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Vážení spoluobčané,
skoro nás to svádí říci: „A je to tu zase! Nový rok, nový počátek, nové úkoly, nová předsevzetí …“. Abychom však mohli s klidným svědomím vstoupit do toho nového, musíme
zhodnotit staré. Zdá se to snadné. Proběhl rok 2008 a člověka napadají takové přívlastky jako „osudové osmičky“ - to spíš ve vazbě na naši společnost, anebo „600 let udělení
plných městských práv, tedy rok oslav“ – to zase směrem k Bíteši. My dva osobně roku
2008 říkáme „rok reality“ – a že realita je opravdu náročná dáma, to jsme si přece v životě vyzkoušeli všichni.
Nicméně nyní stojíme na prahu roku 2009. Chtěli bychom Vám všem popřát hodně
vůle, protože ta nás provází celým životem – hledáme, nacházíme, ztrácíme a zase nacházíme svou vůli žít. Také Vám přejeme dobré příležitosti – rodinné, pracovní, přátelské.
Nesmíme vynechat Vaše zdraví – nechť Vám dobře slouží. A přání pro každého z nás –
nezapomínejme na lidi okolo sebe, dejme si lásku, radost, potěšení i naději…
Přejeme Vám všem
šťastný nový rok 2009!
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

JUDr. Alena Malá
místostarostka města

Foto: Matěj Horký
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Vážení spolupracovníci a spoluobčané!
Rok 2008 můžeme hodnotit jako úspěšný a i když byl poslední měsíc roku
shonný, byl také díky vánočním svátkům
téměř pohádkový. S potěšením můžeme konstatovat, že došlo k dalšímu pozitivnímu rozvoji firem v areálu První
brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s. Zajistili jsme významné investice do nových
technologií, robotizovaného pracoviště, strojního vybavení, včetně strojů pro obrábění složitých výrobků v pěti osách. Došlo
k zásadnímu technickému rozvoji výrobního programu, pokročili jsme v expanzi na trhy
Evropské unie, Blízkého východu, Ruska, Číny, USA, pracujeme na slibných trzích Indie, Austrálie, Afriky. S našimi zákazníky jsme uzavřeli zajímavé kupní smlouvy na nové
či modernizované výrobky, ať už jde o proudové motory, energetické jednotky, klimatizační systémy, dekantační odstředivky, stroje na výrobu papírových výplní, přesné odlitky
turbínových kol leteckých motorů a turbodmychadel, lopatky spalovacích turbín, kondenzační a expanzní turbíny. Zvýraznili jsme svoji pozici přední strojírenské firmy v kraji
Vysočina získáním řady ocenění nejen na krajské, ale i celonárodní úrovni.
Tímto nám dovolte, abychom Vám poděkovali za vynaložené celoroční úsilí a obětavou
práci pro První brněnskou strojírnu Velká Bíteš, a.s., PBS ENERGO, a.s. a Středisko
praktického vyučování PBS Velká Bíteš.
Děkujeme Vám za dosažené výsledky a těšíme se na stejně úspěšnou spolupráci v roce
2009.
Přejeme Vám i Vašim rodinám do nového roku 2009 hodně splněných přání, pohody,
lásky, vzájemné tolerance, Božího požehnání, mnoho osobních úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Ing. Milan Macholán
generální ředitel
První brněnská strojírna
Velká Bíteš, a.s.
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Bc. Aleš Janíček
ředitel
Středisko praktického
vyučování PBS Velká Bíteš

Ing. František Žák
generální ředitel
PBS ENERGO, a.s.
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
LEDEN 2009
Pondělí a středa 9:00-11:30 hodin
pravidelný provoz MC Človíček
vstupné zrušeno, nové hračky (klouzačka, kočárky, auta)
www.clovicek.salixus.cz
Leden 2009
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
přihlášky – Hana Koubková 608 618 980
Sportovní hala TJ
Organizuje TJ Spartak
Úterý 6. ledna 2009 v 19 hodin
PUELLA TRIO
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
Sobota 24. ledna 2009 ve 20 hodin
HASIČSKÝ PLES
Hraje Jásalka z Nové Vsi u Nového Města na Moravě
Předprodej vstupenek od 12. ledna v hasičce – denně od 8 do 17 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482
Úterý 27. ledna 2009 od 15 do 17 hodin
MODRÝ NÁVŠTĚVNÍ DEN
Mateřská škola, U Stadionu 538
Sobota 31. ledna 2009 ve 20 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
Hrají Pikárdi
Kulturní dům, Vlkovská 482

poděkování
Svaz postižených civilizačními chorobami děkuje všem, kteří se podíleli na předvánoční prodejní výstavě. Poděkování patří především paní Juřičkové za medové perníčky, které se těší velké oblibě. Dále paní Prokešové, Stromecké, Brychtové, Karmazínové,
Novákové, Domovu důchodců, MC Človíček a všem ostatním, kteří přinesli své výrobky. I tentokrát se výstava vydařila, což potvrzují pochvalné zápisy v knize návštěvníků.
Děkujeme a věříme, že příští rok bude výstava stejně úspěšná.
Výbor SPCCH
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informace radnice
Usnesení č. 22 / 08 z jednání rady města Velká Bíteš
konaného dne 24. listopadu 2008
Rada města schvaluje:
• dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené dne 16.4.2008 mezi městem Velká Bíteš a Svazem Vodovodů a kanalizací Žďársko jako investorem akce „Rekonstrukce kanalizace
Velká Bíteš – ulice Tyršova“, jehož předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 488.631 Kč pro účely této akce
• smlouvu o právech a povinnostech spojených se vstupem na pozemky p.č. 38/1, 38/2,
55/1, 56 a 92/1, vše v k.ú. Velká Bíteš, uzavíranou mezi Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., a městem
Velká Bíteš, v souvislosti s akcí „Velká Bíteš, ul. Hrnčířská a Peroutkova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace“
• prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 1 ve Velké Bíteši, Jihlavská 282, nájemkyně,
a to o jeden rok
• odpisový plán pro Kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482, na rok 2008
• změnu v rámci schváleného rozpočtu roku 2008 pro SOU Jana Tiraye, Velká Bíteš,
konkrétně převod částky 103.500 Kč určené na mzdy do provozních výdajů
• protokol o vyřazení hmotného investičního majetku předložený Základní školou Velká
Bíteš, Sadová 579
• odpisový plán pro Střední odborné učiliště Jana Tiraye, Velká Bíteš, na rok 2008
• odpisový plán pro Základní školu Velká Bíteš, Sadová 579, na rok 2008
• smlouvu o dílo č. 8/2008, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a Ing. Lubomírem
Grošofem, předmět díla – zpracování projektu pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci stavby „Opatření pro úsporu energií a bezbariérové úpravy v objektu
MŠ U Stadionu ve Velké Bíteši“, a to za cenu 140.000 Kč
• stanovisko a Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy s E.ON Distribuce,
a.s., zastoupenou E.ON Česká republika, s.r.o. - přeložení sloupu a kabelového vedení NN do chrániček v ulici K Mlýnům ve Velké Bíteši
• osazení značky „obytná zóna“ v lokalitě Jihlavská, Velká Bíteš, a to pouze s podmínkou, že nebude požadováno zřízení dalších zpomalovacích prvků uvnitř této obytné
zóny
• uzavření provozu MŠ, Masarykovo nám. 86, Velká Bíteš, a to dne 3.12.2008 a dne
11.12.2008. Důvodem je přerušení dodávky elektrické energie
• protokol ( seznam ) o vyřazení drobného hmotného majetku předložený Mateřskou
školou Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86
• uzavření provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, v době vánočních
prázdnin, tj. od 22.12.2008 do 2.1.2009
• zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou ve
Velké Bíteši, Družstevní 548

Leden 2009
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přidělení sociálního bytu č. 03 o velikosti 2+KK v 1. NP domu č. 239 v ul.Tyršova
ve Velké Bíteši
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 8 o velikosti 1+KK v domě č.p. 282 ul. Jihlavská ve Velké Bíteši k datu 1.1.2009 – nájemce
umístění znaku města Velká Bíteš na cyklistické dresy MTB týmu Velokram.cz
pana Ing. Miroslava Šabackého a paní Janu Trnkovou za členy Školské rady Základní školy, Sadová 579, Velká Bíteš
uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava komunikace ul. Tyršova – Velká Bíteš“,
zhotovitel firma COLAS CZ, a.s., Praha, za cenu 941.874,29 Kč včetně DPH
smlouvu o výpůjčce mezi ČR – Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina a městem Velká Bíteš, předmět výpůjčky – 1 ks výstražného zvukového zařízení, doba výpůjčky nejvýše na dobu pěti let ode dne podpisu smlouvy

Rada města bere na vědomí:
• zprávu o činnosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86, za školní rok
2007 / 2008
• vyúčtování IC a KK města Velké Bíteš akce, konané dne 18.11.2008 – koncert dua
Eva a Vašek
• rezignaci všech členů osadního výboru Holubí Zhoř
• informaci Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru kultury a památkové péče, o poukázání finanční dotace ve výši 200.000 Kč na akci „Oslavy 600 let výročí města“
• informaci Krajského úřadu kraje Vysočina o neopodstatněnosti požadavku realizovat ze strany kraje městem požadované opravy na objízdné trase akce „Rekonstrukce
křižovatky ulic Na Valech, Kostelní, Tišnovská a Vlkovská ve Velké Bíteši“, s tím, že
za požadovanou škodu nenese v daném případě odpovědnost kraj Vysočina
Rada města neschvaluje:
• prodloužení nájemní smlouvy k sociálnímu bytu č. 03 o velikosti 2+KK v 1.NP domu
č.p. 239 na ulici Tyršova, Velká Bíteš
• přidělení sociálního bytu č. 03 o velikosti 2+KK v 1. NP domu č.p. 239 na ulici
Tyršova, Velká Bíteš
Rada města ukládá:
• městskému úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí, zajištění dendrologického posudku stavu lípy na parkovišti před prodejnou Centrum potravin
Kučera
• vedení města zajistit opravu silniční vpusti na ulici Za školou, Velká Bíteš
Rada města doporučuje:
• Panu Josefu Kučerovi, IČ 12155187, Náměšť nad Oslavou, řešit obtížnou situaci na
parkovišti před prodejnou Centrum potravin Kučera zřízením druhého vjezdu na
toto parkoviště z ulice Nová čtvrť. Stav lípy bude posouzen dendrologem
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Usnesení č. 23/08 z řádného zasedání zastupitelstva města Velká Bíteš konaného dne 12. listopadu
2008
Zastupitelstvo města schvaluje:
• za ověřovatele zápisu MUDr. Svatopluka Horka a Ing. Bronislava Hovadíka
• za členy návrhové komise Mgr. Dalibora Koláře a Ing. Aloise Koukolu CSc.
• změnu programu z hlediska pořadí. Z bodu Různé, se bod „Návrh na odvolání
Ing. Milana Vlčka z funkce člena Výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu“ předsunuje na počátek jednání před bod „Rozpočtové opatření
č. 09/08“
• vyhovět žádosti na pořízení audiovizuálního záznamu z dnešního jednání ZM
• rozpočtové opatření č. 9/08 k rozpočtu města na r. 2008, v předložením znění
• na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 4528/4, orná půda, 805 m2,
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelé
• na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 4528/6, orná půda, 803 m2,
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelé
• na základě nabídky nejvyšší ceny, prodej pozemku, p.č. 2975/20, orná půda, 750 m2,
k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelé
• text záměru města Velká Bíteš prodat nemovitý majetek – pozemek p.č. 358/3, orná
půda o výměře 29645 m2, k.ú. Košíkov v obci Velká Bíteš, v předloženém znění. Pozemek se nachází v průmyslové zóně Velká Bíteš – Košíkov
• vyhovět žádosti, a tudíž schvaluje revokaci usnesení č. 22/08 ze dne 13.10.2008:
původní usnesení: ZM schvaluje na základě nabídky nejvyšší ceny prodej pozemku, p.č. 2975/17, orná půda, 750 m2, k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu
s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelka
nové usnesení: ZM schvaluje na základě nabídky nejvyšší ceny prodej pozemku,
p.č. 2975/17, orná půda, 750 m2, k.ú. Velká Bíteš, za nabízenou cenu s tím, že náklady spojené s vkladem kupní smlouvy do KN uhradí žadatelé
• odkoupení pozemků resp. jejich částí v lokalitě Rajhradská za jednotnou cenu od jednotlivých vlastníků a to:
celý pozemek p.č. 2147/4, TTP, k.ú. Velká Bíteš o výměře 373 m2
část pozemku p.č. 2147/1, TTP, k.ú. Velká Bíteš o výměře 102 m2 (dle GP nové
p.č. 2147/7)
část pozemku p.č. 2921/5, TTP, k.ú. Velká Bíteš o výměře 131 m2 (dle GP nové
p.č. 2921/19)
část pozemku p.č. 2921/9, TTP, k.ú. Velká Bíteš o výměře 81 m2 (dle GP nové
p.č. 2921/20)
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odkup pozemku p.č. 38/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 151 m2,
k.ú. Velká Bíteš. Náklady spojené s vyhotovením kupní smlouvy, vkladem do KN
a vyhotovením znaleckého posudku hradí město Velká Bíteš
odkup pozemku p.č. 5098, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 159 m2,
k.ú. Holubí Zhoř, nacházejícího se v bezprostřední blízkosti kulturního domu v místní části Jáchymov, za cenu 10.000,00 Kč od Zemědělského družstva Osová Bítýška,
družstva v likvidaci, 594 53 Záblatí, v konkursním řízení
ve věci žádosti o koupi části pozemku p.č. 84/1, k.ú. Ludvíkov, následující: ZM
bere žádost na vědomí s tím, že ji projedná až po vypracování dokumentace pro
územní řízení na akci „Zástavba Ludvíkov“, a po zpracovaní rozpočtu na inženýrské sítě
smlouvu, v předloženém znění, uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, jejím podpisem se město zavazuje k poskytnutí finančního příspěvku ve výši 6.102.052,00 Kč na výstavbu
„Novostavba vodovodu a kanalizace IS pro RD ul. Jihlavská“

Zastupitelstvo města neschvaluje:
• na základě nabídky nejvyšší ceny prodej pozemku, p.č. 4528/4, orná půda, 805 m2,
k.ú. Velká Bíteš
• prodej pozemku p.č. 358/3, orná půda o výměře 29645 m2, k.ú. Košíkov, obec
Velká Bíteš, fě JUNIMO, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Údolní 5, která nabízí cenu
18.379.900,00 Kč, tj. 620,00 Kč/m2
• prodej pozemku p.č. 358/3, orná půda o výměře 29645 m2, k.ú. Košíkov, obec Velká
Bíteš, fě Bites Industrial Park a.s., Komenského 1342, 674 01 Třebíč Horka – Domky, která nabízí kupní cenu 478,00 Kč/m2
• prodej pozemku p.č. 358/3, orná půda o výměře 29645 m2, k.ú. Košíkov, obec
Velká Bíteš, fě OUTULNÝ Industry Park Velká Bíteš s.r.o., Ocmanická 989,
675 71 Náměšť nad Oslavou, která nabízí kupní cenu 559,00 Kč/m2
• prodej části obecního pozemku p.č. 196/1, ostatní plocha, ost. komunikace o výměře cca 45 m2, k.ú. Košíkov, žadateli
• vyhovět žádosti o revokaci usnesení ZM č. 19/08 ze dne 6.8.2008, bod 6
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
• vzdání se Ing. Milana Vlčka členství ve Výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu, dnem 12.11.2008
• vzdání se pí Hany Pöcklové členství v Zastupitelstvu města Velká Bíteš a členství
v Kontrolním výboru, dnem 12.11.2008
• přehled příjmů, financování a výdajů k 30.9.2008
• vyúčtování hodů 2008
• zprávu předsedy Kontrolního výboru Ing. Aloise Koukoly CSc. o zasedáních výboru
ve dnech 27.8.2008 a 22.10.2008
• zprávu předsedy Výboru pro územní plánování, regionální rozvoj a výstavbu p. Zdeňka Blažka o zasedání výboru ze dne 29.10.2008
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ZPRÁVY Z MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ - POSOUZENÍ KAPACITY KŘIŽOVATKY SILNIC
I/37 – II/602
Na základě požadavku města Velká Bíteš nechalo Ředitelství silnic a dálnic, správa
Jihlava vypracovat posouzení kapacity dopravy na dvou křižovatkách na silnici I/37 –
II/602. Jedna u čerpací stanice při ulici Jihlavská a druhá na ulici kpt. Jaroše do centra.
Výtažek z posouzení kapacity vám nyní nabízíme v autentické podobě. Závěr o tom,
jaká je doprava v průjezdné části města, si tak může udělat každý sám.
Zadání
Silnice I/37 prochází jižní částí Velké Bíteše mimo centrum obce, tento úsek je ohraničen dvěma křižovatkami se silnicí II/602 (viz – situace). Obě silnice jsou dvoupruhové, na křižovatkách nejsou vyznačené řadící pruhy, ale šířky vozovek v oblasti křižovatek umožňují řazení vozidel. Hlavní směr na obou křižovatkách je „za roh“ po silnici
I/37, což odpovídá významu komunikace i intenzitám dopravy, z hlediska bezpečnosti
dopravy je to méně vhodné řešení. Obě křižovatky jsou plošně řešeny značně velkoryse, což je výhodné z hlediska poloměrů oblouků a tím i plynulosti dopravy na hlavní
komunikaci, na druhé straně jsou tím křižovatky méně přehledné zvláště v noci.
Dlouhodobě se uvažuje s přeložkou silnice I/37 v jižním obchvatu obce, vzhledem
k finančním i územním problémům není toto řešení aktuální. Na základě požadavku
místních obyvatel a zastupitelstva zadalo Ředitelství silnic a dálnic, Správa Jihlava, tuto
studii, která má zjistit stávající a výhledové intenzity dopravy na křižovatkách, posoudit jejich kapacitu a doporučit jejich potřebné, případně možné úpravy.
Stanovení intenzity dopravy
Stávající intenzity dopravy na obou křižovatkách byly zjištěny směrovými dopravními průzkumy, provedenými v pondělí 8. září 2008 v době od 7 do 11 a od 13 do
17 hodin, tedy v době předpokládané nejvyšší intenzity dopravy. Vozidla byla sledována po čtvrthodinách v jednotlivých odbočujících směrech, přičemž vozidla byla rozdělena na osobní, dodávky (do 3,5 tun), nákladní spolu s autobusy a kamiony. Z výsledku tohoto průzkumu byla stanovena dopravní špička, a to s ohledem na přepočtové
koeficienty pro jednotlivé druhy vozidel. Výsledky jsou dokladovány tabelárně a graficky v příloze 2 a 3.
Pro výhledová období předpokládáme nárůst intenzit dopravy podle koeficientů
růstu intenzit dopravy vydaných ŘSD ČR. Posouzení bylo zpracováno pro období 20
od uvedení do provozu, tj. pro rok 2003 ( ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na
pozemních komunikacích) Pro posouzení kapacity křižovatky se jako špičková hodina
bere čtyřnásobek nejsilnější čtvrthodiny.
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Posouzení kapacity neřízených křižovatek
Návrh a posuzování úrovňových křižovatek je řešen podle ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ programem podle TP č. 138 „Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek“. Metoda umožňuje výpočet v případě, že hlavní směr na křižovatce vede „za roh“, proto byl tvar křižovatky včetně intenzit
dopravy upraven. Podle normy má být při posuzování kapacity křižovatky dodržena
kvalita dopravy, udávaná stupněm kvality dopravy (UKD) v závislosti na střední době
zdržení. Na křižovatkách na silnicích I. třídy má být UKD = C, na silnicích II. třídy
UKD = D. Na obou křižovatkách je na hlavní silnici UKD = A, na vedlejších silnicích UKD = B. Je tedy zřejmé, že kapacita (kvality dopravy) je i ve výsledku dodržena se značnou rezervou.
Posouzení kapacity okružních křižovatek
Návrh a posuzování okružních křižovatek je řešen ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na pozemních komunikacích“ programem podle TP č. 135 „Okružní křižovatky“. Technické podmínky řeší navrhování malých okružních a miniokružních křižovatek
(tedy do vnějšího průměru 40 metrů s jedním jízdním pruhem na okruhu)
Podle normy (čl. 6.4.2.) není nutno ověřovat kapacitu okružní křižovatky, pokud
součet intenzit dopravy vjíždějících do křižovatky na konci návrhového období nedosáhne 18 000 vozidel za 24 hodin. Na křižovatce K1 je součet inzenzit vjíždějící dopravy
za průzkum 4025 vozidel (K2 = 4194), koeficient přepočtu na 24 hodin je 1,85 a koeficient růstu intenzit dopravy k roku 2030 1,36, celkem tedy 10 127 (K2 = 10 552)
vozidel za 24 hodin, kapacitu křižovatky tedy není nutno ověřovat (kapacita okružních
křižovatek se pohybuje kolem 25 – 30 tisíc vozidel za 24 hodin).
Závěr, doporučení
Vzhledem k tomu, že kapacita stávajících, tedy neřízených křižovatek, nebude překročena ani v návrhovém období 20 let, není z kapacitních důvodů potřeba žádná
změna. Pro zlepšení stávající situace na křižovatkách by bylo možné navrhnout dvě varianty řešení:
A. Ponechání stávajícího tvaru křižovatek s doplněním dělících ostrůvků zejména na
vedlejších komunikacích, tím by se zvýšila přehlednost křižovatek a tím i bezpečnost
dopravy.
B. Přestavbu křižovatek na malé okružní. Přehlednost a zejména bezpečnost by se rovněž zvýšila, bylo by to však řešení výrazně nákladnější a mohlo by mít opodstatnění za
předpokladu nadměrné nehodovosti. Současně by znamenalo zhoršení stávající výhody
volného průjezdu po hlavní silnici I/37. U okružních křižovatek v zastavěném území je
rovněž nutno vzít v úvahu zvýšení hlukové zátěže u okolních objektů, které je důsledkem vícečetného průjezdu vozidel křižovatkou a jejich akcelerace.
Ing. Břetislav Regner
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STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ HŘBITOVNÍ ZDI
U KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
Ohradní zeď starého hřbitova se vychyluje od své svislé osy. To je neradostný výsledek odborného zjištění firmy Proxima projekt, s.r.o., Brno. A návrh řešení? Hrozí
zhroucení této zdi a je tedy nutné neprodleně řešit její statické zajištění. Požádali jsme
proto o vypracování příslušného projektu. Rozpočtové náklady na definitivní řešení problému se vyšplhají na částku 1 až 2 mil. Kč. A protože na opravu hradební zdi prozatím nelze využít žádný dotační titul, bude muset být všechno plně hrazené z rozpočtu
města. Dalším problémem je i to, že nebude možné realizovat opravu zdi po částech,
ale pouze jednorázově. V každém případě bylo nutné nyní před zimou zeď staticky zajistit. Návrh přechodného řešení rovněž zpracovala firma Proxima projekt, konkrétně
její pracovník pan Ing. Špička.
Cena této realizace je téměř 160 000 Kč. Důležité však je, že bezpečnost chodců na
přilehlém chodníku nebude nijak ohrožena.
Mgr. Miroslav Báňa
starosta města

Zajištění hřbitovní zdi.
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JUDr. Alena Malá
místostarostka města

Foto: Mgr. Miroslav Báňa

15

15.12.2008 16:50:55

ROZLOUČENÍ
Krátce před svými 65. narozeninami zemřel náš významný
občan, dlouholetý městský zastupitel a předseda městské organizace KDU-ČSL ve Velké Bíteši,
pan Josef Šmídek.
Narodil se dne 25. prosince
1943 v Pucově, jako poslední ze
tří dětí. V jedenácti letech mu
zemřel tatínek a od té doby vyrůstal pouze se svojí maminkou.
Vyučil se instalatérem a dálkově
vystudoval SPŠ stavební v Brně.
V roce 1967 se oženil a stal se postupně otcem čtyř dětí. Od roku
1972 až do roku 1990 pracoval
jako stavbyvedoucí v podniku
ZSS Žďár n. Sázavou.
Tak jako ostatní křesťané přivítal sametovou revoluci a veškerou svoji energii a svoje schopnosti pak věnoval ve prospěch
našeho města a jeho obyvatel. Podílel se na založení MěO KDUČSL, byl nejprve jejím místopředsedou, později až do své smrti jejím předsedou. Zasloužil se a osobně se podílel na svépomocné opravě místního chrámu sv. Jan Křtitele.
Byl 18 let členem městského zastupitelstva, v letech 1990–1998 vykonával funkci starosty. Bylo pro nás velikým štěstím, že v této době byl v čele města člověk, který dokonale rozuměl investiční výstavbě, protože naše město potřebovalo co nejrychleji odstranit
dědictví totalitního režimu v této oblasti, spočívající v nedostatečné kapacitě devítileté školy, chybějící čističce odpadních vod, neexistenci plynofikace, skládky tuhého komunálního odpadu, domova důchodců a řady jiných věcí. Aniž bych chtěl zlehčit úsilí
a výsledky práce jeho předchůdců, domnívám se, že to, co pro město na úseku investic
zabezpečil a udělal, nemá v novodobých dějinách města obdoby. Vzpomínám si, že po
volbách v roce 1998 při jednání o novém složení rady města prohlásil zástupce ODS
pan Jeřábek, že panu Šmídkovi za jeho práci patří přívlastek budovatel.
Pevně věřím, že Josef Šmídek zůstane trvale zapsán v městské kronice a v našich
srdcích, a že na věčnosti bude spravedlivě odměněn svým Stvořitelem.
JUDr. Jiří Buchta
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ŠKOLSTVÍ
SOU JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ OBHÁJILO ČESTNÉ UZNÁNÍ
V letošním roce naše škola již potřetí obdržela Čestné uznání za vysokou úroveň
praktické přípravy u oborů vzdělání Cukrář – výroba, Kuchař – číšník pro pohostinství
a Kadeřník. Čestné uznání bylo uděleno na základě výborných výsledků u závěrečných
zkoušek, konaných v závěru školních roku 2007/2008, kde žáci museli prokázat profesní dovednosti před zástupci Hospodářské komory České republiky.
Současně devět nejlepších absolventek obdrželo certifikát. U oboru vzdělání Cukrář
– výroba Lucie Řezaninová, Veronika Balounová, Lada Snížková, Pavlína Nehřivá, Jana
Eliášová, dále dvě absolventky oboru vzdělání Kuchař číšník – pro pohostinství Markéta Hellerová, Miroslava Odehnalová a dvě absolventky oboru vzdělání Kadeřník Lucie
Čermáková a Michaela Marvanová. Součástí certifikátu je i dodatek k výučnímu listu –
Europass v anglickém nebo německém jazyce, který jim umožní přednostně získat zaměstnání ve zvoleném oboru ve všech zemích Evropské unie.
Udělení certifikátu předcházela přísná kritéria. Absolventky musely během celého studia dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), včetně závěrečné zkoušky.
Celou akci organizovala Hospodářská komora České republiky, slavnostní předání
pak proběhlo v listopadu v Kongresovém sále HK ČR v Praze.
Čestné uznání je pro naši školu velmi významným a současně i zavazujícím oceněním. Zavazuje nás k tomu, že výsledky v oblasti praktické přípravy musí být i v budoucnu na vysoké úrovni.
Bc. Ludmila Pecinová

Slavnostní předaní certifikátů v Praze.
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ÚSPĚŠNÝ ROK 2008 NA SOU JANA TIRAYE
Oslavy 600 let výročí města Velká Bíteš probíhaly během celého roku. Také naše
škola pořádala akce, které byly zaměřeny k tomuto výročí. Rádi bychom sdělili, že právě v tomto významném roce se po dlouhé době podařilo vrátit našemu městu „maturitní školství“. Po dlouhém a složitém jednání nám byl povolen čtyřletý maturitní obor
23-45-L/001 Mechanik seřizovač. Tento obrovský úspěch by nebyl možný bez úzké
a intenzivní spolupráce se zřizovatelem naší školy městem Velká Bíteš v čele se starostou města Mgr. Miroslavem Báňou a strojírenských firem ve městě a okolí. Maturitní
obor Mechanik seřizovač připraví kvalifikované pracovníky ve strojírenských profesích,
kterých je v současné době na trhu práce nedostatek. Naše škola i nadále nabízí tříleté
obory vzdělaní ukončené výučním listem: 23-56-H/001 Obráběč kovů, 69-51-H/001
Kadeřník, 29-54-H/002 Cukrář – výroba, 65-51-H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství, 66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží, 31-58-H/001 Krejčí, 26-51-H/001 Elektrikář, 36-67-H/001 Zedník
Ing. Marie Šabacká

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Vážení spoluobčané,
Střední odborné učiliště Jana Tiraye Vám přeje do nového roku 2009 pevné zdraví
a mnoho osobních i pracovních úspěchů. Při vstupu do nového roku bychom rádi poděkovali Vám, spolupracovníkům i kolegům z ostatních škol a školských zařízení, za celoroční úsilí a obětavou práci při výchově mladé generace.
Rádi bychom Vás pozvali na dny otevřených dveří, které se budou konat v pátek dne
16. ledna 2008 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 17. ledna 2008 od 8:00 do 12:00 hodin v budově Tyršova 239 a Lánice 300. Srdečně Vás zvou žáci a zaměstnanci školy.
Vedení SOU Jana Tiraye

NOVOROČNÍ PŘÁNÍ
Vážení rodiče a přátelé školy,
jménem svým a jménem svých kolegyň a kolegů Vám děkuji za spolupráci v průběhu uplynulého roku, přeji Vám a Vašim rodinám v nadcházejícím roce 2009 pevné zdraví a rodinnou pohodu. Našim žákům přeji zdravé sebevědomí s přiměřenou mírou pokory.
Mgr. Dalibor Kolář
ředitel Základní školy Velká Bíteš
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SOUČASNOST BÍTEŠSKÉHO ŠKOLSTVÍ
Počátek 21. století byl prakticky pro všechny školy ve Velké Bíteši obdobím poměrně výrazných změn. Kromě změn, které se týkaly vlastního chodu a provozu těchto zařízení v oblasti provozní a výchovně - vzdělávací, přiblížím vztah města Velké Bíteše k jednotlivým školským subjektům.
Na počátku roku 2009 sídlí na území města Velké Bíteše celkem sedm školských
subjektů. Předškolní výchovu zajišťují dvě mateřské školy, základní vzdělávání poskytují tři základní školy a jedna základní umělecká škola, střední vzdělávání nabízí jedna
střední škola.
Pouze Základní škola při dětské psychiatrické léčebně Velká Bíteš má jiného zřizovatele, v tomto případě to je kraj Vysočina. Zřizovatelem zbývajících šesti škol je město Velká Bíteš.
Mateřská škola Masarykovo náměstí a Mateřská škola U Stadionu jsou od 1.1.2003
na základě rozhodnutí městského zastupitelstva dva samostatné právní subjekty. V souhrnu nabízejí více než 160 míst pro děti ve věku od 3 do 6 roků, což by mělo pokrýt zvýšenou poptávku po těchto školských zařízeních v následujících několika letech pro děti
z Velké Bíteše a jejích místních částí. Společným pojítkem je moderní školní kuchyně
v MŠ U Stadionu, která zajišťuje stravování v obou zařízeních.
Základní škola při DPL Velká Bíteš s kapacitou 48 žáků je školou nadregionálního
významu. Žáci této školy, která je internátního charakteru, nemají k městu přímý vztah
z hlediska bydliště, jejich počet se v průběhu roku mění. Většinou pocházejí z různých
míst jižní části Moravy.
Základní škola Tišnovská 116 s kapacitou 54 žáků je pro veřejnost známější jako
„speciální“ případně „zvláštní“ škola. Od 1. ledna 2005 nepřipouští nový školský zákon
jiné označení než základní škola.
V tomto školním roce sem dochází 26 žáků, většina nemá trvalé bydliště ve Velké
Bíteši. Zřizovatelskou funkci přijalo pro tuto školu město Velká Bíteš poměrně nedávno,
k 1.1.2004, jako jedno z mála měst v kraji Vysočina. Do té doby byl jejím zřizovatelem
kraj Vysočina. V současnosti požádalo město Velká Bíteš kraj Vysočinu o opětovné převzetí zřizovatelské funkce této školy.
Základní škola Velká Bíteš s kapacitou 920 žáků se nachází v budovách na ulici Tišnovská 115 (nezaměnit s bývalou zvláštní školou) a v novém areálu Sadová 579. Poskytuje základní vzdělávání pro žáky širšího regionu, dojíždějí sem děti například z Jabloňova a Rudy, Krokočína a Ocmanic, z Lesního Hlubokého a Svatoslavi nebo z Lubného,
Milešína a Skřinářova. V současnosti navštěvuje školu takřka 700 žáků, výuku a výchovu
zajišťuje 43 pedagogů. Kromě standardních školních činností nabízí škola pestrou škálu
dalších školních a mimoškolních aktivit - časté výjezdy do zahraničí, logopedickou péči,
exkurze, práce v keramické dílně, lyžařské kurzy, připravovaný vodácký kurz a další.
Škola spolupracuje s mnoha subjekty ve městě i širším okolí, např. První brněnskou
strojírnou Velká Bíteš, a.s., Základní uměleckou školou, učilištěm, mateřskými školami
a dalšími.
Mezi priority školy patří výuka cizích jazyků (anglického, francouzského, německého a ruského), informačních technologií, podpora rozvoje esteticko-výchovných předmětů, pohybových aktivit a environmentální výchova (výchova vytvářející pozitivní vztah
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dětí k životnímu prostředí). Tyto priority jsou zakomponovány do strategického rozvoje školy, jsou základem nového školního vzdělávacího programu, jehož realizace započala ve školním roce 2007/2008.
Základní uměleckou školu převzalo město také od kraje Vysočina ke stejnému datu
jako u Základní školy Tišnovská 116. Kapacita 300 žáků je v souvislosti se současným
demografickýmm vývojem dostačující. V posledních letech byly do budovy školy investovány značné finanční prostředky, což umožnilo vytvořit v této škole dobré prostorové
podmínky pro její činnost.

NOVÁ ETAPA STŘEDOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VELKÉ
BÍTEŠI
Na konci roku 1998 bylo doručeno tehdejšímu novému vedení města rozhodnutí
Ministerstva zemědělství ČR (jako zřizovatele), kterým bylo zrušeno bítešské zemědělské
učiliště k 1.únoru 1999. Veškerá činnost související s tímto učilištěm byla přenesena na
obdobné učiliště do Velkého Meziříčí. Současně potvrdilo ministerstvo školství ukončení činnosti nedávno vzniknuvších rodinných škol, což se týkalo také tohoto typu školy
existující v té době ve Velké Bíteši. K 1.9.1999 mělo město Velká Bíteš ztratit jeden ze
základních atributů města jako takového - střední školství.
Vedení města předložilo okamžitě městskému zastupitelstvu návrh na zřízení městského učiliště, jeho schválení umožnilo zahájit intenzivní složitá jednání na ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy, přestože stanovisko Školského úřadu ve Žďáře nad Sázavou bylo kategoricky záporné
Dne 15. dubna 1999 schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
zřízení SOU Jana Tiraye Velká Bíteš k 1. září 1999, čímž byla zajištěna tak důležitá kontinuita středního školství ve Velké Bíteši.
Kapacita 190 žáků byla vzhledem k velikosti spádového regionu zcela optimální, nabídka oborů vycházela z potřeb zaměstnavatelů ve městě a okolí. V současné době se zde vyučují čtyři obory vzdělání: obráběč kovů, kadeřník, cukrář – výroba a kuchař – číšník.
Výrazné snížení počtu žáků středních škol v celé České republice očekávané počátkem nového decenia vedlo člena rady města Velké Bíteše Mgr. Dalibora Koláře koncem
roku 2007 k předložení návrhu ředitelce SOU JT Velká Bíteš Ing. Marii Šabacké prostřednictvím rady města, který doporučoval rozšířit nabídku stávajících tříletých učební oborů o nové studijní čtyřleté maturitní obory. Vedení učiliště zvolilo pro dívky oblast sociálních služeb, pro chlapce oblast strojírenskou. Uvedené obory byly předloženy
MŠMT, které následně povolilo obor mechanik seřizovač. Bohužel MŠMT nepovolilo
zvýšení cílové kapacity školy na požadovaných 250 žáků.
Následné podání rozkladu proti části rozhodnutí ze strany města Velké Bíteše, kterým bylo zamítnuto navýšení cílové kapacity školy na 250 žáků, bylo doloženo souborem věcných argumentů (mj. poloha města na hranici dvou krajů, přirozená spádovost
ze tří okresů, silná pozice a požadavky zaměstnavatelů čekajících na vysoce kvalifikované pracovníky v této oblasti a další). Tyto argumenty vedly ředitele odboru správy školského rejstříku MŠMT Ing. Svatopluka Spurného k vydání kladného stanoviska také ke
zvýšení kapacity školy.
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Rozhodnutím MŠMT ze dne 22.10.2008 (obor) a následně (kapacita) ze dne 1.12.2008
byl SOU Jana Tiraye, Velká Bíteš, Tyršova 239 povolen čtyřletý maturitní studijní obor
23-45-L/001 Mechanik seřizovač s účinností od. 1.9.2009.
Vzhledem k této významné skutečnosti (škola bude „produkovat“ maturanty) dochází
od 1.9.2009 ke změně názvu školy na Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš.
Závěrem chci všem školám popřát dostatek slušných žáků a studentů chtivých
poznání.
Mgr. Dalibor Kolář
člen Rady města Velké Bíteše s kompetencí pro školství

UČIT SE PŘÍKLADEM
V jednom z minulých čísel Zpravodaje jste si mohli přečíst o ŠVP (Školních vzdělávacích
programech), které si vytvořila každá škola sama. Vycházela z pokynů
ministerstva školství, jež sestavilo
tzv. RVP (Rámcový vzdělávací program), který stanoví, co mají žáci
umět, ale všem školám dává volnost
a zároveň i odpovědnost za to, co
a jakým způsobem budou učit.
Škola má vést žáky také ke
zvládnutí šesti klíčových kompetencí (komunikativní, pracovní, ob- Návštěva muzea. Foto: Archiv škola
čanské, sociální a personální, k učení a k řešení problémů). To znamená, že žáci mají podle svých možností zvládnout každou
z těchto kompetencí a mají být jimi vybaveni do života. Škola např. vybízí žáky hodnotit práci svou i druhých, podporuje sebehodnocení, zdravou kritiku a zodpovědnost za
svá rozhodnutí, vede žáky k upevňování základních mezilidských vztahů, nabádá žáky
k zodpovědnosti za své chování, účinně zapojuje žáka do diskuse atd.
Kromě klasické – frontální – výuky, kdy učitel stojí před žáky a předkládá jim již
hotové informace, se nabízí např. nejvíce preferovaná práce ve skupinách (popř. ve dvojicích), kdy si žáci sami řeší daný problém či vyhotovují práci. Jejich úkolem je rovněž
naučit se v daném týmu spolupracovníků domluvit se, umět přijmout roli ve skupině
i zvládnout prezentaci společné práce. Dalším možným způsobem, jak některý problém
dětem lépe přiblížit, jsou různé exkurze za památkami, či do přírody, besedy se zajímavými lidmi, návštěvy kulturních akcí aj., kdy se žáci učí hlavně příkladem. Jenom biflováním pouček totiž děti nezaujmete…
Mgr. Renata Pohanková,
ZŠ Velká Bíteš
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NÁVŠTĚVY V DIVADLE
Jezdíte rádi do divadla? Naši žáci ano. Návštěvám divadla věnujeme většinou podvečer všedního dne.
V letošním školním roce 2008/2009 jsme již dvakrát navštívili divadelní představení. Poprvé jsme viděli divadelní hru Strakonický dudák v Mahenově divadle v Brně.
Druhá naše cesta do Brna směřovala do méně známého divadélka Polárka na divadelní hru Maryša.
I když jsme neplánovali žádné tematické určení našich divadelních výletů, stalo se, že
už podruhé v tomto školním roce jsme zhlédli klasické dílo českých autorů. Vzhledem
k tomu, že se jména našich „divadelníků“ často opakují, domníváme se, že jsou s výběrem představení a jejich zpracováním spokojeni.
Obě představení se žákům líbila, můžete se seznámit s jejich dojmy:
„Divadlo o Maryše se nám velmi líbilo, dokazovalo, že dříve to měly ženy velmi těžké.
Rodiče Maryšu provdali za Vávru pro peníze a vůbec je nezajímalo, že ho nechce a miluje někoho jiného. Divadlo skončilo smrtí Vávry a útěkem Francka.“
T. Kratochvílová, M. Tesařová, 8. C
„Představení se odehrálo v malém divadle Polárka. Velice nás překvapilo, že se v takovém divadle, kde se hrají často pohádky, odehrál i tento dramatický a tragický příběh.
Bylo v něm vše - hádky, láska, smutek, pláč, smrt.“
D. Čermáková, S. Fišerová, E. Matoušková, 8. C
„Bylo to napínavé a pořád se něco dělo. Na nudu nebyl čas. Výkony herců se nám
velmi líbily. Představení se mi líbilo víc než předchozí Strakonický dudák.“
M. Benčík, 8. C
Mgr. Eva Čermáková, Mgr. Renata Pohanková a žáci ZŠ Velká Bíteš

KULTURA
KŘEST BEZ ŠAMPAŇSKÉHO
Ve středu 19. listopadu 2008 dostali bítešští příznivci vážné hudby krásný dar k šestistému výročí města.
Je jím koncertní křídlo Petrof I Mondial. Pro město ho po mnohaletém jednání a hledání díky porozumění zastupitelů města získal ředitel ZUŠ, Tomáš Mašek, zakladatel Bítešského hudebního půlkruhu.
Nový nástroj nekřtily bublinky šampaňského, ale spršky nádherných tónů, daleko
opojnějších a trvalejších. Slavnostní křest klavíru provedl člověk nad jiné povolaný – profesor pražské konzervatoře, Ivan Klánský. Kmotry nebyl nikdo slavnější než Johan.Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven a Fryderik Chopin. Za mladou generaci hudebníků se
křtu účastnila svým vystoupením bítešská nadějná klavíristka Jana Rambousková, která
přivedla na scénu další z velikánů hudby, Amadea Mozarta a Antonína Dvořáka.
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Na koncertu byl hostem i „servisman“ dílny Petrof, pan Josef Gadas, který před prodejem ověřoval všech pět tisíc součástek, z nichž je nástroj sestaven. Během přestávky seznámil zájemce s jeho konstrukcí i „životopisem“. Klavír byl postaven v Hradci Králové v roce 1975 na objednávku italské firmy jako speciální nástroj pro klavírní virtuozy.
Hráli na něm světoví klavíristé jako Perticarolli, Pollini, Michelangelli na něm dokonce
koncertoval před papežem Janem Pavlem II.
Podle sdělení prof. Klánského vlastní z více než stovky klubů příznivců vážné hudby
v ČR koncertní křídlo podobných kvalit pouze několik měst a Bíteš je v tomto ohledu
určitě nejmenší, ač Velká.
V závěru koncertu hrál profesor Klánský v zaplněném sále bítešského Kulturního
domu posluchačům na přání, aby si na novém nástroji mohli poslechnout a užít své oblíbené klavírní skladby. Vedení Bítešského půlkruhu má nyní dvě přání: aby kvalitní klavír přilákal do Velké Bíteše další vynikající klavíristy a aby byl sál vždycky zaplněn jako
o tomto mimořádném koncertu.
Zora Krupičková

JAKO V PAŘÍŽI

M. Švajda a P. Kratochvíl.

Foto: Otto Hasoň

Třetí, vlastně - pokud počítáme mimořádný křest Petrofu I Mondial - již čtvrtý koncert letošní sezóny BHP naplnily tóny violoncella a „nového“ klavíru. Již potřetí v Bítešském hudebním půlkruhu vystoupilo duo Martin Švajda – violoncello, Pavel Kratochvíl- klavír v úterý 2. prosince. Využili jsme skutečnosti, že Martin Švajda je pedagogem
bítešské ZUŠ a zařadili jsme koncert tohoto dua, které již spolu účinkuje 15 let, na program 12. sezóny. Nebyla proto vůbec náhoda, že obnovená premiéra programu „Pařížské inspirace“ se uskutečnila právě ve Velké Bíteši.
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Program byl mimořádně náročný – zejména pro interprety. Posluchači se naopak mohli cítit jako na některém zámku na Loiře, jak předeslal v úvodním slovu Tomáš Mašek.
První skladbou byla Sonáta A dur Césara Francka – krásné, melodické dílo, které „udalo
tón“ celému večeru. Je však třeba virtuózně ovládat nástroj, aby se technické finesy dostaly k posluchači ve formě nádherné hudby. Ne nadarmo tuto sonátu Franck věnoval Pierru Fournierovi, protože jen takové cellové legendy jsou schopny předložit publiku tuto
skladbu jako delikatesu na stříbrném tácu. Před Martinem Švajdou od koncertu smekám.
Další skladby byly o něco mladší – Poulencova Sonáta zazněla před přestávkou, Martinů
po ní. Obě dvě opět virtuózně zahrané, s noblesou a „espritem“ Paříže první poloviny
dvacátého století. Závěrečná Italská suita Igora Stravinského byla posluchačským (a nakonec i technickým) vrcholem večera. Snad že jsou Italové ještě ohnivější než Francouzi,
virtuózní prvky se zde vyskytovaly v celých blocích od začátku do konce.
O Pavlu Kratochvílovi zatím nebyla zmínka. Doprovázel však způsobem, který dokonale vystihl po koncertu Tomáš Mašek: „po zasněženém poli jdou dvě postavy, zanechávají však jednu stopu.“
Na reprízy bítešského koncertu se těší posluchači v řadě měst republiky a prý i v zahraničí. My jsme „Pařížské inspirace“ slyšeli jako první a můžeme s čistým svědomím
potvrdit, že se těší oprávněně.
Otto Hasoň

NA TŘI KRÁLE TŘI PRINCEZNY
KONCERT PODPOROVANÝ NČHF
Nový rok Bítešského hudebního půlkruhu zahájí 6. ledna 2009 v 19 hodin v sále
Kulturního domu Puella trio. Pro vás, kteří jste už trošku od školy zapomněli, připomínám, že puella znamená dívka a trio, že budou tři.
Puella trio vzniklo v roce 2003 na Konzervatoři v Brně, v dnešní době patří k nejtalentovanějším triím mladé generace. Od roku 2005 se připravuje pod vedením Guarneri Tria Prague a komorní hru studuje na Hochschule für Musik Luzern ve Švýcarsku ve
třídě prof. Ivana Klánského a prof. Marka Jerie. Oba pánové jsou členy Guarneri Tria,
které jsme slyšeli v „Půlkruhu“ 17. 3. 2002.
Trio je pravidelně zváno na mezinárodních festivaly, např. Moravský Podzim, Talentinum, Festival Emy Destinové , Allegro Vivo, Meclennburg Vorpomenn - Německo, Flaneries Reims – Francie. S úspěchem se účastní také mezinárodních soutěží.
Soubor je uveden na prémiové listině mladých Klubu přátel hudby Nadace ČHF, vystupuje doma i v zahraničí (Slovensko, Rusko, Srbsko, Maďarsko, Rakousko, Německo,
Švýcarsko, Holandsko, Francie, Itálie). V listopadu 2007 natočilo Puella trio své debutové
CD u společnosti ARCODIVA se skladbami B. Martinů, A. Schnittkeho a D. D. Šostakoviče, které je skvěle hodnoceno českou i zahraniční kritikou (Časopis Harmonie, magazín Gramophone ad…)
My se můžeme těšit na skladby širokého stylového rozpětí – od Haydna až po Ebena.
Slibuji, že tříkrálový koncert potěší vaše uši i oči.
Tomáš Mašek
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LIDOVÉ KROJE A SLAVNOSTI
V prostorách konírny třebíčského zámku probíhá výstava „Lidové kroje v obyčejovém
roku současného Podhorácka i Horácka“. Muzeum Vysočiny Třebíč ji vytvořilo ve spolupráci s Městským muzeem ve Velké Bíteši. Kroje jsou vystaveny na figurínách uspořádaných do skupin, představujících lidové slavnosti a obyčeje kalendářního roku, udržované
v některých místech regionu.
Výrazně je zastoupena východní část Podhorácka, která je prezentována několika typy
hodových slavností - jako jsou hody s beranem a ortelem v Doubravníku, hody s rychtářem a právem ve Velké Bíteši nebo havelské hody v Březníku (letos babské). Nechybí svatodušní obchůzka Královniček v Jestřabí a na letošní rok připadající slavnost vožení krála
v Ketkovicích podle obyčeje z nedalekých Lhánic.
Zbožnost lidu na Horácku představuje postava v kroji na pouti ve Slavkovicích. Z jižního Horácka jsou vystaveny kroje, které je možno spatřit v ulicích Telče na Červené pondělí. Převedeno do čísel – na ploše asi 250 m2 je vystaveno kolem dvaceti figurín a množství atributů v deseti zasklených prostorách. Trojrozměrnou část doplňuje řada panelů se
snímky zachycujícími průběh zmíněných slavností a fotoreportáže mnohých dalších obyčejů, které pořídilo zdejší odloučené etnografické pracoviště při letošním a loňském terénním výzkumu obyčejových tradic v obcích na Velkobítešsku, Náměšťsku a Velkomeziříčsku. Autoři výstavy touto cestou děkují všem, kteří zapůjčili krojové součásti a jiné
exponáty. Výstava potrvá do 4. ledna 2009. Přístupná je od úterý do neděle 9 – 12 hodin
a 12.30 – 17 hodin (www.zamek-trebic.cz nebo www.vbites.cz/folklor).
Silva Smutná
Muzeum Vysočiny Třebíč, pracoviště tradiční lidové kultury

Vlevo na pouti ve Slavkovicích, vpravo na hodech ve Velké Bíteši. Foto: Silva Smutná
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VÁNOCE 2008 NA VÝSTAVĚ V ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
Jako již několik let za sebou, i letos jsem
navštívila výstavu zvědavá, co ještě mohou šikovné paní učitelky se svými žáky vymyslet
a realizovat. Ani si z hlavy nevybavím, jaké
Vánoce jsem v minulých letech na výstavě viděla: papírové, bílé, slaměné, andělské…
Cestu k výstavě tmavou chodbou v suterénu osvětlovaly plamínky ve skleničkách.
Jejich světlo se odráželo na desítkách hvězd,
vznášejících se pod stropem.
Z výstavní síně tentokrát vonělo proutí,
jehličí, perníčky, ovoce. Na stěně svítil věnec z jablíček a ořechů, druhý z jehličí, lýka
a perníkových andělíčků, u stromečku betlém z perníku, na plůtku malované plecháčky,
pod stropem cvrlikali perníkoví ptáčci a mlčeli malovaní kapříci. Zaujal mě také vtipný
kalendář s peřinkami – kapsičkami na dobroty. V čele prostoru s režnými záclonami
zvou docela obyčejné dřevěné rámy dveří do království zimy a Vánoc.
Všechna ta letošní předvánoční podívaná byla tentokrát vytvořena z věcí běžných, ba
obyčejných. A v tom bylo její kouzlo.

PŘEDVÁNOČNÍ TRADIČNÍ VÝSTAVA
Výstava Svazu postižených civilizačními chorobami (SPCCH)
je již opravdu tradiční a očekávaná. Představuje výsledky pečlivé a tvůrčí práce mnoha autorů. Organizátorky výstavy mají
nelehkou práci - umístit výtvory
stále většího počtu vystavovatelů ( senioři, mateřské školy, soukromé osoby, SOU…). I letos se
jim podařilo vytvořit atmosféru
blížících se Vánoc. Svědčí o tom
desítky jednotlivých návštěvníků i dětí místních škol. Každý
odcházel buď s maličkostí, kterou si koupil, nebo aspoň s pocitem obdivu k těm, díky
kterým výstava mohla být otevřena.
Zora Krupičková
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NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU

Finále pořadu.

Foto: Z. Krupičková

Každoročně se v bítešském Kulturním domě v listopadu sejdou milovníci folkloru.
Přicházejí na pozvání folklorního souboru Bítešan, jehož komponovaný pořad bývá vyvrcholením jeho celoroční práce. Každý večer má své téma: lidové zvyky v průběhu roku,
masopust, řemesla v Bíteši, Na bítešském jarmarku…
Také v pátek 29. listopadu 2008 sledovali diváci od stolů s občerstvením vystoupení všech členů souboru, i těch nejmenších budoucích – souborů Bítešánek a Sluníčko
z mateřských škol. V pestrém sledu se za doprovodu houslové muziky a sboru Bítešských
žen střídaly lidové tance s hrami dětí a zpěvem lidových písní z Podhorácka. Vystoupili
i hosté, soubor žen z Jinošova.
Tentokrát byla – v rámci letošních oslav šesti set let od udělení městských práv Velké
Bíteši - „mimořádnou událostí“ návštěva J.M. rakouského císaře, vystoupení podle historických podkladů. Panovník milostivě přijal dary a dokonce si zatančil s chasou. Dlouho se
však v Bíteši nezdržel. Odvolalo ho psaníčko od jedné hraběnky z Velkého Meziříčí…
V závěru se na jevišti shromáždili všichni účinkující kolem svaté rodiny. Ke zpěvu koled se přidávali i spokojení diváci. Vánoce byly tedy i díky Bítešanu zase o krok blíž.
Zora Krupičková
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HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše.
Nyní Masarykovo náměstí, dům č.p. 17 (dnes papírnictví Josefa Smutného):
V roce 1594 vlastnil dům Šimon Sedlář. Později roku 1604 jej zdědil po Matouši
Sedlářovi i s polnostmi a chmelnicí v hodnotě 280 moravských zlatých Vondra Medek.
Ten brzy odprodal jak chmelnici, tak dvě role. Roku 1618 prodal i dům s hospodským
zařízením, stodolou a polnostmi řezníkovi Vítu Tomkovi za 300 moravských zlatých. Za
tutéž částku jej po Tomkovi v roce 1624 pořídil jiný řezník Martin Zoubek, který následně přikupoval pozemky. Zoubek poté deset let zastával primátorský úřad. Následně roku
1675 koupil po Zoubkovi dům „v rynku proti Kostelní ulici ležící“ se třemi kusy rolí,
stodolou, dále „dva stoly, dvě stolice, měděnec v kamnech, poloumázy a třetinky odlévací, dvě truhle – jednu pro mouku a druhou pro sejpání obilí, jednoho kohouta a tři slepice, jednu svini“ též za 300 moravských zlatých městský písař Kliment Špalek. Po jeho
úmrtí se v roce 1711 pozůstalý syn Honspetr Špalek oženil s Veronikou, dcerou mlynáře a „pronájemníka panského verštatu mlejna Pekárkovýho, panství osovskému náležejícího“ v Osové Bítýšce Jakuba Jeřábka. Veronika patrně brzy ovdověla, jelikož dům byl
roku 1719 připsán zřejmě jejímu novému manželovi Martinu Spurnému z Hrubé Senice.
Ten roku 1737 prodal dům „v okršku města“ taktéž za 300 zlatých, a to Janu Čermákovi. Poté v roce 1750 zdědil dům Čermákův zeť Jiřík Suchánek. Roku 1754 již vdova Veruna nechala připsat dům svému novému manželovi Franci Tišlerovi, který jej následujícího roku vyměnil s Matějem Hubáčkem za chalupu č.p. 152 v Růžové ulici.
Roku 1777 zdědil „pohořený“ dům „pro jeho dobré a chvalitebné chování, i taky
poněvadž při hospodářství se pilným vynasnažuje“, starší Matějův syn Martin Hubáček.
Ten však roku 1785 vyměnil s Tomášem Akcentem tento dům za domek č.p. 94 v Hrnčířské ulici a získal tak 200 zlatých. Od Akcenta koupil várečný dům v roce 1799 pekař
Jan Šmíd za 1 300 zlatých. Brzy však Šmídova manželka ovdověla, a tak nechala roku
1802 připsat dům i „s řemeslem pekařským“ svému novému manželovi Františku Šafaříkovi. Ten prodal dům o tři roky později za 2 600 zlatých Josefu Vaněrkovi, který jej později roku 1831 prodal za 1 420 zlatých Josefu Macháčkovi. Dále od roku 1838 vlastnil
dům v ceně 2 000 zlatých Petr Svačina. Poté jej roku 1844 získal za 1 517 zlatých Tomáš Kočent. Již o čtyři roky později vlastnil dům za 2 260 zlatých František Slezák. Dalším majitelem domu byl od roku 1855 Josef Šandera, který na jeho pořízení vynaložil
3 040 zlatých. V roce 1864 zdědili dům v hodnotě 3 916 zlatých Karel a Josefa Šanderovi. Dalšími vlastníky domu byli od roku 1871 František Šandera a zřejmě jeho nastávající manželka Marie Vojtová. Ta však záhy ovdověla a roku 1873 nechala připsat polovinu domu v celkové ceně 2 712 zlatých svému novému manželovi Janu Vorlovi. Ten zde
provozoval vedle rolnictví kupeckou živnost. Později v roce 1890 se v domě nacházely
dvě rodiny – jednu představovala výměnkářka vdova Josefa Šanderová se svým vnukem
Františkem, druhou majitel smíšeného obchodu Jan Plot s rodinou. O deset let později
tu žily též dvě rodiny – jedna již zmíněného Jana Plota se smíšeným obchodem, a druhá
rodina Jana Vorla, který byl tehdy účetním ve Spořitelně Velké Bíteše na č.p. 14. V roce
1910 je uváděn již jako vlastník domu s obchodem smíšeným zbožím rodák z Rudy Mořic Krča. Pátá generace jeho potomků žije v domě dodnes.
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Prameny: SOkA ZR, AMVB, č. 11 787 – fol. 25, 46, 48, 63, 64, 91, 111, 132, 164,
166, 167, 242, č. 11 788 – fol. 13, 86, 87, 89, 109, 221, 252, č. 11 789 – fol. 100,
101, 164, 170, 261, č. 11 793 – fol. 19, 55, č. 11 795 – fol. 93-96, sčítací operáty
(1859-1910).
Jan Zduba

Dům čp. 17 v roce 1929. Uprostřed nejstarší syn majitele obchodu Bohumil Krča
se svou manželkou Marií, na lavičce jejich dcery Silva a Vlasta.
Foto: Archiv muzea

JESTŘABÍ VE SVĚTLE BÍTEŠSKÝCH GRUNTOVNÍCH KNIH
Vzhledem k jestřabskému 650. výročí od první písemné zmínky je zajisté vhodné rozšířit obzor historického pohledu na vývoj osady. Jeden z dosud svým způsobem neobjevených raně novověkých pramenů poznání této lokality jsou gruntovní knihy města Velké
Bíteše. Městská správa zde zaznamenávala převody nemovitostí, které se týkaly území města. Výjimkami byly smlouvy, které si nechávali lidé z okolních obcí vyhotovit městským
úřadem, aby právní akt získal větší váhu.
V souvislosti s popisy umístění jednotlivých bítešských pozemků zdejší gruntovní knihy
naznačily dobu přerodu názvu osady. Zatímco ještě ve dvou nejstarších gruntovnicích je důsledně užíván název Jestřebí (1597 – 1721), ve třetí již Jestřabí (1759 - 1773). Komunikace
spojující „dědinu“ s vrchnostenským městem byla jmenována jako „stezka“ (1597, 1693),
„cesta“ (1621, 1631) nebo „vejvoz“ (1721), vždy s upřesněním „kudy se do Jestřebí jde“.
Druhá gruntovní kniha dále vypovídá o následujícím právním aktu. Bylo to roku 1648,
kdy se v pondělí 10. srpna na bítešské radnici sešli purkmistr s některými členy rady, prodejci
poloviny jestřabského dvora spolu s kupcem se svědky, a také hejtman náměšťského hrabství
i panství rosického a troubského rytíř Vilím Albert Muňka z Ivančic, purkrabí náměšťského
panství Ježek Vachman, purkrabí panství budišovského Jakub Toman i purkmistr městečka
Tasova Tomáš Šabatský. Tato sešlost se zabývala mimo jiné převodem vlastnictví nemovitosti v Jestřabí. Předcházelo tomu úmrtí jestřabského dvořáka Vavřince Bureše. Půl svobodného
dvora „v týž dědině Jestřebí“ zdědili společně jeho bratr Pavel Šula a synovec Martin Šalomoun,
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oba kameničtí dvořáci. Tito si jej nemínili ponechat, a tak svůj díl výše zmíněného letního dne
prodali svému příbuznému, který již předtím zdědil druhou polovinu dvora. Kryštof Bureš
tak pořídil druhou „půl dvora svobodného se vším stavením, rolimi, loukami, lesy, chrastinami i se
vším k němu od starodávna příslušenstvím, jaké by se koliv jmenovati mohlo“, a to za 100 moravských zlatých. Kupní sumu měl Bureš začít splácet od následujícího roku po deseti moravských zlatých vždy při čase svatého Václava. Kromě toho měl splatit zděděné dluhy. Smlouva
byla vyhotovena ve městě „pro lepší jistotu“ a přivěšena k ní menší městská pečeť. Stanovené
splátky ale Bureš neplatil pravidelně, o čemž svědčí následující zápis. Totiž „na těch jedno sto
zlatých moravských jest zaplaceno od roku 1649 dle vrubu, kterýž za panem Matějem Jelínkem
spolusousedem zdejšího města Velké Biteše, (jest) verunkův, ročně po 10 zlatých moravských počítajíc, 49 zlatých moravských. Stalo se dne 25. 9. roku 1664“.
Další zmínka o jestřabském svobodném dvořáku je z roku 1700, kdy Marek Bělosta ručil spolu s jinými dvořáky při převodu vlastnictví svobodného dvora ve Březí. Jiný jestřabský
rodák je zmíněn v roce 1716, kdy se syn Víta Vošmery Jiřík Vošmera přiženil do Velké Bíteše na dům č.p. 180 v dnešní ulici Za Loukama. Období vzmáhajícího se bohatství jestřabských svobodných dvořáků dosvědčují gruntovnice pro druhou polovinu 18. století. Tehdy
během sedmileté války (1756 – 1763) roku 1759 dvořák Kristian Holík půjčil 72 rýnských
zlatých bítešskému měšťanovi Janu Ignáci Adrianovi, který mu za to zastavil svobodnou roli
„při Jestřabci rybníkem pod struhou“. Tuto roli Holík převzal do svého vlastnictví roku 1764,
přičemž Adrianovi doplatil 12 rýnských zlatých. Podobně roku 1762 jiný dvořák Martin
Jaša půjčil bítešskému měšťanovi Jakubu Formanovi 65 rýnských zlatých a jako zástavu přijal roli. Jaša o dva roky později tu „svobodného desátku farářskému nepodrobeného roli, kteréžto kus roli blíž tej dědiny Jestřabí“ jest, koupil tak, že Formanovi doplatil 40 rýnských zlatých. Ještě roku 1767 Jaša koupil opět od Formana další dva kusy svobodných rolí – jeden
„nad cestou po 1 ½ míry vedle Kristiana Holíka, druhej pak kus pod cestou po 2 ½ míry“ za
100 rýnských zlatých hotově. Také další jestřabský dvořák Pavel Dvořák roku 1763 půjčil Jakubu Formanovi 65 rýnských zlatých a do zástavy přijal roli „svobodnou nad cestou pod štyry
míry vedle meze roli Kristiana Holíka, kterou on od pana Johannesa Adriana do zástavy dostal“.
O dva roky později Dvořák tu roli od Formana skutečně koupil. Roku 1766 ještě František
Žák z Jestřabí koupil od Jana Ignáce Adriana „kus svobodný roli u Jestřabce...po deset mír moravskejch ozimního obilí vejsevku“ i s ouvarem „pod mezou ležící“ pod dvě míry za 290 rýnských zlatých hotově. Franz Žák měl z těchto rolí platit kontribuci 6 rýnských zlatých (z každé míry po 30 krejcarech).
Dalším důkazem vzrůstající zámožnosti Jestřabských byly koupě domů ve městě. Roku
1769 Matěj Dvořák z Jestřabí koupil právovárečný dům č.p. 84 na náměstí za 1 020 zlatých. Hotově Mates položil 750 zlatých a zbytek doplatil ještě téhož roku. Dům s 26 míry
rolí (tj. cca 13 ha) Dvořákovi prodali roku 1816. Další svobodník z Jestřabí Jan Holík vyženil roku 1773 od Matěje Kožnara dům č.p. 179 v dnešní ulici Za Loukama. Tkadlec Holík
se později roku 1777 také dostal na právovárečný dům, kdy pohořený dům č.p. 133 koupil
za 68 zlatých hotově. Holíkovi vlastnili zmíněný dům na náměstí do roku 1814.
Tento příspěvek je dárkem osadě Jestřabí k jejímu historickému výročí. Nezbývá než
zaholdovat ať i nadále pokračuje to dobré z dědictví - Velké Bíteši blízkých - dvou svobodných dvorů, nad nimiž se z třešňové aleje otvírá výhled do krajiny řeky Oslavy!
Prameny: SOkA ZR, AMVB, č. 11 787 – fol. 107, 164, č. 11 788 – fol. 63, 273, 291,
382, č. 11 789 – fol. 13, 19, 71, 192, 199, 212, 213, 216, 219.
Jan Zduba
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ZADÁNO PRO SENIORKLUB
Seniorklub do nového roku
přeje sobě a i všem ostatním,
ať nám slouží dobré zdraví,
ať nás nic nepříjemného nepotká,
ať se nám v našem životě daří
a ať nás potká i nějaké malé štěstíčko
Lednem vstupuje náš Seniorklub do 10. roku našeho života. Toto významné výročí
si připomeneme a oslavíme za rok. Pokud budeme živí a zdraví, jak to říkáme pokaždé,
když něco plánujeme. Seniorklub se zaběhnul. Nabízíme všem seniorkám a seniorům,
a je nás skoro tisícovka, možnost obohatit svůj život. Děkujeme městu, že naši činnost
podporuje. Děkujeme všem našim příznivcům, kteří nám vychází vstříc.
Ale. Mnohé tváře se z našich setkání vytratily. Těch nových zase tolik nepřibývá.
Nám všem, kteří pro Seniorklub žijeme, také přibyla léta. I v Seniorklubu bychom uvítali omlazení.
Co jsme připravili na měsíc leden:
Od neděle 11. 1. 2009 začínají zase pravidelná nedělní plavání v Nové Vsi u Oslavan. Za stejných podmínek jako vloni. Jenom připomínáme, že odjezdy jsou každou neděli v 8 hodin od České spořitelny.
Na náš Seniorklub, 21.1. 2009, přijde pan starosta, Mgr. Miroslav Báňa. Vždy v lednu, už podesáté. Ani jednou nevynechal. Začátek roku vždy patří jemu. Beseda s ním
je vždy zajímavá a bohatá. Je o čem hovořit. Jinak se jako vždy těšíme na naše klubové
posezení při kafíčku a vínku.
Třetí akcí v lednu bude setkání s internetem. Nazvali jsme to „senioři versus digitální svět“ Setkání se bude konat v Základní škole na Sadové, v počítačové učebně, 28. ledna 2009. Sraz ve 14 hodin u vchodu do školy. Jak to bude probíhat? Posadíme se pohodlně do lavic a budeme pozorně naslouchat a dívat se, co nám budou na velkém plátně
předvádět dva mladí lektoři, kteří tomu rozumí. Jeden ze školy a jeden z praxe v podniku.
Přečteme si noviny, zjistíme počasí, vyhledáme si odjezdy vlaků, zatelefonujeme si, pošleme
dopis s fotografií, objednáme si nějaké levné zboží, prý je to po internetu o dost levnější,
mrkneme se kamerou na něco, co se kde právě děje atd. Dokud nás to bude bavit.
Co připravujeme na měsíc únor:
– každý čtvrtek budeme chodit k Jakoubku pro vodu
– pokračují nedělní plavání v Nové Vsi
– středa 18. 2. 2009 Seniorklub s naším hostem Ing. Otto Horským CSc. o Kubě
Aktiv Seniorklubu
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OSTATNÍ
PŘÍJEMNÉ SETKÁNÍ
V malé klubovně pod bítešskou saunou bylo v pátek 28. listopadu živo. Celý prostor
zaplnil dlouhý stůl a za ním bývalí cvičitelé a cvičenci TJ Spartak. Jednou ročně přijme většina z nich pozvání výboru Spartaku a sejdou se, aby se viděli, dozvěděli se, co je
v bítešském sportu nového, popovídali si a zavzpomínali na minulé doby i na své přátele, se kterými se již nepotkají, prohlédli si fotografie, připomínající sportovní akce, soutěže, přebory.
Dostavili se nejen Bítešáci, ale i ti, kterým se stala domovem jiná obec. Tentokrát přijela Bohuška Teperová – Pelánová, Luboš Veselý, Láďa Kostka…I přes přibývající „křížky na zádech“ mají všichni stále něco společného: lásku ke sportu, který dříve provozovali nebo stále provozují.
Zapomíná se na bolavé klouby a jiné neduhy. Se smíchem poslouchají přítomní historky Luboše Veselého, navazují svými vzpomínkami. Veselo je i kolem Slávky Ondrákové, na které není poznat, že je jednou z „nejdříve narozených“. Kolem všech se míhá
hostitelka Hanka Holíková, (mimochodem, nedávno oslavila „kulaté životní jubileum),
roznáší chlebíčky a zákusky, nabízí víno. Také předseda výboru TJ Spartak Jirka Blaha se
činil, aby všem bylo dobře. A bylo.
Zora Krupičková

Slávka Ondráková a Hana Holíková
Vlevo pohled do klubovny.
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Srdečně zveme všechny příznivce
cestování na společné setkání

Čína

Promítání fotek z cest
Milan Macholán
Milan Macholán je generální ředitel První brněnské
strojírny Velká Bíteš a pracovně navštívil celou řadu
zemí. Čína patří k nejzajímavějším.

Kdy: neděle 11. ledna v 17 hodin

Kde: fara ve Velké Bíteši
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program kina flip velká bíteš
LEDEN 2009
Neděle 4. ledna 2009 v 19.30 hodin
MALÉ OSLAVY – Příběh v rytmu salsy,
která je prý stejně dobrá jako sex. V hlavních rolích Anna Šišková, Tereza Notová,
Bolek Polívka a další…
Premíéra – 96 minut, vhodné od 12 let
Vstupné 69 Kč
Neděle 11. ledna 2009 v 17.00 a v 19.30 hodin
KOZÍ PŘÍBĚHY – POVĚSTI STARÉ
PRAHY
Staré pražské legendy v prvním českém 3D
animovaném filmu.
Premiéra – 81 minut, mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč
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Neděle 18. ledna 2009 v 19.30 hodin
VICKY CRISTINA BARCELONA (Vicky Cristina Barcelona) Milostné psaníčko
z Barcelony od Woodyho Allena. V hlavních rolích čerstvé a lehké komedie o vášnivém setkání dvou mladých Američanek na
prázdninách a spontánního malíře. Scarlett
Johansson, Rebecca Hall, Javier Bardem,
Penelope Cruz…
Premiéra – 96 minut, vhodné od 15 let
Vstupné 69 Kč
Neděle 25. ledna 2009 v 19.30 hodin
MAMMA MIA! (Mamma Mia!) Největší filmová pohoda loňského roku. V hlavních rolích muzikálu Meryl Streep. Pierce
Brosnan a další…
Premiéra – 108 minut, mládeži přístupno
Vstupné 49 Kč!!!
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Vyhlášení výběrového řízení – pozice tajemník úřadu
Starosta města Velká Bíteš vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312 / 2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na pozici

tajemník/tajemnice městského úřadu
s místem výkonu práce Masarykovo nám. 87, Velká Bíteš

Požadujeme:
* Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
* Nejméně tříletou praxi:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku
nebo při výkonu státní správy v pracovním poměru nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro
výkon této funkce; délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
* Vysoké pracovní nasazení, časovou flexibilitu a odpovědný přístup k plnění úkolů
* Komunikační schopnosti a vyjednávací schopnosti
* Dobrou znalost běžného kancelářského software (MS Office, internet)
Výhodou:
* Znalost alespoň jednoho ze světových jazyků
* Praxe v oblasti výkonu veřejné správy
* Řidičské oprávnění sk. B
Nabízíme:
* Perspektivní pozici
* Možnost trvalého vzdělávání a osobního růstu
* 12. platovou třídu
* Přidělení bytu o velikosti 3+1 ve Velké Bíteši
Zájemce předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
* Jméno a příjmení, titul zájemce
* Datum a místo narození zájemce
* Státní příslušnost zájemce
* Místo trvalého pobytu zájemce
* Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
* Datum a podpis zájemce
K přihlášce je nutno přiložit:
* Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
* Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
* Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
* Lustrační osvědčení
* Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Vaše přihlášky v písemné podobě očekáváme na adrese Městský úřad, Masarykovo nám. 87,
595 01 Velká Bíteš nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem na adrese
mu@vbites.cz do 30.1.2009 do 14.30 hod. Kontaktní osoba: JUDr. Alena Malá, 777 172 223,
e-mail: alena.mala@vbites.cz
Zpravodaj města Velké Bíteše vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 025, 566 532 342, e-mail: miroslava.ondrouskova@vbites.cz.
Odpovědný redaktor: Miroslava Ondroušková
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.
Předtisková úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba, tisk: Brko, s. r. o., Brno, 545 216 490, e-mail: brko@tiskarnabrko.cz.
Uzávěrka pro únor 16. 1. 2009, březen 17. 2. 2009. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Zpravodaj 01_2009.indd 36

15.12.2008 16:51:01

