro m�sto Velká Bíteš
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.
�eská str.sociáln� demokrat.
Suverenita-blok J.Bobošíkové
Ob�anská demokratická strana
TOP 09
Komunistická str.�ech a Moravy
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto

Platné
hlasy
11 712

Hlasy
abs.
v%
1 359
11,60
2 958
25,26
2 096
17,90
51
0,44
1 072
9,15
635
5,42
1 155
9,86
2 386
20,37

Okrsek: 2

Odevzdané
Voli�i
Vydané
Volební
obálky
v seznamu obálky ú�ast v %
836
578
69,14
578
Kandidátní listina
�íslo
název
abs.
1
SN pro m�sto Velká Bíteš
1 216
2
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid. 3 222
3
�eská str.sociáln� demokrat. 2 172
Suverenita-blok J.Bobošíkové
56
4
5
Ob�anská demokratická strana 1 020
6
TOP 09
511
7
Komunistická str.�ech a Moravy 602
8
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto
2 745

Platné
hlasy
11 544
Hlasy
v%
10,53
27,91
18,81
0,49
8,84
4,43
5,21
23,78

Okrsek: 3

Odevzdané
Voli�i
Vydané
Volební
obálky
v seznamu obálky ú�ast v %
827
503
60,82
503
Kandidátní listina
�íslo
název
abs.
1
SN pro m�sto Velká Bíteš
879
2
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid. 2 830
3
�eská str.sociáln� demokrat. 2 459
4
Suverenita-blok J.Bobošíkové
38
5
Ob�anská demokratická strana 857
TOP 09
460
6
7
Komunistická str.�ech a Moravy 907
8
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto
1 494

14

Platné
hlasy
9 924
Hlasy
v%
8,86
28,52
24,78
0,38
8,64
4,64
9,14
15,05
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Okrsek: 4

Odevzdané
Platné
Voli�i
Vydané
Volební
obálky
hlasy
v seznamu obálky ú�ast v %
727
488
67,13
488
9 441
Kandidátní listina
Hlasy
�íslo
název
abs.
v%
1
SN pro m�sto Velká Bíteš
1 016
10,76
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid. 2 110
22,35
2
3
�eská str.sociáln� demokrat. 2 311
24,48
Suverenita-blok J.Bobošíkové 143
1,51
4
5
Ob�anská demokratická strana 956
10,13
TOP 09
482
5,11
6
Komunistická str.�ech a Moravy 785
8,31
7
8
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto
1 638
17,35

�íslo
1
2
3
4
5
6
7
8
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Okrsek: 6

Odevzdané
Platné
Vydané
Volební
hlasy
ú�ast v %
obálky
obálky
56
55,45
56
1 106
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
SN pro m�sto Velká Bíteš
72
6,51
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.
185
16,73
�eská str.sociáln� demokrat.
465
42,04
Suverenita-blok J.Bobošíkové
8
0,72
Ob�anská demokratická strana
72
6,51
TOP 09
55
4,97
Komunistická str.�ech a Moravy
140
12,66
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto
109
9,86

Voli�i
v seznamu
101
�íslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Okrsek: 5

Odevzdané
Platné
Vydané
Volební
ú�ast v %
obálky
obálky
hlasy
119
70,41
119
1 627
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
SN pro m�sto Velká Bíteš
370
22,74
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.
289
17,76
�eská str.sociáln� demokrat.
311
19,11
Suverenita-blok J.Bobošíkové
4
0,25
Ob�anská demokratická strana
296
18,19
TOP 09
54
3,32
Komunistická str.�ech a Moravy
107
6,58
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto
196
12,05

Voli�i
v seznamu
169

15

�íslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Voli�i
v seznamu
72
�íslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Vydané
Volební
obálky
ú�ast v %
42
58,33
Kandidátní listina
název
SN pro m�sto Velká Bíteš
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.
�eská str.sociáln� demokrat.
Suverenita-blok J.Bobošíkové
Ob�anská demokratická strana
TOP 09
Komunistická str.�ech a Moravy
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto

16

Okrsek: 8

Odevzdané
obálky
42
Hlasy
abs.
58
345
250
0
14
6
42
74

Platné
hlasy
789

v%
7,35
43,73
31,69
0,00
1,77
0,76
5,32
9,38

Okrsek: 9

Vydané
Volební
Odevzdané
Platné
obálky
ú�ast v %
obálky
hlasy
82
65,08
81
1 611
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
SN pro m�sto Velká Bíteš
154
9,56
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.
232
14,40
�eská str.sociáln� demokrat.
608
37,74
Suverenita-blok J.Bobošíkové
9
0,56
Ob�anská demokratická strana
203
12,60
TOP 09
40
2,48
Komunistická str.�ech a Moravy
244
15,15
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto
121
7,51

Voli�i
v seznamu
126
�íslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Okrsek: 7

Odevzdané
Platné
Vydané
Volební
ú�ast v %
obálky
hlasy
obálky
98
76,56
97
1 790
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
SN pro m�sto Velká Bíteš
205
11,45
K�es�.demokr.unie-�s.str.lid.
241
13,46
�eská str.sociáln� demokrat.
470
26,26
Suverenita-blok J.Bobošíkové
3
0,17
Ob�anská demokratická strana
16
0,89
TOP 09
425
23,74
Komunistická str.�ech a Moravy
112
6,26
Ob�.sdruž. za zdravé m�sto
318
17,77

Voli�i
v seznamu
128
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ZPRÁVY Z KRAJE
SLOVO HEJTMANA
V m�stech a obcích byla zvolena nová zastupitelstva, která nyní jednají o svých vrcholných p�edstavitelích, o složení orgán� a komisí. P�eji všem zastupitel�m hodn� pot�ebné energie pro tuto nelehkou práci. Tak jako v uplynulém období se budu i nyní snažit být s novými i pokra�ujícími starosty a �leny samospráv v kontaktu, abychom spole�né problémy �ešili v duchu zájmu všech našich ob�an�. Už na za�átku nového volebního období musím upozornit, že to zdaleka nebude jednoduché. �ekají nás složité
úkoly zvlášt� ve školství, sociálních službách a zdravotnictví. D�ležité je hledání spole�ných východisek i cest k napln�ní pot�eb ob�an�, jakákoliv „p�etla�ovaná“ k ni�emu
nevede, jak bohužel p�edvádí v n�kterých svých krocích sou�asná vláda.
Jednou z nejpodstatn�jších oblastí, které se musíme v�novat, je podle mne problematika sociálních služeb. Zvlášt� naši starší spoluob�ané, kte�í ve své výrazné v�tšin� celý
život poctiv� pracovali, si zaslouží pozornost a pomoc od státu a samosprávných ú�ad�
v b�žném život� i v n�kdy obtížných situacích. Bylo by velikou chybou, kdyby byli vnímáni jako n�jaká p�ít�ž na bedrech t�ch mladších. Senio�i jsou pot�ebnou sou�ástí naší
spole�nosti, jejich zkušenost a nadhled mohou být nejen pro jejich potomky pot�ebným
dopln�ním komplexního vnímání života a všech jeho sou�ástí. V dobrých rodinách se
nezapomíná na babi�ky a d�de�ky, spole�ná setkání a povídání n�kolika generací jsou
užite�ná a milá nejen svou citovou náplní, ale i tím, co si navzájem mohou všichni p�edat. Vždy� to základní lidské prožívání je stejné i v r�zných staletích. Jen na to v usp�chanosti a n�kdy i domýšlivosti dnešního sv�ta �asto zapomínáme. Nem�li bychom.
Ne všichni senio�i mají to št�stí, že prožívají zralý v�k v pé�i své rodiny. Proto je tolik pot�ebné dobré fungování sociálních služeb. Nemálo se v posledních letech zlepšilo – jsou z�izovány a provozovány domy s pe�ovatelskou službou, staví se nové (a kone�n� i p�íjemné) domovy senior�. Osobn� si myslím, že bude nutno tuto pot�ebu pé�e o
starší spoluob�any r�znými formami rozši�ovat. Pot�ebné je i zapojování senior� do aktivního života. Velmi jsem p�ivítal už sedmé setkání uživatel� a pracovník� za�ízení sociálních služeb z�izovaných krajem Vyso�ina. V �íjnu se sto �ty�icet z nich sešlo v prostorách našeho ú�adu pod heslem „Aktivn� a s úsm�vem se srdcem na dlani“. Hráli hry,
sout�žili, p�edvád�li své v�domosti a dovednosti. Podobné p�kné dny po�ádají pro své
klienty také p�ímo v jejich sociálních za�ízeních.
P�eji vám vše dobré v práci i v soukromí – senior�m i junior�m, zastupitel�m samospráv i jejich ob�an�m.
Ji�í B�hounek,
hejtman Vyso�iny
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ŠKOLSTVÍ
POZVÁNKA
Z PEDIKU

NA

PODZIMNÍ

KURZY

PLETENÍ

Naše školka se op�t vrací k oblíbeným výtvarným kurz�m pro ve�ejnost. Od roku 2004
do roku 2007 našimi kurzy (drátkování, dekorování textilu, keramiky, ubrouskovou
technikou a p�edevším oplétání pedikem) prošlo asi 580 ú�astník�. A práv� na p�ání n�kterých z nich jsme se rozhodli, op�t za�ít s „pletením“. Zahajujeme v listopadu 2010
v sobotu odpoledne, vždy ve 14 hodin. Oplétání pedikem m�lo nejv�tší ohlas jak pro
snadnost práce s tímto materiálem, tak pro užite�nost hotových výrobk�.
T�šíme se, že se setkáme se „starými známými“, ale i se za�áte�níky. Nemusíte mít obavu z náro�nosti. V��íme, že všichni strávíme p�íjemné a tv�r�í odpoledne.
Termíny na podzim 2010:
13. listopadu 2010; kulatá ošatka z pediku a mo�ské trávy
27. listopadu 2010; ošatka s jetelovým dnem
11. prosince 2010; ošatka pletená taženou technikou

ošatka taženou technikou
kulatá ošatka z pediku a ošatka s jetelovým dnem
mo�ské trávy
Další informace:
Kurzy jsou ur�eny: pouze pro dosp�lou ve�ejnost
Místo konání:
Mate�ská škola, Masarykovo nám�stí, Velká Bíteš (vchod z pr�jezdu)
�as konání:
vždy od 14 hodin
Délka trvání:
asi 4-5 hodin, podle techniky
S sebou:
p�ez�vky, pracovní od�v, sva�inu, starší ru�ník,
p�íp. klešti�ky a n�žky (nemusí být)
Cena:
jednotlivých kurz� je cca 300,- K�, podle použitého materiálu.
P�ihlásit se m�žete: nejpozd�ji 3 dny p�ed zahájením kurzu,
telefonicky na �ísle 566 532 244 nebo e-mailem: skolka.bites@seznam.cz
Na webových stránkách naší MŠ se m�žete podívat na výrobky z minulých kurz�:
www.skolkavbites.com Vzhledem k prostorám MŠ je omezen po�et ú�astník� na po�et 20 až 25 osob. V jarních m�sících bychom rádi nabídli novou techniku pletení z plochých materiál� a nap�. také oplétání demižónu.
Na všechny zájemce se t�ší zam�stnanci
MŠ Masarykovo nám�stí
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MOC SE NÁM LÍBILA „ŠKOLNÍ SHOW“
„Paní u�itelko, kdy už p�jdeme tancovat do toho kulturáku?“ „Kolikrát se vyspím?“
„Já už se nem�žu do�kat, až
m� tam u�ešou!“ „ A to tam
opravdu budou princezny v
šatech?“
Tak tyto všete�né otázky jsme
zodpovídaly d�tem ze Žluté t�ídy MŠ U Stadionu, se kterými
jsme se p�ipravovali na „Školní show“ SOU J. Tiraye, která se
Z vystoupení.
Foto: Archiv MŠ konala 7. 10. 2010 v KD.
Tak jsme se do�kali!!! Shlédli jsme p�ekrásné módní p�ehlídky. D�v�átek
s dlouhými vlásky se ujaly budoucí kade�nice a vytvo�ily jim princeznovské ú�esy. Spole�n� jsme si p�kn� za�ádili na podiu, když jsme tan�ili v reexních vesti�kách na hudbu. D�ti dostaly ob�erstvení a balí�ky s dobrotami. My jsme si od šikovných studentek
nechaly namíchat drink (samoz�ejm� nealko).
Bylo to krásné dopoledne, o kterém d�ti ješt� n�kolik dní mluvily. D�kujeme za
pozvání.
Dáda a Lucka
u�itelky Žluté t�ídy MŠ U Stadionu
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, p�ísp�vková organizace, Vás srde�n� zve
na tradi�ní váno�ní výstavu v prostorách školy, spojenou s prodejem výrobk� našich
žák�.
„Vánoce s v�ní ko�ení“,
která prob�hne od 6. 12. - 23. 12. 2010 od 8.00 – 15.30 hodin
6. 12. - 8. 12. 2010
bude výstava spojena s prezentací a prodejem
patchworkových výrobk� p. Bohuslavové
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SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
V sobotu 25. 9. 2010
prob�hl první ro�ník
Svatováclavského
pochodu okolím Velké Bíteše, Vlkova a K�oví.
Myšlenka uskute�n�ní
pochodu vznikla na ve�ejném setkání, které po�ádala ZŠ Velká Bíteš v
rámci projektu „Vzd�lávání pro místní udržitelný rozvoj“. (Tento vzd�lávací projekt je podpo�en z ESF EU a státním
rozpo�tem �R v rámVítaná zastávka s ob�erstvením.
Foto: Tá�a Horká ci opera�ního programu
Vzd�lávání pro konkurenceschopnost). Sou�asn� s pochodem prob�hlo i otev�ení nové
nau�né stezky „Už ty mlýny doklapaly“, ke které byl díky podpo�e Nadace Partnerství
vydán tišt�ný pr�vodce. Pomocí n�j a zna�ek nau�né stezky absolvovali turisté trasu
dlouhou 7, 12 anebo 19 km. V terénu byla ozna�ena zajímavá místa zna�kami s �íslem.
Nau�né tabule zde však nenajdete, je nutné mít s sebou zmi�ovaného tišt�ného pr�vodce, který bude dostupný nap�. v Informa�ním centru ve Velké Bíteši. Trasa pochodu zavedla všech 47 ú�astník� na �adu zajímavých míst. Na n�kterých kontrolních stanovištích dokonce ú�astníci plnili úkoly, jejichž téma se týkalo práv� mlýn�.
A jak pochod vid�la jedna z ú�astnic?
„Ješt� deštník, kapesníky… co, taška na houby? V žádném p�ípad�. Te� jsme je ob�dvali a už je nechci ani vid�t. A už jdeme, beztak jsme poslední!“ Táhnu svého partnera
na start Svatováclavského pochodu ze studijních d�vod� – má dnes za úkol demonstrovat jednoho z mých žák�, abych v�d�la, jakou �ást trasy zvolit.
Ve 13.30 se zapisujeme jako 28. a 29. kašpárek (razítko na startu p�ímo na t�lo). Odhodlan� vyrážíme na známou cesti�ku do školy p�es louky po poli a dál kolem stadionu. Na hrázi Královského rybníka, což je bod našemu domovu nejblíže, vít�zí zodpov�dnost (a v�domí, že v cíli zraje �ervený bur�ák), šlapeme dál. Cesta kolem rybníka Sk�í�ky by bývala malebná (muchom�rky, barevné listí…), nebýt hromad odpadk�.
Není to tak dávno, co jsme je kolem v rámci Dne Zem� sbírali. Jestlipak už jsou bývalí žáci mezi rybá�i?
Kli�kujeme mezi bedlami a �ir�vkami (ozývají se houba�ské touhy). Autor trasy po�ítal s našimi orienta�ními kvalitami a zna�ky jsou skute�n� na dohled jedna za druhou – nádhera.
Další p�ekvapení sm�rem ke hrázi Vlkovského rybníka - betonové plastiky místního
um�lce jsem opravdu nikdy nevid�la. Trasa nau�né stezky nás ob�as táhne místy, kam
naše rodácká noha dosud nevstoupila. Na hrázi nás vítá usm�vavá tvá�, v jedné ruce razítko a ve druhé – meru�ky ve speciální úprav� pro dosp�lé. To se nám to pob�ží! V pr�kazce pochodníka nám p�ibylo razítko lodi�ky.
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Plížíme se t�sn� za chatami, perfektní zna�ení nás nenechá tápat a táhne nás nejprve
údolím Bílého potoka (u studánky se nám p�edvádí žabka, asi další p�ekvapení po�adatel�), aby nás za Radostínským mlýnem vytáhlo necestou do kopce ke studánce sv. Jana.
Voda z ní nete�e, ale zato te�e �ajík z nedaleké várnice. Nabízejí nám tu veselou opi�í dráhu, d�stojn� odmítám, ale partner se souká kruhem na lan� a obdrží razítko mrštné opi�ky. Následuje malý kvíz. Jejda, nep�e�etli jsme si informace z mapky a te� se
koktav� vymlouvám.
Než zvedneme svá turistikou znavená t�la, prosviští kolem turista - b�žec. Když se usadí zví�ený prach, vydáme se po jeho stopách nádherným lesem - a už nás mají! Aspo�
pár bedli�ek do uzlí�ku, houba�e v sob� �lov�k nepotla�í…
Nabrali jsme velké zpožd�ní, proto se u Piety v Radostínách rozhodneme, že vynecháme zbytek cesty a „rázujeme“ tempem žák� mladšího školního v�ku po silnici p�ímo
k cíli. Už je po nás shá�ka. Ohýnek, bu�tíky, bur�ák, p�átelské uvítání, zážitky. Cesta
dobrá, p�íšt� p�jdeme zase. Mapu máme, budeme trénovat a to by bylo, abychom ji p�íšt� neušli celou! Díky všem, kte�í mají tenhle krásný kus zna�ené malebné cesty na sv�domí. Doufám, že ji spole�n� do dalšího Václava p�kn� prošlapem. Mlýny doklapaly
a snad to doklapne i více lidem, že v okolí Bíteše je krásn�. (Tak nemelte a p�íšt� poj�te s námi!)
Za realiza�ní tým Tá�a Horká a Pavel Holánek

FILM A ŠKOLA 2010/2011 NA ZŠ VELKÁ BÍTEŠ
I v letošním školním roce prob�hne na naší škole další ro�ník vzd�lávacího programu
Film a škola. Žáci devátých t�íd absolvují dv� p�ednášky týkající se vývoje a d�jin �eské i sv�tové kinematograe. Stejní žáci poté b�hem roku absolvují šest projekcí celove�erních snímk�. Filmy jsou vybrány nejen s ohledem na jejich kvalitu, ale korespondují
i s výukou d�jepisu, ob�anské výchovy a �eského jazyka. Ve snímcích i následných debatách s žáky budou diskutována témata lm�, mezi n�ž pat�í praktiky totalitních režim�, drogové závislosti, sociální determinace, p�iblížení života za války a komunismu a
další. Budou promítnuty �ty�i �eské lmy (René, Ost�e sledované vlaky, Ucho a Ho�í,
má panenko) a dva zahrani�ní tituly (Náš v�dce, Rekviem za sen.) Bude tak p�edstavena tvorba p�edních �eských (Miloš Forman, Ji�í Menzel, Karel Kachy�a, Helena T�eštíková) i cizích tv�rc�.
Sou�ástí projektu Film a škola je letos nov� aktivní ú�ast žák� 9. ro�níku. Každá t�ída, ze t�í devítek, bude motivována k týmové spolupráci p�i zjištování zadaných informací o lmu, dob� jeho vzniku, �i dob�, ve které se odehrává, a o osob� režiséra, �i dalších tv�rc�. Tyto t�i okruhy budou p�esn�ji specikovány a každá t�ída, jako tým, bude
mít v kin� za naší podpory krátkou prezentaci.
A�koli projekt Film a škola se nejvíce týká žák� 9. ro�níku, (tento projekt intern� nazýváme „skokánek do st�edoškolských let“), vybíráme vhodné lmy pro zbývající ro�níky II. stupn�. Žáci šestých až osmých t�íd uvidí t�i lmové projekce, v nichž bude kladen d�raz na podobná témata, ale vzhledem k v�ku v adekvátn�ji zvolené form� (nap�.
Kuky se vrací �i Farma zví�at).
Mgr. Miloš Kameník
BcA. Roman Zmrzlý, DiS.
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10. VÝRO�Í ZALOŽENÍ ŠKOLY A SLAVNOSTNÍ OTEV�ENÍ ODBORNÝCH U�EBEN NA SOŠ JANA TIRAYE

Slavností p�est�ižení pásky.

Módní p�ehlídka. Foto: Lenka Plechatá

Ve �tvrtek 7. �íjna byly na St�ední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš slavnostn�
otev�eny v rámci projektu „ Modernizace St�edního odborného u�ilišt� Jana Tiraye za
ú�elem zkvalitn�ní výuky ve Velké Bíteši“ odborné u�ebny fyziky a chemie, výpo�etní
techniky, jazyk�, vybavené interaktivními tabulemi a moderní centrum obráb�ní se špi�kovým vybavením. Škola si také p�ipomn�la desáté výro�í od svého založení.
�editelka Ing. Marie Šabacká p�ivítala a p�edstavila hosty: nám�stka hejtmana kraje Vyso�ina Ing. Vladimíra Novotného, zástupce Ú�adu regionální rady regionu soudržnosti
Jihovýchod, zástupce odboru školství kraje Vyso�ina a Velkého Mezi�í�í, zástupce základních a st�edních škol, zástupce První brn�nské strojírny, a.s., ostatní zástupce podnikatelských subjekt� a další hosty.
Po krátkém úvodu, kde �editelka p�edstavila školu, uvedla: „ Jan Tiray, patron školy, si
jako sv�j životní cíl vytkl mimo jiné: Také pracovati ku prosp�chu m�sta svého. Myslím, že není lepšího vyjád�ení toho, o� naší škole a nám všem jde.“
Starosta m�sta Mgr. Miroslav Bá�a podrobn�ji informoval o projektu, který má p�isp�t
k modernizaci výuky v hodnot� 18,6 milionu korun. Z toho �inila 15,6 milionu dotace
z Regionálního opera�ního programu Jihovýchod. T�i zbývající miliony p�idalo m�sto.
Z toho milion a �tvrt byl ur�en na uznatelné náklady a milion a t�i�tvrt� na neuznatelné.
„Troufám si �íct, že to, co se zde poda�ilo vybudovat, je st�edoškolský luxus.“
Vedoucí odd�lení Ú�adu regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Ing. Renata
Pavl� také nešet�ila slovy chvály. „Byl to skute�n� tvrdý boj, z n�hož jste vyšli vít�zn�. Mimo jiné i díky tomu, že jste p�edložili kvalitní projekt. Jejich p�evis byl totiž šestinásobný.“
Nám�stek hejtmana kraje Vyso�ina Ing. Vladimír Novotný �ekl: „Je nezvyklé, že si
m�sto bere do své pé�e st�ední školu, ale je vid�t, že tehdejší rozhodnutí bylo správné.
Velmi m� zaujala vaše spolupráce s významnými rmami a místními podnikatelskými
subjekty, což je garancí k vašemu dalšímu úsp�chu.“
�len Rady m�sta Velká Bíteš s kompetencí pro školství a �editel základní školy
Mgr. Dalibor Kolá� popsal, co p�edcházelo vzniku st�ední školy a �ekl: „ Zájem žák� o
vaší školu sv�d�í o kvalit� st�ední školy jako takové, a� už ve službových oborech i oborech �erného �emesla“.
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�editel partnerské SŠT Ž�ár nad Sázavou Ing. Josef Crha mimo jiné �ekl: „P�edností
školy je velmi vysoká úrove� teoretických a praktických dovedností žák� na úrovni kraje Vyso�ina a celostátní úrovni“.
�editelka školy pak vyzdvihla skute�nost, že škola má v sou�asné dob� 225 žák�, p�i�emž povolená kapacita je 250 žák�. „V sou�asné dob� i p�es výrazný pokles žák� vycházejících ze základních škol, vykazuje naše škola stabiln� nár�st žák�“.
Po slavnostním p�est�ižení pásky a p�ípitku si hosté prohlédli nové prostory. Další �ást
oslav prob�hla v kulturním dom�, kde byl p�ipraven zábavný program, jehož sou�ástí
bylo vystoupení tane�ních skupin: Mighty Shake, Kosatky, Romské tance a vystoupení
žák� SOŠ a d�tí z mate�ské školy. Nechyb�la ani módní p�ehlídka pracovních uniforem,
spole�enských a svatebních šat�. Hosté ocenili prezentace jednotlivých obor� vzd�lání.
- red -

KULTURA
TANE�NÍ KURZY
Od 29. zá�í probíhají
v místním kulturním dom� tane�ní kurzy pro dosp�lé, kde
se ú�astníci kurzu nau�í r�zné tance od t�ch základních
po ty složit�jší. Tanci zde vyu�ují lekto�i brn�nské školy
Starlet. Po�et p�ihlášených je
velký, což nejenom nás, ale
i samotné lektory t�ší. Všem
zú�astn�ným p�ejeme hodn� skv�lých zážitk� z tance a
Z tane�ního kurzu.
Foto: Lenka Plechatá hodn� zdaru p�i u�ení nového,
i když toho nebude t�eba, nebo� všichni ú�astníci kurzu jsou pilnými a sv�domitými
žáky. Ur�it� vás zajímá, �emu všemu se tane�níci nau�í, n�co o samotných lektorech
a jiné otázky. Proto jsme se na n�které z nich zeptaly našich lektor�.
Jak budou tane�ní hodiny probíhat? (budete si vždy na za�átku opakovat, to co jste se
nau�ily minulou hodinu?)
Na za�átku každé lekce prob�hne opakování probrané látky minimáln� lekce minulé,
p�ípadn� i p�edminulé.
Jakým tanc�m se ú�astníci kurzu nau�í? Co vše budou po absolvování ovládat?
M�li bychom probrat všechny základní spole�enské tance, které se b�žn� vyu�ují v tane�ních kurzech pro dosp�lé, tedy: waltz, tango, val�ík, quickstep, cha-cha, jive, polka,
rumba, samba, blues. Pokud vše dob�e p�jde, stihneme nakouknout i na salsu a boogie.
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Je možné se do kurzu ješt� p�ihlásit dodate�n�?
Myslím, že kapacita sálu je napln�na, ale pokud by se jednalo o 1 �i 2 páry, pak by to
snad ješt� šlo.
Co všechno budou tane�níci pot�ebovat?
V první �ad� dobrou náladu a chu� do tance. Pak samoz�ejm� – aby kurz m�l trošku slavnostn�jší atmosféru – spole�enský od�v. Zcela nepot�ebné jsou p�edchozí znalosti, látku
budeme probírat postupn� a od za�átku, p�im��eným tempem. Pokud i p�esto nep�jde
vše ideáln�, není t�eba zoufat. Zcela p�esné zvládnutí všech krok� je sice dobré, ale nem�lo by být nejhlavn�jším a jediným cílem. Byla bych ráda, aby žáci odcházeli z kurzu
spokojeni, že jsou spolu a že se spole�n� o n�co (mén� �i v��ím že více úsp�šn�) snaží.
Máte velké zkušenosti, tyto kurzy po�ádáte již 20 let. Máte n�jaký zážitek, o který byste
se se �tená�i Zpravodaje cht�li pod�lit?
Mám ráda, když jsou žáci komunikativní, reagují se smyslem pro humor, um�jí si ud�lat legraci i sami ze sebe. Vzpomínám si na kurz, ve kterém jeden zvídavý pán cht�l své
partnerce vysv�tlit její kroky, ale sám se v nich moc nevyznal. Když jsem tomuto páru
pomáhala se zvládnutím krok�, doporu�ila jsem partnerovi, že by si m�l n�kdy zkusit
zatan�it i dámské kroky. Do p�íští lekce tento pán p�išel v paruce, sukni a v rozhalence, ze které mu jak p�st na oko, koukala mužná neholená hru� …a opravdu se snažil i
o dámské kroky. A docela úsp�šn�.
Jak vás napadlo vyu�ovat tane�ní kurzy? Je to vaše hobby od mládí?
Mé vzd�lání je u�itel biologie a n�meckého jazyka + obor speciální pedagogiky (logopedie, surdopedie). Ale jak už to tak bývá u rodinných rem, od d�tství jsem byla
tancem, p�esn�ji �e�eno spole�enským tancem obklopena, tedy dopl�kov� jsem vystudovala tane�ní konzervato� pro u�itele tance, závodn� se v�novala spole�enskému tanci a nejd�íve spole�n� s rodi�i a postupn� samostatn� za�ala p�sobit jako lektor tane�ních kurz�.
Co se vám nejvíce na tanci líbí? Který tane�ní styl up�ednost�ujete?
Spojení pohybu s hudbou je myslím pro v�tšinu lidí neodolatelné. A� už máme �i nemáme talent �i n�jaké pohybové zkušenosti, hudba v nás vzbuzuje chu� se n�jak „vrt�t“,
„houpat“, „poskakovat“, „nat�ásat“, a tak se o to r�znými zp�soby pokoušíme.
Nedá se �íci, že bych n�jaký z tane�ních styl� up�ednost�ovala. Každý má cosi do sebe.
Sama jsem prošla mnoha tane�ními styly, od baletu, p�es lidové tance a spole�enský tanec po jazz dance a modern dance. V poslední dob� si ráda zajdu na zumbu nebo ješt�
rad�ji na lekci street dance.
D�kuji za rozhovor a p�eji našim lektor�m hodn� u�enlivých ú�astník�.
Lenka Plechatá
Informa�ní centrum a Klub kultury
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SKV�LÝ ZA�ÁTEK S �ESKÝM TRIEM
„…Precizní pianista s krajními póly dynamických hodnot dostál svému nepsanému
v�d�ímu postavení, violoncellista se zvukov� opojným tónem, podloženým virtuózní
technikou a výrazovou ší�í záb�ru, mu byl skv�lým protihrá�em,
rázný zvuk houslistky, jejíž výraz
je dalek romantizujícímu vyzn�ní, dával trojici prostor k osobitému muzikantskému vkladu..“ Tolik z Výb�ru kritik koncert� �eského tria. (Ani já bych to nenapsala lépe!)
Ale zp�t do Bíteše. �trnáctá sezóna Bítešského hudebního p�lkruhu za�ala opravdu skv�le. Skv�lí byli interpreti – Milan Langer
(klavír), Dana Vlachová ( housle), �eské trio.
Foto: Otto Haso�
Miroslav Petráš
(violoncello), skv�lý repertoár – Haydn, Suk, Dvo�ák, ovšem skv�lé bylo i publikum –
dostavilo se tak�ka v „plném po�tu“. Zapln�ný sál p�íjemn� p�ekvapil hostující hudebníky, pana Maška i t�ch pár návšt�vník�, kte�í tvrdošíjn� chodí hodn� p�ed sedmou a pak
trnou, jestli nez�stanou sami. Ale minutu p�ed sedmou (nebo spíš po sedmé) to najednou zašumí – a poslucha�i plní v�tšinu ostatních sedadel.
Dodám ješt�, že skv�lý byl i záv�r – klasika z „jiného soudku“ – Ježkova Bugatti step,
upravená Miroslavem Petrášem pro klavírní trio.
Kéž by nám dojmy a chu� p�ijít p�íšt� zas vydržely do dalšího koncertu!
Zora Krupi�ková

POZVÁNKA
Informa�ní centrum a Klub kultury m�sta Velké Bíteše Vás srde�n� zve
ve �tvrtek 11. listopadu na koncert EVY A VAŠKA, známé p�vecké dvojice
který se uskute�ní v Kulturním dom� v 19 hodin.

P�edprodej vstupenek v Informa�ním centru, Masarykovo nám�stí 5, Velká Bíteš.
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MICHAL VIEWEGH VE VELKÉ BÍTEŠI
Dne 6. �íjna Velkou Bíteš již po druhé navštívil nej�ten�jší �eský spisovatel pan Michal Viewegh se svým nejnov�jším humoristickým románem Biomanželka. A zde vám p�inášíme úryvek z rozhovoru.
Jaký máte z nové knihy pocit? Jaké jsou ohlasy?
Mám na tuto knihu prozatím velmi dobré ohlasy, �ekl
bych že dvojnásobný po�et sms zpráv a email� než obvykle a to patrn� z toho d�vodu, z�ejm� to zasáhlo aktuální téma, píší mi jak ženy, tak muži, muži že to dob�e
znají a ženy že to dávají manželovi, aby v�d�l, že v tom
není sám, apod. I dokonce n�kte�í zarytí intelektuálové
jako Ji�í Pe�áz napsal kladnou recenzi. Ale �etl jsem také
samoz�ejm� i záporné recenze.
Do jaké míry je román Biomanželka biogracký?
Nemohu pop�ít, že �áste�n� ano, leckteré ty v�ci samoz�ejm� znám, architekt a zahradník jsou mí opravdoví kamarádi, Xenie ad. jsou opravdové kamarádky mé ženy, ale v zájmu toho humoru je hlavní p�edstavitel Mojmír podstatn� v�tší ignorant, než jsem já. A také musím �íct, že u nás
nikdy nebydlela žádná dula.
V��í tedy Vaše manželka na patogenní zóny, máte doma biozahradu v souladu
s p�írodou, založila mate�ské centrum a d�lá si kurz na dulu?
Ano, je to vše samoz�ejm� s takovou obecnou nadsázkou, ale je to tak.
Dá se p�edpokládat, že i tato Vaše kniha bude zlmována?
Osobn� si nemyslím, že by Biomanželka byla dobrá látka pro lm, protože tam je p�íliš slovního humoru, což je na to plátno t�žko p�enosné. Mám jiný plán, cht�l bych ud�lat n�co, co jsem dosud ješt� nikdy neud�lal a to jest napsat p�vodní scéná�, né adaptaci knihy, ale p�vodní scéná� - ud�lat komedii. Režírovat by to m�l Honza H�ebejk a m�l
bych to letos v prosinci a v lednu psát a pokud to dob�e dopadne, tak bychom to p�íští rok nato�ili.
Budete i nadále pokra�ovat v tradici psát jednu knihu ro�n� a máte již v hlav� nám�t na další, 23. knihu?
Já si letos píši op�t celý rok deník, ten vyjde na ja�e, Deník roku 2010, pak mám v hlav� takový nám�t na literární triller z
nan�ního prost�edí, a pak chystám
politický dív�í románek, ale uvidíme, jak p�i zmín�ném scéná�i ješt� budu mít �as psát. Ale myslím, že
bude na co se t�šit.
D�kuji za rozhovor a p�eji Vám
mnoho dalších úsp�ch� jak v profesním, tak osobním život�.
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Bc. Zdenka Špi�ková
Informa�ní centrum a Klub kultury
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BHP: SOUROZENCI, KTERÝM TLESKAJÍ PO CELÉM SV�T�
Na druhém koncertu 14. sezóny Bítešského hudebního p�lkruhu uvítáme 2. listopadu v 19 hodin v kulturním dom� sourozence houslistku Janu Vonáškovou–Novákovou
a klavíristu Petra Nováka.
V �ervnu m� pot�šil telefonát jihlavského léka�e: „U vás budou v listopadu vystupovat sourozenci Novákovi, je možné už te� si rezervovat lístky? Víte, já je sleduji už
dlouhá léta, jsou prost� fenomenální.“ Jaká je Jana houslistka, víme. Slyšeli jsme ji na
pátém koncertu 13. sezóny letos v únoru ve Smetanov� triu. Se svým bratrem Petrem
roztleskali publikum po celé Evrop�, Thajsku i Japonsku.
Jana Vonášková-Nováková studovala na Pražské konzervato�i u prof. Jind�icha Pazdery, v b�eznu 2000 zvít�zila v �esko-slovenské sout�ži Talent roku, jejíž cenou bylo
ro�ní studium na Royal College of Music v Londýn�. Získala stipendium a po p�ti letech obdržela „M&D Whyte Memorial Fund Award“ jako mimo�ádn� úsp�šný bakalá�
roku 2005. V roce 2007 ukon�ila své dvouleté magisterské studium u prof. Václava Snítila na Akademii múzických um�ní v Praze. Jana Vonášková-Nováková je laureátkou
n�kolika mezinárodních sout�ží. V Londýn� si ji vybrala k zastupování koncertní agentura na následující 3 roky. Jana poté vystupovala v prestižních sálech ve Velké Británii, ale i na Pražském jaru 2002. Všechny tyto významné koncerty absolvovala spolu se
svým bratrem, klavíristou Petrem Novákem, který je jejím pravidelným klavírním partnerem. V roce 2003 se také stala laureátkou festivalu Juventus v Cambrai, Francii. Spolu s Janou Bouškovou (harfa) je zatím jediná �eská držitelka tohoto významného ocen�ní. Od roku 2003 je �lenkou Smetanova tria spolu s klavíristkou Jitkou �echovou a violoncellistou Janem Pálení�kem. Hraje na mistrovské housle p. Petra Sedlá�ka, vyrobené roku 2006 v Plzni.
Petr Novák absolvoval Konzervato�e v Plzni a pokra�oval ve studiu klavíru na Hudební fakult� AMU v Praze (1994-99) u Emila Leichnera. Poté strávil jeden rok na stipendijním pobytu v Lipsku na Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn
Bartholdy u Ulricha Urbana (1999-2000). U�í na plze�ské Konzervato�i i na ZUŠ. Spolupracuje jak s �eským rozhlasem, tak s �eskou televizí.
Otto Haso�

17. LISTOPAD - DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
V tento den vzpomínáme na dv� události, jednu z roku 1939, druhou z roku 1989.
28. �íjna 1939, v den 21. výro�í založení samostatného �eskoslovenského státu, prob�hly v Praze protinacistické demonstrace a nepokoje, které byly nacisty tvrd� potla�eny.
Student léka�ské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal, který se demonstrací zú�astnil, byl vážn� zran�n st�elou do b�icha a navzdory léka�ské pé�i 11. listopadu zem�el.
Poh�bu Jana Opletala se 15. listopadu zú�astnily tisíce student� a jejich setkání p�erostlo v další protinacistickou demonstraci, jejímž d�sledkem bylo zav�ení všech �eských
univerzit a kolejí �íšským protektorem Konstantinem von Neurathem. Více než tisíc
student� bylo posláno do koncentra�ního tábora Sachsenhausen a dev�t student� bylo
17. listopadu popraveno. V roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen na manifestaci solidarity
s �eským studentstvem, konané v Londýn�, za Mezinárodní den studentstva.
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17. listopadu 1989 se v Praze konala pokojná demonstrace student� p�i p�íležitosti 50.
výro�í studentských manifestací na po�átku 2. sv�tové války. Po proslovech na Albertov� a kladení kv�tin a sví�ek na Vyšehrad� se pr�vod vydal sm�rem na Václavské nám�stí. Byl zastaven na Národní t�íd� po�ádkovou policií a násiln� rozehnán. To následn� vedlo k dalším rozsáhlým protest�m student� a ve�ejnosti proti �eskoslovenskému
komunistickému režimu. Demonstrace 17. listopadu nastartovala d�ní, které známe pod
pojmem Sametová revoluce. Ta vedla ke svržení komunistické moci v tehdejším �eskoslovensku.
Bc. Ivo K�íž
M�stské muzeum ve Velké Bíteši

POZVÁNKA
Informa�ní centrum a Klub kultury m�sta Velké Bíteše Vás srde�n� zve na koncert

ABBA WORLD REVIVAL,
který se uskute�ní 30. listopadu 2010 v 19 hodin v Kulturním dom� ve Velké Bíteši.
ABBA World Revival z Prahy je soubor, složený z profesionálních hudebník�,
které svedl dohromady obdiv k tvorb� sv�toznámé švédské skupiny ABBA.
Repertoár zahrnuje p�es 30 nejznám�jších písní švédské legendární mega-skupiny
70-tých let, které byly nastudovány nejen podle studiových nahrávek, ale i podle
audio a video nahrávek živých vystoupení skupiny ABBA, což zaru�uje jak p�esnost
hudebního provedení, tak i dokonalé vystižení nálady a atmosféry každé
jednotlivé skladby.
Vlastní produkce je dokonalou živou interpretací skladeb ABBA na špi�kové
úrovni, v�etn� dokonalé image, dobových kostým� a pódiové choreograe.

P�edprodej vstupenek od 26. �íjna 2010 v Informa�ním centru,
Masarykovo nám�stí 5, Velká Bíteš.

28

Zpravodaj Velká Bíteš

FARNOST
FARNOST VELKÁ BÍTEŠ INFORMUJE
1.11.2010 slavnost všech svatých bohosl. v 8 a 18 hodin s modlitbou za zem�elé
2.11.2010 v 8 a 18 hodin bohoslužby s modlitbou za v�rné zem�elé na starém h�bitov�
7.11.2010 pobožnost za v�rné zem�elé ve 14 hodin v B�ezí v 15 hodin na novém
h�bitov�, v 16 hodin na h�bitov� v Košíkov�
15.11.2010 v 17 hodin pou� Nový Jeruzalém; kazatel Novo�ížský opat P. Rudolf Kosík
26.11.2010 p�ipomínka 9. výro�í od lidových misií s pr�vodem se sví�kami k
misijnímu k�íži

OCHRANA OBYVATEL
POLICIE INFORMUJE
Vlastníte motorové vozidlo? Máte ho dostate�n� zabezpe�ené?
Víte, že v �eské republice je ro�n� odcizeno 25 000 vozidel, 6 000 sou�ástek vozidel a 65 000 v�cí z vozidel?
Žádné vozidlo sice nelze na 100 % zabezpe�it p�ed jeho možným odcizením, ale pomocí kombinace r�zného zabezpe�ovacího za�ízení m�žete toto riziko snížit na minimum!
Nezabezpe�ené vozidlo ukradne i zlod�j „za�áte�ník“, ale zabezpe�ené odcizí opravdu
jen „zkušený“ zlod�j.
Jak snížit riziko odcizení �i vykradení motorového vozidla?
Parkování
Nejbezpe�n�jší parkování je v garáži nebo na hlídaném parkovišti. V ostatních p�ípadech parkujte na p�ehledných, ve�ejnosti p�ístupných a dob�e osv�tlených místech, nejlépe poblíž Vašeho domu, abyste na vozidlo vid�li. Praktické je parkovat blízko chodníku �i obrubníku, abyste snížili riziko odcizení kol.
Auto není trezor
Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné v�ci, zejména kabelky, kuf�íky a jiná zavazadla, mobilní fotoaparáty, notebooky, videokamery, doklady
od vozidla �i jiné osobní doklady, pen�ženky �i voln� položené peníze! Vedle cenných
v�cí nenechávejte ve vozidle ani další v�ci, nap�. oble�ení. I zdánliv� „bezcenná“ v�c
m�že pachatele nalákat.
Ani zavazadlový prostor vozidla není vhodný pro úschovu cenných v�cí
Nikde, zejména p�ed obchodem, restaurací �i t�eba budovou zam�stnání nedávejte okat� do kufru cenné v�ci. Pachatelé si �asto své ob�ti práv� na takových místech vytipují a
p�i vloupání do vozidla jdou tzv. najisto. Proto vezm�te v�ci vždy s sebou.

Listopad 2010

29

Autorádio bývá velké lákadlo
P�i koupi autorádia �i vozidla dejte p�ednost rádiu s odnímatelným panelem �i rádiu s
možností vyjímání. Rádio �i odnímatelný panel nikdy ve vozidle nenechávejte a vyjímejte také kódovou kartu autorádia.
Klí�ky od vozidla
Pe�liv� se starejte o klí�ky od vozidla. Zbyte�n� je nikomu nesv��ujte, zejména cizím
osobám. Nenoste je po kapsách, odkud by vám mohly vypadnout nebo být odcizeny.
Nenechávejte je voln� p�ístupné v odloženém oble�ení (p�i návšt�vách kin �i divadel, u
léka�e, v restauraci, ve sportovních za�ízeních atd). Náhradní klí�e m�jte vždy na jednom míst�, rozhodn� ne ve vozidle!
P�ed odchodem od vozidla
P�ed odchodem od vozidla zkontrolujte uzav�ení všech oken, v�etn� st�ešního, motorového a zavazadlového prostoru a uzav�ení a uzam�ení všech dve�í vozidla. Aktivujte všechna zabezpe�ovací za�ízení, kterými vaše vozidlo chráníte! Vozidlo zabezpe�te i
tehdy, vzdalujete-li se od n�j t�eba jen, abyste vyložili nákup!
Pokra�ování p�íšt�.

Policisté ze služby kriminální policie a vyšet�ování

ODBORNÁ P�ÍPRAVA �LEN� JSDHO VE VYPROŠ�OVÁNÍ
OSOB Z HAVAROVANÝCH VOZIDEL
V t�chto dnech provedla jednotka SDH obce Velká Bíteš školení �len� p�i použití hydraulického vyproš�ovacího za�ízení u dopravních nehod a zp�sobu vyproš�ování osob
z havarovaných vozidel. �lenové jednotky SDH obce Velká Bíteš, která má i p�edur�enost na mimo�ádné události typu dopravní nehoda, provád�li v rámci pravidelné odborné p�ípravy již t�í víkendové soust�ed�ní. Na požární stanici probíhal intenzivní výcvik
ve vyproš�ování osob z havarovaných vozidel. Vzhledem k neustálým moderniza�ním
zm�nám v automobilovém pr�myslu vyžaduje vyproš�ování zran�ných osob z havarovaných vozidel zvláštní pozornost i v rámci pravidelné odborné p�ípravy jednotky požární ochrany. Letošní rok byl více zam��en na spolupráci v rámci IZS. Úvodní teoretická p�íprava byla v�nována s ohledem na zam��ení praktické �ásti výcviku, nap�. dopravní nehoda s únikem provozních kapalin a s únikem nebezpe�né látky, opakování první pomoci. V rámci praxe prod�lali naši �lenové zdravotní p�ípravu, provád�li základní úkony p�i stabilizaci vozidla a zam��ili se na provedení šetrného a ú�inného vyprošt�ní zran�né osoby z vozidla. Velmi atraktivní byl praktický výcvik s hydraulickým vyproš�ovacím za�ízením, kde si díky p�ipraveným vrak�m mohli ú�astníci dokonale procvi�it základní techniky práce s tímto za�ízením. �lenové prokázali své odborné znalosti a za jejich profesionální p�ístup k výcviku jim pat�í pod�kování. Odborná p�íprava se
uskute�nila za nan�ního p�isp�ní pana Aleše Kalíka, majitele silni�ní a odtahové služby Moravskoslezská s.r.o Brno.
David Dvo�á�ek, DiS.
Velitel družstva – zástupce velitele jednotky SDH Velká Bíteš
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SPORT
PROVOZ SAUNY (2010/2011)
od 2.10
od 3.10.
od 6.11.

pátek
sobota
sobota

17,30 - 19,30 hod. ženy
17,00 - 19,00 hod. muži
15,00 - 17,00 hod. rodinná sauna

pracující: 45 K� á 1/2 hodiny
d�chodci, studenti: 38 K� á 1/2 hodiny
d�ti v rod. saun�: 45 K�
individuální termíny dle dohody
(uzav�ená spole�nost) 1000 K�/2hod.)

ROZVRH CVI�ENÍ V HALE TJ
Pond�lí
14.30 – 16.30 hodin
16.30 – 17.30 hodin
17.30 – 19.00 hodin
19.00 – 20.00 hodin
20.00 – 21.00 hodin
21.00 – 22.00 hodin

Moderní gymnastika Langová
Judo žáci
Judo sebeobrana
Zdravotní t�locvik
Sálová kopaná Michalec
Košíková Nová�ek

Úterý
14.30 – 16.30 hodin
16.30 – 17.30 hodin
17.30 – 18.30 hodin
18.30 – 20.00 hodin
20.00 – 21.30 hodin

PBS
Florbal žáci + dorost
Florbal muži
Stolní tenis + p�ípravka
Sálová kopaná muži (Šilhan)

St�eda
15.30 – 16.30 hodin
16.30 – 18.00 hodin
18.00 – 19.00 hodin
19.00 – 21.00 hodin
21.00 – 22.30 hodin

Rodi�e a d�ti
Volejbal p�ípravka
Aerobic
Volejbal Sv�tlík
Sálová kopaná muži (Michalec)

�tvrtek
16.30 – 18.00 hodin
18.00 – 19.00 hodin
19.00 – 20.00 hodin
20.00 – 21.00 hodin
21.00 – 22.00 hodin

Judo žáci
Judo sebeobrana
Zdravotní t�locvik
Zumba
Florbal muží (Koubek)
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Pátek
15.00 – 16.30 hodin
16.30 – 18.00 hodin
18.00 – 19.00 hodin
19.00 – 20.30 hodin
20.30 – 22.00 hodin
Sobota
15.00 – 18.00 hodin
19.30 – 21.00 hodin

Sportovní gymnastika Loupová
Florbal žáci + dorost
Florbal muži
Stolní tenis
Sálová kopaná muži (Šilhan)
Mistrovská utkání stolní tenis **
Sálová kopaná muži (Požár)

Ned�le
8.30 – 12.00 hodin Mistrovská utkání stolní tenis **
12.00 – 14.00 hodin Sálová kopaná Hedbávný
14.00 – 16.00 hodin Sálová kopaná Matoušek
16.00 – 17.30 hodin Sálová kopaná Urban
17.30 – 19.30 hodin Volejbal Svoboda
19.30 – 21.00 hodin Florbal Koubek A.
** Dle rozpisu oddílu stolního tenisu mistrovská utkání v sobotních odpoledních a ned�lních dopoledních hodinách.

TYP PRO ŽENY

Hana Holíková
TJ Spartak

Chcete se odreagovat od
b�žných starostí?

V tom p�ípad� si ud�lejte �as 1 hodinku týdn� pro
sebe a navštivte cvi�ení
ZUMBA. Každý �tvrtek ve
sportovní hale od 20 do 21
hodin se m�žete uvolnit p�i
tónech hudby, která je typická práv� pro toto cvi�ení.
Jsou zde zahrnuty prvky aerobiku, salsy, b�išních tanc�,
latinsko-amerických tanc� a
mnoho dalších variant. ObaJedna z prvních lekcí.
Foto: David Kop vy z tohoto cvi�ení mít nemusíte, ani žádné tane�ní zkušenosti. Sta�í p�ijít s dobrou náladou, což je p�edpoklad pro
dob�e strávenou hodinu u nás, kde není nouze o legraci a smích. A že p�i tomto cvi�ení hodn� vypotíte? Nevadí, krátké p�estávky mezi cvi�ením slouží práv� k dopln�ní tekutin. V�tšina z žen si již cvi�ení vyzkoušela a podle návšt�vnosti lze �íci, i oblíbila. A
když se to bere poctiv�, i n�jaké to kilo ztratíte. Tak neváhejte a p�ij�te mezi nás. Cvi�ením Vás bude provázet lektorka Gab�a z tane�ní školy DYNAMIC BRNO.
Hana Holíková
TJ Spartak
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OSTATNÍ
CHYBI�KA SE VLOUDILA
Vážení spoluob�ané,
v minulém �ísle Zpravodaje byla vydána inzertní stránka s upoutávkou na nov� otev�ený provoz solné jeskyn� s odkazem na telefonní �íslo, na kterém se mohl ob�an v
p�ípad� zájmu informovat o podrobnostech provozu. Bohužel, se stala malá, le� zásadní chyba, a to v uve�ejn�ní špatného �ísla, na které se nebylo možné dovolat. Tímto se
ješt� jednou všem omlouváme a zárove� zve�ej�ujeme správné �íslo a p�idáváme odkaz i na pevnou linku.
774 373 053 ; 566 532 010
Dále dopl�ujeme podrobn�jších informace o již zmi�ované solné jeskyni. Na základ� dosavadního zájmu, byla stanovena následující provozní doba:
Po – Pá : 9.00 – 19.00 hodin
So – 9.00 – 12.00 hodin
Polední p�estávka : 12.00 – 13.00 hodin
Mimo výše uvedenou dobu je pronájem solné jeskyn� možný na základ� individuální dohody.
Doporu�ená doba pro terapii je 45 minut, �emuž odpovídá základní cena v rozmezí od
50,- do 100,- K� za osobu. Dít� do 6 let v doprovodu dosp�lé osoby zdarma.
Na recepci solné jeskyn� jsou k dispozici veškeré informace, podrobný ceník a ostatní. Je zde možno zakoupit si permanentky a dárkové poukazy na vstup do solné jeskyn�. Sou�ástí recepce je i d�tský koutek a je zde možnost drobného ob�erstvení v podob� kávy, �aje. M�žete zde strávit klidnou chvilku v p�kném a klidném prost�edí. Nov�
je chystána možnost zakoupení si výrobk� ze soli, nebo kosmetických výrobk� obsahující výtažky soli nebo s�l vlastní.
Na záv�r tak trochu n�co málo k solné jeskyni jako takové. O tom, jak a jakým zp�sobem je solná jeskyn� komu prosp�šná, musí usoudit �lov�k sám na základ� vlastního pocitu a vlastní zkušenosti. Uvádíme zde pouze útržky z n�kolika odborných �lánk�, které vystihují podstatu solné jeskyn�:
- prosp�šn� p�sobí na lidi s dýchacími obtížemi, posílení imunity, prevence ch�ipky
- absolutní pocit relaxace a na�erpání nových sil
Doporu�uje se deset intenzivních návšt�v 2-3x týdn�, dále pak udržovací návšt�vy 1 x
týdn�. Na pobyt v solné jeskyni se nemusíte nijak zvláš� p�ipravovat, je ale lepší se p�edem objednat. Terapie za�íná vždy v celou hodinu, v pr�b�hu terapie není již možné do
jeskyn� vstupovat. Sou�ástí solné jeskyn� je i d�tský koutek se spoustou nových atraktivních hra�ek. Oblíbená hra s lopatkami a kyblí�kem jist� Vaše dít� zabaví.
Záv�rem ješt� jedna v�ta �i název slavné pohádky s p�áním, že se Vám pobyt v solné
jeskyni bude líbit a že se k nám budete rádi vracet.
„S�l nad zlato“.
Ing. Gaizura Pavel
jednatel spole�nosti
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POZVÁNKA
Místní organizace Moravského rybá�ského svazu, o.s., Masarykovo nám�stí 86,
zve tímto širokou ve�ejnost, žáky mate�ských, základních škol a u�ilišt� na výstavu živých ryb, rybá�ských trofejí a fotograí z �innosti organizace u p�íležitosti 80-tého
výro�í založení rybá�ského spolku ve Velké Bíteši. Výstava se bude konat ve dnech
8. – 10. 11. 2010 od 8 do 17 hodin v rybá�ské místnosti.
Na Vaši ú�ast se budeme t�šit.
Za výbor MO MRS Velká Bíteš
Škarpíšek František
p�edseda MO MRS

FENOMENÁLNÍ V�ELY
Pod tímto názvem se dostal na �eský knižní trh p�eklad knihy n�meckého autora Jürgena Tautze, který popisuje biologii v�elstva jako �innost superorganizmu. Pohlíží tak
na život ve v�elstvu z jiných pohled� a p�ináší mnoho nových zjišt�ní a souvislostí. Zajímavá je i kapitola o vývoji v�el. V�ely medonosné jsou hmyz, který v pr�b�hu svého života prod�lává tzv. dokonalou prom�nu. Stupn� této prom�ny jsou vají�ko, n�kolik stadií larvy, kukla a nakonec dosp�lá v�ela. Larvy hmyzu se živí rostlinnou nebo živo�išnou potravou, kterou si hledají samy, nebo ji pro n� opat�ují rodi�e. V�ely krmí své larvy
mate�í kaši�kou (dle Tautze tzv. sesterským mlékem), což je sekret v�el – koji�ek vytvá�ený v ur�itých žlázách v hlav�. Tento zp�sob krmení dává možnost ovliv�ovat vznikající v�ely, p�i�emž vytvo�ení nové matky je mezi t�mito možnostmi nejpozoruhodn�jší.
Matka v letním období klade denn� mezi 1000 a 2000 vají�ky. Tímto enormním výkonem, kdy klade jedno až dv� vají�ka za minutu, denn� naklade tolik vají�ek, kolik sama
váží. P�eneseno na �lov�ka to znamená, že by žena celé léto rodila denn� asi dvacet novoroze�at. Ve vývoji d�lnic, trubc� a matek se však projevují z�etelné rozdíly. Všichni
sice projdou p�ti stadii larvy, avšak larvální stadium trvá u r�zných typ� r�zn� dlouho.
D�lnice p�i tom zaujímají �asový st�ed, nejdéle se vyvíjejí trubci a nejkratší dobu matky. Váhové p�ír�stky larev jsou obrovské, v pr�b�hu pouhých p�ti dn� se jejich t�lesná
váha zvýší tisíckrát. P�irovnáme-li to k �lov�ku, znamenalo by to, že kojenec by p�t dn�
po narození vážil 3,5 tuny. Rychlý vývoj matek je z�ejm� výsledkem boje o �as mezi
mladými matkami. Ta, která se vylíhne nejd�íve, má nad�ji na zlikvidování ješt� nenarozené konkurence v jiných mate�nících. Mladé larvy nepoz�ou ani jedinou molekulu potravy, kterou nevyrobily koji�ky. Živí se výhradn� touto exkluzivní potravou. Takovým
zp�sobem krmí svoje mlá�ata i savci a tento zp�sob krmení dal název celé jejich skupin�. V�ely ke krmení potomk� neprodukují mate�ské mléko, ale pravé sesterské mléko,
produkované pro zaopat�ení sourozenc�. Množství sesterského mléka, které v�elí larva spot�ebuje b�hem první fáze svého vývoje, je asi 25 miligram�. P�i ro�ním odchovu
asi 200 000 v�el v jednom v�elstvu se tedy celkové množství sesterského mléka vyprodukovaného superorganizmem pohybuje okolo p�ti litr�. Starší larvy jsou také krmeny
sesterským mlékem, navíc jsou p�ikrmovány i pylem a medem. V posledním stadiu vývoje již d�lni�í larvy mate�í kaši�ku nedostávají. Pokud by ji konzumovaly dál, vyvinula
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by se z nich matka. O tom, zde se vyvine d�lnice nebo matka, nerozhoduje pouze doba
krmení larvy mate�í kaši�kou, ale také její složení. Je-li v kaši�ce podíl jednoduchých
cukr� 35%, vede to k vývoji matky. Pokud je obsah cukr� pouze okolo 10%, vyvine se
z larvy d�lnice. Vývojové programy v�elích larev lze tedy �ídit množstvím „sladkostí“.
Neplodné v�elí d�lnice a plodné matky reprezentují dv� kasty v�elstva. Ur�ení vzniku
jedné nebo druhé tedy probíhá v závislosti na potrav�. Koji�ky vyhledávají larvy budoucích matek až desetkrát �ast�ji než larvy budoucích d�lnic. Tento rozdíl v kvalit� i kvantit� sesterského mléka vyvolává v larvách komplikovaný �et�zec biochemických reakcí.
Množství a doba tvo�ení hormon� v larvách p�itom hraje rozhodující roli pro vytvo�ení
rozdíl� mezi ob�ma kastami, tj. mezi d�lnicemi a matkami. P�i chemickém rozboru mate�í kaši�ky najdeme krom� látek se známou funkcí i �adu dalších látek, jejichž význam
pro zdravý vývoj v�el dosud nebyl probádán.
Chcete-li se dozv�d�t spoustu dalších zajímavostí ze života v�el, ur�it� navštivte již
tradi�ní v�ela�skou výstavu, kterou po�ádá Základní organizace �eského svazu v�ela��
ve Velké Bíteši. V letošním roce tuto naši nejvýznamn�jší vzd�lávací a propaga�ní akci
po�ádáme od �tvrtka 25.11. 2010 do úterý 30.11. 2010 v Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. �.5. Výstava bude p�ístupna vždy od 9 do 17 hodin. Velkou pozornost ne jenom d�tí p�itahuje tradi�ní exponát – v�ely v proskleném úlu, který ani letos
nem�že chyb�t. Pro praktické v�ela�e chceme p�edvést op�t n�které zajímavé v�ela�ské
pom�cky. Z naší prodejní nabídky je trvale vysoký zájem o medové pe�ivo, medovinu
v n�kolika druzích, sví�ky z v�elího vosku, výrobky z v�elích produkt� a oblíbené 15°
medové pivo. V nabídce bude i kv�tový, medovicový a pastový med.
Na Vaši ú�ast se op�t t�ší organizáto�i, kte�í školní mládeži i všem ostatním návšt�vník�m rádi p�iblíží život a chov v�el.
Ing. Josef Janšta
p�edseda ZO �SV Velká Bíteš

PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
LISTOPAD 2010
Ned�le 14. listopadu v 17 a v 19.30 hodin
SHREK – ZVONEC A KONEC
Když zachráníte princeznu, trochu zfotrovatíte, co s tím? Animovaná komedie v �eském
zn�ní.
Premiéra 92 minut. Mládeži p�ístupno.
Vstupné 69 K�.

Ned�le 28. listopadu v 18 hodin
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 3D
Když máš kámoše, je možné úpln�
všechno. P�íb�hy malé mo�ské želvy v �eském zn�ní a 3D.
Premiéra 88 minut. Mládeži p�ístupno.
Vstupné 69 K�.

Ned�le 21. listopadu v 19.30 hodin
MACHETE
S tímhle Mexi�anem si nem�li zahrávat!
D. Trejo, M. Rodrigez, J. Alba, L. Lohen,
S. Segal
Premiéra 120 minut. Vhodné od 12 let..
Vstupné 69 K�.

Ned�le 5. prosince v 16, 18 a ve 20 hodin
ROMÁN PRO MUŽE
Komedie Michaela Viewegha.
Hrají: M. Donutil, V. Hybnerová,
M. Vladyka, J. Buda� a další.
Premiéra 99 minut. Vhodné od 12 let.
Vstupné 69 K�.
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Informa�ní centrum a Klub kultury m�sta
Velké Bíteše
Vás srde�n� zve na

PRVNÍ BÍTEŠSKÉ VÁNO�NÍ TRHY
3. -5. 12. 2010
v Kulturním dom� ve
Velké Bíteši, Vlkovská 482
Otevírací doba: 3. a 4. 12. 2010 od 9 do 17 hodin
5. 12. 2010 od 9 do 16 hodin
38
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• 20 % sleva na oleje zn. Selenia
• 10 % sleva na akumulátory zn. Banner
• výhodné ceny zimních pneumatik
Bridgestone, Firestone a Pirelli
• 10 % sleva na plechové disky
• 10 % sleva na kryty kol
• 10 % sleva na stírátka st�ra��
• 10 % sleva na Fiat Komfortplus, Alfa
Extrakomfort, Lancia Extrakomfort
• možnost uplatnit slevový kupón
v hodnot� až 1200 K�

PO CELOU DOBU AKCE:

AFIAT
F C eAUTO
n t r uDUDA,
m , V ýSmetanova
s t a v n í 1948,
1 3 0Nám�š�
, O s t rnad
a v aOslavou,
, t e l . / f675
a x :71,
5 9Tel:
6 6568624500
14 431

www.fiat.cz • www.alfaromeo.cz • www.lancia.cz • www.fiatpeople.cz

Krom� uvedených kontrol navíc diagnostika
vozidla na p�ístroji Examiner.

SPECIÁLNÍ NABÍDKA JEN ZA 499 K�

• kontrola podvozku a zav�šení kol
• kontrola a se�ízení osv�tlení
• kontrola funkce ost�ikova��
• kontrola funkce a stavu st�ra��
• kontrola akumulátoru
• kontrola množství a mrazuvzdornosti
chladící kapaliny
• kontrola stavu a tlaku pneumatik
• kontrola provozních kapalin
• vizuální kontrola brzd
• vizuální kontrola výfuku

10 KONTROL PRO VAŠI
BEZPE�NOST

15. 10. - 30. 11. 2010

JISTOTA NA CESTÁCH JEN ZA 199 K�

ZIMA 2010

