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l NOVÁ VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
l VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU
ČESKÉ REPUBLIKY 2010
l NOVÉ STANOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Nové stanoviště Zdravotnické záchranné služby.
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION
OŘECHOV S MÍSTNÍ ČÁSTÍ RONOV
III.
Naučná stezka
pokračování
7. Heřmanovské koule (8,2 km)
Jedná se o světoznámý nerost ve tvaru nepravidelných koulí o průměru až 10 cm.
V celém světě se nachází jen ojediněle a velmi vzácně. Je uložen v Národním muzeu
v Praze i ve vídeňském Přírodovědném muzeu („Naturhistorisches Museum“ na náměstí „Maria -Theresien Platz“).
O heřmanovských koulích již bylo ve zpravodaji pojednáno, přesto uvedu jejich složení: Jádro je tvořeno čočkou ze šupin hnědého flogopitu, okraj z vláknitého šedého antofylitu a mezi nimi je šedozelená vrstva chloritu a montmorillonitu. Navzdory tomu, že
se jedná o naleziště chráněné zákonem, najdou se různí - pro dnešní dobu typičtí „nenasytové“ kteří jsou schopni nelegální, dokonce mechanickou těžbou znemožnit zachování tohoto výjimečného přírodního útvaru pro budoucí generace. Podobně ohrožena
je i nedaleká chráněná lokalita s výskytem silně ohroženého druhu orchideje - vstavače
kukačky z čeledi vstavačovitých. Dorůstá výšky 8 – 30 cm a květenství ve tvaru řídkého klasu má barvu nachovou nebo růžovou. Okolní krajina s dostatkem rozptýlených
křovin v polní krajině je vhodná pro dnes již ohrožený druh dříve hojné lovné zvěře –
koroptve polní. Je to i zásluhou myslivců z heřmanovské honitby, kteří již řadu let vysazují keře a tím rozšiřují plochy stávajících remízů a obhospodařují pruhové potravní
pásy. Myslivci koroptve začátkem zimy „komorují“ v uzavřených voliérách do příchodu
jara a tím snižují škody způsobené dravci a počasím. V okolních lesích se běžně vyskytuje zvěř černá, srnčí, mufloni, zajíci a bažanti. Díky poměrně zachovalé přírodě v okolí Svaté hory je v létě v polích slyšet i křepelky polní a začátkem 70. let se v lesích a lučních zákoutích pod „Svatou“ ještě vyskytoval tetřívek obecný. Uvedený nerost i lovná
zvěř jsou na tabuli vyobrazeny.
Ušli jsme téměř polovinu z celkových 16,9 km délky naučné stezky a nyní se vydáme po
silnici směrem na Skřinářov. Po asi 100 m vstoupíme do lesa, jdeme mírně do kopce až po
dalších cca 300 m přijdeme na křižovatku s lesními cestami – vpravo na Rohy a my odbočíme
vlevo směrem na Ondrušky. Asi po 60 m uvidíme vlevo na kraji lesa další informační tabuli:
8. Hrádek (8,7 km)
Od informační tabule půjdeme několik desítek metrů po okraji lesa, až uvidíme poměrně výrazný a zachovalý půdorysný reliéf hrádku či menší tvrze s ochranným vodním příkopem. Přes velmi sporadické a staletími zastřené informace je pravděpodobné,
že jeho vznik souvisí s kolonizací Vysočiny po roce 1200, a že byl založen a užíván řá-
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dem Německých rytířů jako opevněná strážní věž při zakládání okolních osad. Historické prameny z roku 1366 zaznamenávají koupi lánu ve Vilémovicích bratry Bohuňkem
z Rohů a Ješkem Rohovcem, kteří (podle jmen) mohli být dalšími uživateli hrádku. Dále
je také uváděn Ješek z Rohova s manželkou Ofkou v roce 1406. Zánik hrádku je připisován husitským válkám. Na informační tabuli je dále vyobrazen erb řádu Německých
rytířů s dobovými ilustracemi a poměrně rozsáhlé odborné pojednání o houbách vyskytujících se v okolních lesích, včetně vyobrazení.
Pokračujeme dále touto zpevněnou lesní cestou směrem na Ondrušky, až narazíme na první odbočku doleva. Pokračujeme po ní dále (směrem na Milešín) a po cca 500 m odbočíme
na podobnou lesní cestu doprava, sledujeme levou stranu až před mladým lesíkem uvidíme
další informační tabuli:
9. Anglica (10,7 km)
Název, na první pohled nesrozumitelný, skutečně vypovídá o určitém nepochopení tehdejších obyvatel. Cenné informace podává pan Kristián Kopečný z Milešína (zvaný „Krišpín“), který zemřel v roce 1949: „Byla válka prusko – rakouská. Po vítězné bitvě u Hradce Králové v roce 1866 postupovala pruská armáda z Čech směrem do nitra rakouské monarchie. Při svém průchodu Moravou se jedna část regimentu pruské pěchoty utábořila na čas na tomto místě zvaném „Dlouhá leč“. Byla to lesní louka u tehdejší hlavní cesty, spojující Milešín s „císařskou cestou“ (zastávka č. 11). Děti z Milešína
chodily mezi vojáky sbírat lesní jahody. Paradoxem bylo, že tito cizí vojáci sloužili dětem
jako ochrana před panskými hajnými, při tomto zakázaném sběru. Jednoho dne přijížděli od Heřmanova „nepřátelští“ dragouni, kteří, nic netušíce, se náhle octli v palbě „zdejších“, na okraji lesa ležících prušáků. Dětem se podařilo z lesa utéct. Většina dragounů
byla pobita a najatí vesničané je museli pohřbívat. Protože podle uniforem byli pro ně
neznámí, rozšířila se zpráva, že zabití rejtaři byli Angličané, kteří pomáhali Rakousku ve
válce s Pruskem“. Protože jediným spojencem Rakouska v této válce bylo Sasko, je pravděpodobné, že pobití vojáci v těchto „odlišných“ uniformách byli Sasové, nikoliv Angličané. Ve své další části se tato informační tabule zabývá lesními rostlinami a mimo jiné
uvádí: Předhoří Českomoravské vrchoviny leží na rozhraní dvou významných oblastí, a to
středoevropské lesní květeny a teplomilné jihovýchodoevropské květeny.
Najít další informační tabli bude poněkud obtížnější. Otočíme se vpravo do směru prohlídky a vydáme se šikmo vpravo do lesa pod úhlem cca 45°, málo znatelným lesním průsekem. Po překročení horizontu scházíme mírně vlevo do hlubšího žlabu, kde najdeme další informační tabuli.
Pokračování příště.
Alois Koukola
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NABÍDKA PROGRAMŮ A AKCÍ
Pondělí dne 3. května – 14. května 2010
Otevírací doba: po-pá 8.00 – 15.30 hodin, obědová přestávka 11.30 – 12.00 hodin,
sobota-neděle 13.00 – 16.00 hodin
BEZ MAKE-UPU – výstava fejetonů, veršů a textů Ivy Odehnalové, „říznutá“ částí
tvorby bítešského rap-interpreta Eduarda Rovenského
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Úterý dne 4. května 2010 v 19 hodin
MIMOŘÁDNÝ KONCERT RENATA A IGOR ARDAŠEVOVI (klavír)
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek dne 6. května 2010 v 15 hodin
AKADEMIE – program plný básniček, písniček, tanečků a her dětí z MŠ
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje MŠ U Stadionu
Neděle dne 9. května 2010 v 9 hodin
III. ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“ – turnaj mládeže (judo)
V případě zájmu kontaktujte p. Ondřeje Blahu na tel.: 720 395 739
Sportovní hala, Tyršova ulice
Organizuje TJ Spartak
Neděle dne 8. května 2010 v 18 hodin
POLOŽENÍ VĚNCE KU PŘÍLEŽITOSTI 55. VÝROČÍ K UKONČENÍ
2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Neděle dne 9. května 2010 ve 14 hodin
ŽEHNÁNÍ MOTORKÁŘŮ
Na Masarykově náměstí
Organizuje Farnost Velká Bíteš
Sobota dne 15. května 2010
32. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Od 8 do 10 hodin prezence turistů na návsi v Jinošově
Organizuje Český zahrádkářský svaz ZO Jinošov
Úterý dne 18. května 2010 od 8 do 16 hodin
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A MŠ U STADIONU
Bližší informace uvnitř Zpravodaje
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí a MŠ U Stadionu
Úterý dne 18. května 2010 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
Organizuje MŠ Masarykovo náměstí

Květen 2010

5

Středa dne 19. května 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB – beseda a ukázka výroby o patchworku
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Středa dne 19. května 2010 v 18 hodin
BESEDA – putování po Izraeli, Sinaji a skalním městě Petra
O své zážitky se s námi podělí Mgr. Tomáš Holzner
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 22. května v 15 hodin
KRÁLOVNIČKY – svatodušní obchůzka dívek s obřadími zpěvy a tanci
Jestřabí u Velké Bíteše
Úterý dne 25. května 2010 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát na školní zahradě
Organizuje MŠ U Stadionu
Pondělí dne 31. května 2010 v 15 hodin
ODPOLEDNE S DECHOVKOU – k tanci a poslechu hraje BÍTEŠSKÁ KAPELA
Je nutné se nejpozději do 24. 5. nahlásit v Informačním centru, Masarykovo nám. 5,
tel.: 566 532 025
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje Informační centrum a Klub kultury

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Č. 05/10
KONANÉHO DNE 22. BŘEZNA 2010
4/05/10/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku na kovanou branku v domě Masarykovo náměstí 85 ve Velké Bíteši od Uměleckého kovářství Pavel Tasovský za 54.804
Kč včetně DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 26.03.2010
5/05/10/RM - rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. JI/ZR/2009/479 s firmou COLAS, a.s., Závod Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, kterým se mění sazba DPH
a upřesňuje termín ukončení
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 26.3.2010
6/05/10/RM - bere na vědomí Dohodu o plné moci o zastupování města daňovým poradcem Ing. Lubošem Fajmonem dle ust. §40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb. v platném znění ze dne 1.3.2010
odpovědnost: rada města termín: 22.3.2010
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7/04510/RM - bere na vědomí sdělení Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve věci poskytování dotací na renovace výtahů v budovách města
odpovědnost: rada města termín: 22.3.2010
8/05/10/RM - bere na vědomí dopis Bítešské dopravní společnosti s.r.o., Vlkovská 334,
595 01 Velká Bíteš, ve věci „Akce III/3791 Velká Bíteš-Vlkovská", konkrétně reakci firmy na závěry jednání rady města ze dne 22.2.2010, když rada nesouhlasila s požadavkem
BDS zprovoznit objízdnou trasu přes ulici Nová čtvrť pro všechna vozidla bez ohledu na
výši jejich tonáže. RM potvrzuje svá předchozí stanoviska (ze dne 22.2.2010 - usnesení 12/03/10/RM a ze dne 8.3.2010 - usnesení 32/04/10/RM) a nesouhlasí - stejně jako
projektant stavby - ani s možností řešit předmětnou rekonstrukci průjezdem po jedné
polovině silnice III/3791 z důvodů bezpečnosti
odpovědnost: rada města termín: 22.3.2010
10/05/10/RM - jmenuje vedoucí organizační složky Městské knihovny Velká Bíteš Kateřinu Brychtovou, a to s účinností od 1.4.2010. Současně stanoví vedoucí Městské knihovny Velká Bíteš rozvrh pracovní doby od 1.4.2010 takto:
pondělí, úterý, čtvrtek: 8:30 hod. - 11:30 hod. 12:00 hod.- 17:00 hod.
středa, pátek: 8:00 hod. - 12:00 hod. 13:00 hod. - 17:00 hod.
a dále stanoví celkový počet zaměstnanců města Velká Bíteš v této organizační složce
s účinností od 1.4.2010: 1 zaměstnanec
odpovědnost: starosta, místostarostka termín: 1.4.2010
13/05/10/RM - souhlasí se změnou typu parkovacích automatů. Jedná se o záměnu 3 ks
solárních automatů za 2 ks s napájením zemním kabelem NN a 1 ks bateriový
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 1.4.2010
14/05/10/RM - rozhoduje vyhovět žádosti pana Zdeňka Mazánka o umístění reklamy
v předloženém znění na zadní stranu parkovacích lístků za nabídnutou cenu 600 Kč/kotouč bez DPH. Množství kotoučů: 20 ks
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15.4.2010
18/05/10/RM - souhlasí jako vlastník se vstupem Správy toků, Lesy ČR, na pozemky
p.č. 243, 2111/1, 2109/1, 3019/3 a 3019/4 v k.ú. Velká Bíteš za účelem vyčistění koryta toku Bítýška v km 3,470 - 4,010. Současně také dává svůj souhlas k dočasnému uložení naplavenin na pozemek p.č. 2111/1 v k.ú. Velká Bíteš
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 31.3.2010
24/05/10/RM - schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Velká Bíteš, Sadová 579,
příspěvková organizace, za rok 2009
odpovědnost: ředitel ZŠ Sadová termín: 31.3.2010
25/05/10/RM - schvaluje hospodářský výsledek Střední odborné školy Jana Tiarye Velká Bíteš, příspěvkové organizace, a rozdělení vzniklého zisku do fondu odměn a do rezervního fondu dle předloženého návrhu
odpovědnost: ředitelka SOŠ termín: 31.3.2010
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26/05/10/RM - schvaluje hospodářský výsledek Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace, a rozdělení vzniklého zisku do fondu odměn a do rezervního fondu dle předloženého návrhu
odpovědnost: ředitel Polikliniky termín: 31.3.2010
29/05/10/RM - rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy HELIOTECH, s.r.o., Pod
Pekárnami 213/8, Praha, na zhotovení a dodávku 7 ks dřevěných exteriérových žaluzií
a jejich montáž pro altán odpočinkové zahrady u domova důchodců, a to ve výši Kč
116.676,- + DPH
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30.3.2010
31/05/10/RM - schvaluje výměnu oken na severní straně školní kuchyně s tím, že akce
bude financována městem v rámci rozpočtového opatření č. 3/2010
odpovědnost: ředitel ZŠ Sadová, odbor finanční termín: 15.4.2010

ZPRÁVY Z MĚSTA
REKONSTRUKCE ULIC HRNČÍŘSKÁ A PEROUTKOVA JDE
DO ZÁVĚREČNÉ FÁZE
V průběhu dubna byly dokončeny pokládky zemních kabelů silnoproudých a slaboproudých rozvodů společností E.ON a O2. Samospráva využila prováděných prací pro
položení chrániček pro plánovanou metropolitní optickou síť. V květnu pak bude probíhat v Hrnčířské ulici výstavba jednosměrné komunikace s podélným stáním pro 27 osobních automobilů včetně bezbariérového chodníku se sloupy veřejného osvětlení. V ulici Peroutkova bude vybudována jednosměrná komunikace s bezbariérovým chodníkem
a sloupy veřejného osvětlení. Parkoviště a chodníky bude realizovat firma JCZ Maršovice u Nového Města na Moravě, komunikace firma COLAS CZ, provoz Žďár nad Sázavou a veřejné osvětlení firma Technické služby Velká Bíteš.

STAVEBNÍ PRÁCE NA PROJEKTU MODERNIZACE STŘEDNÍ
ODBORNÉ ŠKOLY JANA TIRAYE DOKONČENY
Projekt Modernizace SOŠ Jana Tiraye se skládá ze dvou částí: stavební práce a dodávky zařízení a vybavení učeben včetně kabinetů.
První část projektu je dokončena. Stavební práce zahrnovaly nové podlahy, omítky,
stropní podhledy; kompletně byly provedeny nové rozvody vody a odpadů, vzduchotechnika, elektroinstalace včetně počítačové sítě a ústřední vytápění. Osazena byla nová plastová okna, vnitřní i venkovní parapety, fasáda objektu je zateplená.
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Bylo započato s druhou částí projektu – dodávkami. Jedná se především o dva školní obráběcí stroje, počítače, interaktivní tabule, stoly, židle a skříně i další specifické vybavení učeben fyziky a chemie, jazyků, výpočetní techniky a speciální učebny PC pro
výuku na NC strojích.
S kvalitou dosud prováděných stavebních prací jsme velice spokojeni. Rovněž jsme
byli osobně zkontrolovat výrobu zařízení a vybavení učeben, kabinetů, a to přímo na
místě u dodavatele této části zakázky. Ke kvalitě provedení, použitého materiálu a dodržení technických parametrů nemáme výhrady. Jedná se ve většině případů o originální
způsob řešení nábytku navrženého přímo na míru pro dané učebny.
Přeměna projektu z papírové projektové dokumentace do fyzické podoby se jeví jako
velice zdařilá a plní naše představy.

PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MPZ VE VELKÉ BÍTEŠI
Jak již jsme Vás dříve informovali, byla nám letos přislíbena částka 1.265.000 Kč od
Ministerstva kultury ČR na opravu památek v rámci Programu regenerace MPZ (městských památkových zón). V současné době zpracováváme žádost o poskytnutí finančních
prostředků na jednotlivé akce. Dle předběžných návrhů největší podíl z přislíbené dotace
bude použit na opravu střechy kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Jedná se o částku
1.105.000 Kč, která s podílem města Velká Bíteš ve výši 316.000 Kč bude tvořit téměř
90 % z celkových nákladů na akci. Zbývající část dotace ve výši 160.000 Kč bude použita na náhradu části nevhodných povrchů (asfalt, beton) na Masarykově náměstí za kamennou dlažbu. Práce by měly být prováděny již v souladu se schválenou projektovou
dokumentací na opravu tohoto náměstí.
Miroslav Báňa
starosta města

JUDr. Alena Malá
místostarostka města

VELKÁ BÍTEŠ MÁ NOVÉ STANOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
Už během letošního léta začnou z Velké Bíteše zasahovat zdravotničtí záchranáři.
Od 12. května 2010 bude v bezprostřední blízkosti dálnice D1 v průmyslové zóně
Velká Bíteš -Košíkov fungovat další výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Kraj Vysočina během necelého roku splnil slib a na pozemcích, které poskytlo město Velká Bíteš, postavil jednopodlažní přízemní nepodsklepený objekt
s hlavním vstupem z boku budovy a dvěma garážovými stáními. Směnný chod výjezdového pracoviště budou zajišťovat zdravotničtí záchranáři ve složení lékař, záchranář,
řidič – záchranář.
Výjezdové místo Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina (ZZS) ve Velké Bíteši je prvním z řady nově budovaných a připravovaných stanovišť. Další v Jemnici a Při-
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byslavi budou otevřena do konce letošního června. Činnost resp. výjezdy ze stávajících
i nových stanovišť bude dále koordinována Zdravotnickým operačním střediskem ZZS
kraje Vysočina v Jihlavě.
Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina ve Velké Bíteši je už sedmnáctým na území kraje Vysočina.
Vedení kraje Vysočina děkuje všem, kteří mají podíl na vybudování nového stanoviště ZZS, dále vedení města Velká Bíteš, které zajistilo potřebné pozemky vč. projektové dokumentace a vedení ZZS kraje Vysočina, které bude řídit a koordinovat chod
nové záchranky.
Ing. Libor Joukl,
náměstek hejtmana pro oblast dopravy a majetku

INFORMACE O ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o. vznikla transformací 5 okresních
záchranných služeb k 1. 1. 2005. V roce 2008 se k této krajské organizaci připojila ZZS
Humpolec, která fungovala do té doby samostatně. Posádky ZZS jsou jednak lékařské
tříčlenné tj. RLP (lékař, zdravotnický záchranář a řidič-záchranář) nebo dvoučlenné tj.
R-V (lékař + řidič-záchranář) a jednak nelékařské tj. RZP, které zajišťují buď 2 zdravotničtí záchranáři nebo zdravotnický záchranář a řidič-záchranář. Na některých stanovištích máme posádky pouze lékařské, na některých obojí a na některých pouze nelékařské.
V roce 2008 došlo po podrobné analýze stávajícího počtu posádek a jejich dojezdnosti do všech oblastí kraje Vysočina k rozhodnutí rady Kraje Vysočina o vytvoření dalších několika výjezdových stanovišť, z nichž byly vybrány k realizaci jako první Velká Bíteš, Jemnice a Přibyslav. Na těchto stanovištích, která se otevřou a uvedou do provozu
koncem prvního pololetí tohoto roku, budou působit nelékařské posádky.
Kdo je zdravotnický záchranář a co může dělat?
Zdravotnický záchranář je povolání, které může samostatně vykonávat pouze člověk,
který absolvoval vyšší odborné nebo bakalářské studium, či zdravotní sestra s postgraduálním studiem anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče s praxí na intenzivním lůžku
v nemocnici. Z toho je patrné, že nelékařské profese jsou vysoce specializované.
Po přijetí do pracovního poměru na naší záchranné službě je zdravotnický záchranář
zařazen do tzv. adaptačního procesu, v rámci něhož se dále vzdělává a získává pracovní
a provozní návyky nutné pro samostatný výkon práce.
Je to skorodoktor?
Těžiště výkonu zdravotnického záchranáře spočívá především ve využití všech načerpaných znalostí a dovedností, aby byl schopen vyšetřit a ošetřit pacienta tak, aby
byly zajištěny všechny jeho základní životní funkce. Sanitní vozidlo, které používá
nelékařská posádka, je svým vybavením shodné s vybavením sanitního vozidla, které používá posádka lékařská. Kompetence zdravotnického záchranáře jsou dány předpisem organizace, který je vytvořen v souladu s právními normami a doporučeními
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odborných společností. Mezi základní kompetence řadíme např. měření všech životních funkcí, zajištění dýchacích cest, defibrilace, nepřímá srdeční masáž, stavění masivního krvácení, kyslíková terapie, zajištění žilního vstupu pro podávání léčiv, fixace zlomenin atd. Zdravotnický záchranář není lékař, nemůže tedy samostatně medikovat, ale na základě využití svých znalostí, zkušeností a kompetencí dokáže rychle
vyhodnotit situaci. V případě potřeby pak bezodkladně telefonicky kontaktuje lékaře a konzultuje podání léčiv.
Je řidič-záchranář také zdravotník?
Ano, i řidič-záchranář musí absolvovat zdravotnické vzdělání – akreditovaný kurz
pro řidiče ZZS. V kurzu získá teoretické znalosti a na stážích v rámci studia také praktické dovednosti, které jsou nezbytné proto, aby se stal nedílnou součástí zdravotnické posádky.
Proč nejsou na nových výjezdových stanovištích lékaři?
Systém vzdělávání nelékařských pracovníků pro poskytování přednemocniční neodkladné péče zaznamenal v posledním desetiletí velkou změnu. Zdravotničtí záchranáři musí
absolvovat tříletý studijní obor na vysoké nebo vyšší odborné škole.Cílem tohoto studijního oboru je připravit kvalifikované zdravotnické pracovníky oprávněné poskytovat neodkladnou péči při individuálním i hromadném postižení všech věkových skupin pacientů.
I přesto, že na těchto nových výjezdových stanovištích nebude sloužit lékař, bude péče
o pacienty v těchto regionech zajištěna.
A jak se tedy organizuje konkrétní výjezd?
Zdravotnické operační středisko sídlí v Jihlavě. Operátorka na zdravotnickém operačním středisku, při příjmu tísňové výzvy získá od volajícího všechny důležité informace,
které vyhodnotí a rozhodne podle zdravotního stavu pacienta o vyslání posádky. V každém okamžiku operátorka ví, jakou posádku má pro daný výjezd k dispozici. Má-li na
výběr, volí posádku dle indikace, tj. dle závažnosti stavu pacienta. Pokud je nezbytná přítomnost lékaře, vyjíždí prioritně posádka s lékařem. V případě, že je místu zásahu nejbližší posádka nelékařská, vysílá tuto nelékařskou posádku na místo události pro co nejrychlejší zajištění pacienta a zároveň vysílá na místo události lékařskou posádku z nejbližšího výjezdového stanoviště.
A do které nemocnice bude pacient převezen?
Na tuto otázku nelze v obecné rovině odpovědět. Vždy totiž záleží na diagnóze a závažnosti stavu pacienta. Pak je pacient transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení od místa zásahu, které je schopno pacientovi poskytnout adekvátní péči s ohledem
na závažnost jeho stavu. Mohou tedy přicházet v úvahu nemocnice v kraji Vysočina, ale
také nemocnice mimokrajské. O tom, do které nemocnice bude pacient převezen, je rodina pacienta vždy informována.
Ing. Vladislava Filová
Ředitelka ZZS KV, p.o.
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ
REPUBLIKY V ROCE 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou ve dnech
28.5. a 29.5.2010. Volební místnosti budou otevřeny dne 28.5.2010 od 14:00 hodin
do 22:00 hodin, dne 29.5.2010 od 08:00 hodin do 14:00 hodin. Město Velká Bíteš má
devět stálých volebních okrsků. Ve Velké Bíteši jsou čtyři volební okrsky: volební okrsek číslo 1 Masarykovo náměstí č. 5, Klub kultury, volební okrsek číslo 2, Lánice, budova SOŠ, volební okrsek číslo 3, Vlkovská č. 482, Kulturní dům, volební okrsek číslo
4, Tišnovská 115 Základní škola.
Místní části mají pět volebních okrsků a to: volební okrsek číslo 5, Košíkov-Ludvíkov, obecní dům, volební okrsek číslo 6, Jindřichov-Jestřabí, Kulturní dům, volební okrsek č. 7, Holubí Zhoř, bývalá MŠ, volební okrsek č. 8, Březka, Kulturní dům, volební
okrsek č. 9, Jáchymov-Bezděkov, Kulturní dům.
Volič, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič je povinen členům okrskové volební komise prokázat svoji totožnost a státní občanství, jinak mu nebude hlasování umožněno. Voličům budou
doručeny nejpozději 3 dny před konáním voleb hlasovací lístky. Okrsková volební komise po záznamu ve výpisu ze seznamu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vydá voliči prázdnou úřední obálku a na žádost voliče komise vydá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné. Volič v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků vloží jeden hlasovací lístek do úřední obálky a obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisi vloží do volební schránky. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla maximálně čtyř kandidátů vyznačit, kterému dává přednost před ostatními. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na
jeho posuzování vliv. Za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím
lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise. Volič, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní. Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních důvodů, městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, o přenosnou volební schránku.
V tomto případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou, hlasovacími lístky a výpisem ze seznamu pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá městský úřad na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat městský
úřad o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně, nebo písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Městský úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,
a předá jej osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Eva Doležalová
vedoucí správního odboru
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ŠKOLSTVÍ
ZPÍVALI JSME V JIHLAVĚ….

Maruška Kratochvílová.

Ivetka Chmelíčková. Foto: Archiv MŠ

Letos poprvé se dvě děvčata z naší mateřské školy zúčastnila pěvecké soutěže vyhlášené Folklórním sdružením ČR - „ZPĚVÁČCI 2010“.
Horácké oblastní kolo proběhlo v Jihlavě, a to v sobotu 10. 4. 2010.
Byla to Maruška Kratochvílová a Ivetka Chmelíčková. Obě děvčata zazpívala dvě lidové písničky z našeho regionu, jednu s doprovodem klavíru a druhou samostatně, bez
doprovodu hudebního nástroje. Zhostila se toho na výbornou.
Sice se neumístila na žádném z pěti oceněných míst, ale zpívala krásně a odvážně.
Ivetka obdržela jako nejmladší účastnice soutěže krásného plyšového koníka, z kterého
měla velkou radost. Každý z účastníků obdržel diplom o účasti.
Poděkování patří také jejich maminkám, které děvčata dopravily do Jihlavy a také
slečně Soni Prokešové, jež je doprovázela na klavír.
za kolektiv MŠ Masarykovo nám. 86
Jana Krejčová

DEN MAMINEK VE ŽLUTÉ TŘÍDĚ
Blíží se měsíc květen a v tomto měsíci mají naše nejdražší maminky svátek. Ve Veselé školce, konkrétně ve Žluté třídě, si paní učitelky Dáda a Radka s předškoláky připravily již besídku pro maminky 15. dubna, aby měly později dostatek času na přípravu na
Akademii 2010, která se bude konat 6. května. Jak vidíte, akcí má MŠ do konce školního roku naplánovaných opravdu dostatek. Maminky dostaly předem pěkné pozvánky se
srdíčkem. Tato besídka začala v 14:30 hod. Paní učitelky měly předem napsaný program,
u kterého se s dětmi střídaly. A jak známe paní učitelky ze Žluté třídy, na programu toho
bylo zase spoustu. Od každého trochu. Děti recitovaly, zpívaly, tančily, hrály na flétnu...
Chcete vědět více? Proč ne? Máme se čím pochlubit. Besídka začala pěkným přednesem
dvou básniček pro maminky. Jestlipak znáte tuto?
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Den maminek.

Foto: Archiv MŠ

„Takovou svíčkovou umíš jen ty,
a vaříš pro nás ráda,
uklízíš, pereš, staráš se,
jsi prostě skvělá máma.“
Dále následovala krátká báseň s předáním červených srdíček maminkám, které si
děti předem vyrobily. Paní učitelka Dáda nacvičila s píšťalkami (děti co se učí hrát
v MŠ na flétnu) krátký koncert, kde zazněly skladby Běžela ovečka, Sedí liška pod dubem. Bylo to pěkné zpestření celého programu. Monika Havlišová přednesla báseň
Beruška a Sabina Gášpárová, Sára Topinková perfektně zarecitovaly pro změnu báseň
Motýl. Jsou to moc šikovná děvčata a takových dětí máme u nás ve Žluté třídě více.
Ostatní děti jim asistovaly jako kytičky. Poté následovala taneční hra Letí motýl. Také
zde byla krátká přestávka na malé občerstvení, kdy si maminky mohly dát čaj a jednohubky, které děti ráno uvařily.
Co by to bylo za besídku bez krásné vzpomínky, a to v podobě společné fotografie?
Všichni jsme řekli sýr a krásně se usmáli. Zazpívali jsme si a zatancovali country tance a dětmi oblíbeného Chňapíka. Že nevíte co je to za tanec? Naučit se ho, ale mohou
pouze ti, kteří vědí, jak takoví malí krokodýlci vlastně chodí, když se vylíhnou z vajíčka. Také jsme hrály hru s maminkami „Hra poznej svou mamku“ je to velice vtipná
a zábavná hra. Děti předem namalovaly obrázek své maminky a na druhou stranu pak
paní učitelka zapisovala vše, co jí každý o své mamince prozradil, jaká vůbec je. Maminky měly za úkol se poznat podle popisu. Celý program trval hodinu a půl a bylo se na
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co dívat. Vše se uzavřelo předáním diplomů maminkám a pěknými dárečky, které paní
učitelka Radka připravila s každým dítětem, a to v podobě rámečku ze špachtlí a v něm
nalepené fotky dítěte ve věku 1 nebo 2 let. A že byly náramně roztomilí. Při výrobě jsme
se u toho s dětmi moc nasmáli.
Tímto článkem chci také poděkovat všem zaměstnancům ve Veselé školce, se kterými jsem mohla strávit pěkný školní rok 2009/2010. Bylo to pro mě milé opět se vrátit do dětských let, tedy hlavně prostředím. Nasbírala jsem mnoho nových a zajímavých
zkušeností, co se týče nejen práce s dětmi, ale i mezilidských vztahů.
Děkuji paní učitelce Dádě Neklapilové za pracovní spolupráci a toleranci, za vážení
si mých pracovních činností a za kolegiální výdrž.
Veselá školka bude vždy veselá a my také. Úsměv přeci léčí všechny trable. Tak nashledanou někdy jindy a někde jinde.
Radka Ráboňová, DiS
MŠ U Stadionu
Zveme všechny přátele, rodiče, prarodiče, kluky i holky na
AKADEMII
Veselé školky U Stadionu,
která se koná ve čtvrtek 6. května 2010 v 15.00 hod. v KD ve Velké Bíteši.
Děti ze všech tříd MŠ se představí v odpoledním programu plném básniček, písniček, tanečků a her. Dále vystoupí děti ze zájmových kroužků Bítešánek, Pískání
s Dádou, Cvičení s dětmi, Angličtina pro mrňata.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu a MŠ na
Masarykově náměstí na školní rok 2010/2011 se koná v úterý dne 18. května 2010
v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Základní informace pro rodiče:
• K docházce do MŠ se zapisují děti od 3 let věku. V odůvodněných případech je
možné k docházce přijmout děti již od 2 let věku, u nichž je předpoklad k plnění
Školního vzdělávacího programu, na základě vyjádření dětského lékaře a možností MŠ.
• Pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do mateřské školy v pozdějším termínu než
je září 2010, např. v jarních měsících 2011, musí je k docházce rovněž přihlásit již
nyní. V případě naplnění kapacity MŠ by bylo možné později přihlášené dítě přijmout k docházce jen na případně uvolněné místo.
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Rodiče mohou zvolit délku pobytu v MŠ i termín nástupu.
Dětem je zajišťována celodenní strava včetně pitného režimu.
K zápisu do MŠ si rodiči vezmou rodný list dítěte.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ lze:
– vyplnit na místě s ředitelkou školy
– vyplněný tiskopis předat do MŠ po zápisu
– nebo stáhnout formulář na www.msbites.cz a www.skolkavbites.com.
Kritéria přijetí si stanovuje každá MŠ samostatně dle své kapacity a možností.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

ZÁJEZD DO DIVADLA
Ve čtvrtek 8. dubna tohoto roku jsme se opět vydali za
kulturou. Tentokrát jsme strávili příjemný, ale i napínavý večer v Mahenově divadle, z jehož repertoáru jsme si vybrali
bláznivou detektivku Agathy
Christie Past na myši.
Představení bylo vtipné
se zajímavou zápletkou a ještě zajímavějším a nečekaným
rozuzlením. Výkony herců,
zvláště Zuzany Slavíkové, kterou známe hlavně z televizní obrazovky, nás také mile
potěšily.
Jsme rádi, že se nás zúNávštěva v divadle.
Foto: Archiv školy
častnilo velké množství, moderní autobus Bítešské dopravní společnosti jsme zcela zaplnili.
Vážíme si našich žáků, kteří si dokáží najít čas na divadelní zážitek. Zvláště děkujeme letošním „deváťákům“, kteří tvoří téměř stálé jádro našich kulturních výprav. Věříme, že s jejich odchodem z naší základní školy neskončí naše zájezdy pro
malý zájem dětí.
Děkujeme také Bítešské dopravní společnosti, paní Šebelové, která nám vždy ochotně vyjde vstříc, a panu řidiči Velebovi, jenž má nebývalou trpělivost se svými mladými
pasažéry. Brzy na viděnou v divadle!
Eva Čermáková, Renata Pohanková
ZŠ Velká Bíteš
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MEZINÁRODNÍ VÝZKUM PISA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VELKÁ BÍTEŠ
Od roku 1995 byly v naší republice provedeny desítky mezinárodních šetření zaměřených jak na oblast základního, tak také středního školství. Tyto výzkumy zastřešuje
Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cílem těchto šetření je porovnání výsledků českých žáků v celosvětovém měřítku a na jejich základě poskytovat informace, které se týkají vzdělávacího systému jako celku. Tyto informace pak slouží tvůrcům školské politiky jako podklad pro rozhodování o kurikulárních a systémových změnách.
V květnu 2009 se na Základní škole Velká Bíteš uskutečnilo testování v rámci mezinárodního výzkumu PISA ( Programme for International Student Assesment), který
se zaměřuje na porovnání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti matematické, přírodovědné a v tomto roce především čtenářské gramotnosti. Obdobným testováním prošli naši žáci již v roce 2003, tehdy zaměřeným na matematickou gramotnost.
Kromě škol z České republiky se projektu PISA zúčastnilo dalších 65 zemí celého světa..
Do hlavního šetření v roce 2009 se v České republice zapojilo 291 škol s 6686 žáky
včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Výzkumu se zúčastnili žáci narození
v roce 1993, vlastní zadání testů provedli inspektoři České školní inspekce.
Odpovědi žáků v testech byly nejprve vyhodnoceny a následně spolu s odpověďmi
v dotaznících počítačově zpracovány. Poté byla data ze všech zúčastněných zemí zaslána
do mezinárodního koordinačního centra.
Uvedený cyklus výzkumu byl zaměřen na hodnocení čtenářské gramotnosti, proto úlohy zjišťující úroveň čtenářské gramotnosti řešili všichni žáci. Úlohy z ostatních oblastí řešila jen část žáků. Předběžné výsledky byly školám sděleny v průběhu měsíce března 2010.
Jaké umístění získali žáci naší školy mezi dalšími 133 základními školami?
V oblasti přírodovědné gramotnosti (fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis) jsme se
umístili na vynikajícím 2. místě, ve čtenářské gramotnosti to bylo výborné 7. místo, v oblasti matematické gramotnosti pak nadprůměrné 46. místo.
V průběhu roku 2010 bude na základě oficiálních dat z mezinárodního centra připravena zpráva s konečnými výsledky, v prosinci roku 2010 bude zveřejněna národní
zpráva s výsledky žáků České republiky v porovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi.
Mgr. Dalibor Kolář, ředitel Základní školy Velká Bíteš

KLÁNÍ O „ČESKÉ RUČIČKY“
Devátý ročník soutěže KOVO JUNIOR 2010 pořádaný Střední technickou školou
Žďár nad Sázavou pod patronací Cech KOVO ČR opět přinesl žákům SOŠ Jana Tiraye
velmi dobré výsledky, i když titul získali domácí.
Dne 29. a 30. března 2010 se sjelo k celostátní soutěži v odborných dovednostech
žáků středních škol KOVO JUNIOR 2010 celkem 19 středních škol z celé ČR a nechyběli ani hosté ze Slovenska, konkrétně z Podbrezové. Ze škol, které to měly nejdál, pat-
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ří zmínit např. SPŠ Rakovník, SPŠT
Varnsdorf, SŠS Frýdek-Místek, SŠT
Chomutov a SŠŘ Strakonice. Bohatá účast škol svědčí o velké popularitě této soutěže, což se samozřejmě
projevuje v neustále větší a kvalitnější konkurenci. Vždyť školy berou soutěž velmi prestižně, poněvadž v dnešní
době úspěch v takové soutěži znamená
dobré jméno školy, větší zájem nových
absolventů a lepší pohled zřizovatele
na školu, lepší finanční vyhlídky atd.
Samozřejmě i žáci jsou motivováni pěknými cenami, zvláště pak ale
zařazením na budoucích pracovištích.
Zleva: Zdeněk Kopečný a František Zezula.
Foto: Archiv školy K zahození nejsou ani body získané
pro přijetí k dalšímu studiu a s blížícími se závěrečnými zkouškami vzrůstá jejich sebevědomí pro její úspěšné vykonání.
I proto je samozřejmostí, že všichni chtějí podat co nejlepší výkon. Ovšem nejkrásnější pocit získají až později, když si řeknou a nebo se pochlubí „jako kluk jsem v celostátní soutěži o České ručičky získal to a to místo…….“
A jak soutěž probíhala? Vzhledem k velkému počtu přihlášených musela proběhnout
v jeden den a být rozdělena na dopolední a odpolední etapu s přihlédnutím ke strojní
kapacitě a zpracování výsledků. V první části žáci dle svých profesí / soustružníci, frézaři/, zpracovávali výrobek dle výkresové dokumentace, v časové normě, dle požadovaných
rozměrových a geometrických tolerancí.
Druhou částí soutěže bylo zpracování písemného testu. Hodnocení prováděly dvě tříčlenné komise vylosované z celého spektra účastníků. Každý účastník měl své tajné číslo,
takže vlastně ani komise nevěděla, koho opravuje.
Jak soutěž dopadla?
V celkovém vyhodnocení soutěže soustružníků získal František Zezula 1. místo
a v soutěži frézařů Zdeněk Kopečný 2. místo.
V pořadí soutěže družstev obsadili František Zezula a Zdeněk Kopečný 1. místo.
V celkovém vyhodnocení soutěže jednotlivců obsadili František Zezula 2. místo
a Zdeněk Kopečný 3. místo. Je nutno podotknout, že František Zezula získal stejný
počet bodů jako vítěz celé soutěže, ale přepočítáním na procenta úspěšnosti byl domácí borec přece jen úspěšnější. Celkový vítěz soutěže tedy získá cenu „České ručičky“, kterou uděluje Jihomoravský kraj ve spolupráci s MŠMT ČR. Je třeba velice ocenit zručnost našich žáků, poněvadž jejich výrobky byly opravdu na nejvyšší úrovni
mezi všemi účastníky.
Předání cen a diplomů proběhlo na žďárské starobylé radnici za účasti nejvyšších představitelů města, zástupců ŽĎASU a dalších hostů.
Naši žáci byli oceněni a odměněni generálním ředitelem První brněnské strojírny
a.s. Ing. Milanem Macholánem, ředitelkou Střední odborné školy Jana Tiraye Ing. Marii
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Š abackou, která vedle věcné odměny předala každému žákovi sladkou cenu – dort. Paní
ředitelka poděkovala žákům za velmi dobrou reprezentaci školy, dále také pracovníkům
výukového střediska První brněnské strojírny, řediteli střediska Bc. Aleši Janíčkovi, učitelům odborného výcviku Jozefu Jackovi, Ladislavu Markovi, učiteli odborných předmětů Ing. Jaroslavu Coufalovi.
Co si přát na závěr? Vítězství domácích bylo zasloužené, velice jim je přejeme, protože za ochotu a trpělivost s jakou pořádají každoročně tyto soutěže, by si každopádně zasloužil cenu „Zlaté ručičky“ za organizaci nejen ředitel školy Ing. Josef Crha, ale i ostatní zaměstnanci školy, protože soutěž probíhala za provozu školy tak, aby nedošlo k narušení výuky.
S domácími jsme se loučili tak, že příští rok uděláme vše proto, aby „České ručičky“
opět jako v minulém školním „přišly“ do Velké Bíteše.
Ing. Jaroslav Coufal

KULTURA
VÝSTAVA VELKÁ BÍTEŠ 3000
24. března 2010 proběhla v Městském muzeu ve Velké Bíteši vernisáž výstavy Velká Bíteš 3000, o které jsme vás
informovali v minulém čísle Zpravodaje.
Na výstavě představili svá díla a vize jak
profesoři, tak studenti z Vysokého učení technického v Brně, převážně působící v atelieru Enviroment při této vysoké škole.
Původní trvání výstavy do 15. dubna bylo prodlouženo až do konce měsíce z důvodu zájmu veřejnosti, kterému jistě přispěly regionální i celostátNávštěva dětí z 3. tříd ZŠ Velká Bíteš.
ní tisk a televize. Za zmínku lze uvést
Foto: Bc. Ivo Kříž
MF Dnes, Týdeník Vysočina nebo ČT
24 pořad Kultura v regionech, ve kterém byl 17. dubna odvysílán příspěvek o výstavě
(nyní je ke shlédnutí na stránkách ČT24 v sekci kultura).
Jménem bítešského muzea bych chtěl poděkovat jak návštěvníkům výstavy za
projevený zájem, tak i SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, Jeřábkově pekárně Velká Bíteš
a firmě AG Foods Košíkov, kteří se sponzorskou formou keteringu podíleli na vernisáži výstavy.
Bc. Ivo Kříž
ředitel muzea
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JAROMÍR NOHAVICA VE VELKÉ BÍTEŠI

Jaromír Nohavica s Robertem Kušmierskim.

Foto: Lenka Marková

Ve středu dne 24. března 2010 v 19 hodin proběhl v místním kulturním domě koncert známého písničkáře Jaromíra Nohavici. Všichni, kdo přišli, a že jich nebylo zrovna málo, byli nadšení, protože Jaromír byl prostě skvělý. Dokázal si získat celé publikum. Během vystoupení, kdy hrál střídavě na kytaru nebo heligonku, vystoupení prokládal vtipnými zážitky ze svých cest nebo virtuálkami, které jsou na jeho webových
stránkách k poslechnutí. (vřele doporučujeme, neboť stojí opravdu zato). Na toto vystoupení ho přišel doprovodit na harmoniku jeho přítel z Polska Robert Kušmierski.
Jaromír Nohavica prostě ví, jak naladit správnou atmosféru publika a získat si jeho přízeň. Po celou dobu koncertu zaznívaly sálem bouřlivé ovace a výbuchy smíchu. Doufáme, že nás zase někdy navštíví a pro čtenáře Zpravodaje zde máme od něj pozdrav:
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NOVÁ VEDOUCÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Novou vedoucí knihovny se od 1. dubna 2010
stala slečna Kateřina Brychtová z Velké Bíteše. Jistě byste ji, stejně jako my, rádi více poznali a zjistili, co nás v budoucnu v naší bítešské knihovně nového čeká, a proto jsme se za ní vypravily a zeptaly
se na pár otázek.
Slečna Brychtová při našem setkání působila
velmi příjemně a tak doufáme, že zůstanete i nadále bítešské knihovně věrní, případně se váš počet ještě rozšíří.

1) Slečno Brychtová, mohu se zeptat na Vaše dosažené vzdělání?
Střední odborné a to na SOŠ a VOŠ knihovnických informačních služeb v Brně.
2) Pracovala jste někdy v knihovně příp. byla jste někdy na praxi v knihovně?
Zatím jsem žádnou dlouhodobější zkušenost s tímto zaměstnáním neměla. Praktická část
výuky na střední byla realizována především pomocí kratších praxí, přičemž jednu jsem
absolvovala ve zdejší knihovně.
3) Proč zrovna knihovnická činnost? Čím Vás zaujala? Čím je Vám knihovna blízká?
Knihovnictví má velký potenciál a to i při stále se vyvíjejících, a možná i díky tomu, informačních technologiích, díky nimž můžeme nabízet stále kvalitnější a širší okruh služeb. Knihovna je mi milá zvlášť díky svojí osobité atmosféře.
4) Jaké máte plány s místní knihovnou?
Plány. Těch je poměrně hodně. Některé jsme již začali realizovat, jiné chceme uskutečnit
v blízké budoucnosti. Jsem si jista, že se o nich budou čtenáři postupně dovídat z tohoto Zpravodaje. A doufám, že především z návštěvy v naší knihovně.
Ráda bych, aby se naše knihovna stala hodnotnou institucí, která bude vytvářet kvalitní
zázemí pro vzdělávání, kulturní rozvoj jednotlivců i skupin, místem smysluplného využití času a zajímavou součástí života nás všech.
5) Čekají čtenáře nějaké změny? Pokud ano, jaké?
Změny rozhodně budou. Jedna z plánovaných změn, na kterou bych chtěla upozornit již
teď v předstihu, je čítárna, kde si čtenáři v pohodlí mohou prolistovat knihy, nebo přečíst denní tisk, časopisy. V blízkosti čítárny přibudou počítače, kde lze vyhledávat řadu
informací a kde je přístupný on-line katalog. V něm si čtenáři mohou vyhledat knihy dle
klíčových slov, autora, názvu... Zároveň budeme pořádat řadu kurzů, které budou přispívat ke zvyšování informační gramotnosti, besedy na aktuální, či zajímavá témata a řadu
dalších, které můžeme pořádat i díky tipům uživatelů.
Další změny čekají dětské čtenáře. Pro ně připravujeme pohádkový kout, kde se pro děti
budou konat různá čtení pohádek, kouzelná odpoledne, ukázky zfilmovaných knih atd.
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6) Bylo Vaším snem pracovat v knihovně? Jaký máte vztah ke knihám?
Nevím, zda přímo snem, zvlášť v dětství. To, pokud si dobře vzpomínám, jsem chtěla být každý týden něčím jiným. Ale na střední škole jsem zjistila, že obor, který jsem si
zvolila, je velice zajímavý a to i přesto, že jako knihovníci netrávíme čas honbou za Kopím osudu, či pozorováním upírů. Jako obor je knihovnictví, zvlášť v posledních letech,
poměrně dynamické. Zkrátka pro mě „to pravé“.
Knihy jsou pro mě hmotné myšlenky, svázané a upravené tak, aby je čas nevymazal. Samozřejmě, že ráda čtu. V současné době je to více odborná literatura, ale už se těším, až
se vrátím ke svým oblíbeným příběhům.
7) Proč si myslíte, že jste byla vybraná na toto místo?
Možná i díky zkušenostem vedoucích představitelů města, že nejen řada let práce v oboru jsou potřeba, ale především entuziazmus, nové myšlenky, nebo náhled na věc z jiné
strany je velmi důležitý.
Děkuji slečně Brychtové za rozhovor a teď se už jen můžeme, vážení čtenáři, ponořit do
čtení našich oblíbených knih.
Lenka Marková

KLARINET NA PŘEDPOSLEDNÍM KONCERTU 13. SEZÓNY BHP
Vím, že jsem vás minule zval
na poslední řádný koncert, ale
naštěstí máme v záloze ještě mimořádný. Na dubnovém koncertu rozezněl sál bítešského kulturního domu klarinet Irvina Venyše
a klavír Ivo Kahánka. Oba mladí
umělci byli před časem na Nadační listině Českého hudebního fondu – a svou nejlepší pověst v Bíteši potvrdili.
Irvin Venyš připravil pro publikum BHP zajímavý program.
První skladbou byla Sonáta pro
Klarinetista Irvin Venyš a klavírista Ivo Kahánek klarinet a klavír J. Brahmse, nájsou báječně sehraní.
Foto: Otto Hasoň sledovala První rapsodie C. Debussyho. Po přestávce pak zazněla Sonatina pro klarinet a klavír Bohuslava Martinů a Poulencova sonáta. Těžko říci,
co bylo vrcholem koncertu. Asi nejvíc se mi líbil Martinů, stejně jako klarinetista
se hlásím k tomu, že jsem Moravák. A v Sonatině nechal Martinů spoustu krásných
moravských melodií.
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Drobnou technickou přestávku na začátku koncertu si vynutil ze šatny prochladlý klarinet, který se v sále začal potit. Ivo Kahánek brilantně přestávku vyplnil Chopinem – připomněl, že letos slavíme již dvousté výročí narození tohoto legendárního klavíristy a skladatele.
Dokonalý výkon obou umělců přenesl jejich mladý elán a radost na posluchače. Před
šatnou po koncertě znělo maškovské „ještě, že jsme šli“.
Otto Hasoň

ÚSPĚCH BÍTEŠSKÝCH ZPĚVÁČKŮ V JIHLAVĚ
V sobotu dne 10. dubna 2010 se v našem krajském městě Jihlavě konalo oblastní kolo soutěžní přehlídky „Zpěváčci 2010“. Tato akce podporuje zájem dětí a mládeže
o sólový zpěv lidových písní v regionech. Vítězové jsou nominováni do národního finále, které každoročně probíhá v měsíci květnu ve Velkých Losinách. Letos se do soutěže zapsalo 74 dětí z toho 11 účastníků přihlásil národopisný soubor Bítešan a obě zdejší
městské mateřské školy. V mladší věkové kategorii to byly: Chmelíčková Iveta (5 roků),
Smutná Tereza (5 roků), Kratochvílová Marie (6 roků), Geisselreiterová Nina (6 roků),
Neklapilová Lucie (6 roků), Žáková Anna (7 roků), Smutná Barbora (8 roků). V hlavní
postupové kategorii soutěžily Řezníčková Nikola (10 roků) a Jelínková Klára (15 roků).
Ve starší kategorii: Kamila Coufalová a Jiří Vlček. Všichni podali velice pěkný výkon
a patří jim poděkování.

Kamila Coufalová - radost z úspěchu svých žáků i z vlastního vítězství. Foto: Silva Smutná
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Foto po přehlídce před odjezdem domů.

Foto: Silva Smutná

Některé z předvedených písní byly nastudovány z doposud nepublikovaných archivních materiálů, které zaznamenali sběratelé lidových písní před sto léty ve vesnicích na
Velkobítešsku. Naši interpreti přinesli do přehlídky svěží obohacení repertoáru. Oblastní přehlídka probíhala ve dvou sálech jihlavské ZUŠ a sledovalo ji přes sto diváků. Zpěv
hodnotily dvě poroty za předsednictví Doc. PhDr. Ladislava Fučíka a Josefa Hory. A jaký
byl výsledek?
Národopisný soubor Bítešan jako jediný získal umístění na předních místech ve všech
věkových kategoriích: 1. místo v nejstarší skupině (Kamila Coufalová), 3. místo v nejmladší skupině (Barbora Smutná), velice cenné 4. postupové místo do národního kola
v hlavní věkové kategorii (Klára Jelínková) a dokonce ještě dáreček pro nejmladšího účastníka celé přehlídky (Ivetu Chmelíčkovou).
Koncert vítězů oblastní přehlídky Zpěváčků se konal v pátek 23. dubna 2010
v 18 hodin v aule Soukromé grafické školy v Jihlavě (Březinovy sady čp. 31). Klára Jelínková bude reprezentovat folklorní region Horácko a Podhorácko v národním kole ve
Velkých Losinách, kam je nominováno padesát dětí z celé naší republiky. Proběhne ve
dnech 14. - 16. května 2010. Držme jí palce!
Silva Smutná
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 11. dubna se konal v kulturním
domě již tradiční „Dětský karneval“.
Tento karneval měli tentokrát ve své
kouzelné moci „šašci Chytrolín a Trumpetka“. Zprvu Chytrolín spolu s dětmi hledal
svou sestřičku Trumpetku, ale ne a ne ji najít. Děti mu pomáhaly a vtom se na jevišti
objevila i Trumpetka. Měla na hlavě krásné
balónky, které každého zaujaly. Představení
mohlo pokračovat. Chytrolín spolu s Trumpetkou s dětmi zpívali, tancovali, hráli soutěže např. o balónková zvířátka či pamlsky.
Děti také s klauny počítaly a společně
kouzlily. Proběhla též soutěž o nejlepší modelku, kterou vyhrál Michael Jackson (samozřejmě v převleku).
Soutěžení.
Foto: Lenka Marková
Nakonec každá maska dostala kytičku či
zvířátko v podobě balonku a představení mohlo skončit. Doufáme, že dětem se představení líbilo a budeme se těšit zase na to další. Kdo bude asi na příštím karnevalu? Nechme se překvapit…
Lenka Marková

VÝSTAVA MARIE PLOTĚNÉ
Od 14. do 23. dubna 2010 měli
bítešští občané možnost potěšit se
s obrázky brněnské malířky, kreslířky
a karikaturistky paní Marie Plotěné.
Vernisáž proběhla tradičně v pondělí 13. dubna ve výstavní síni Klubu
kultury. Uvedla ji PhDr. Nina Dvořáková. Zasvěcenost jejích slov neponechala nikoho na pochybách, jak
dobře zná autorčino dílo a jaký má
k němu vztah.
Atmosféru vernisáže umocnila
Akustická kapela Žalozpěv v obsazení Petra Velebová – příčná flétna,
Aleš Tomek - housle, Jiří Nohel - kytara. I přes název skupiny zněla jejich hudba takřka
malebně, něžně i vlídně a stejně takové jsou obrazy paní Plotěné. Na mnohých uplatnila svou techniku – drásání. Výsledek je však zcela opačný – pohlazení. Laskavý humor,
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rozverná hra s myšlenkami a slovy. Kam jenom chodí paní Plotěná na nápady? Ne příliš daleko. Jsou všude kolem, ale jen málokdo dovede po nich vztáhnout ruku, přetvořit je s vlídnou ironií a lyrikou a potom je poslat k divákům, aby i oni uviděli Prosluněnou zahradu, pochopili, že i zešedivět se dá krásně nebo si připomněli moudra z Písma, šeptaná jejími obrazy.
„…V osobité syntéze spojuje Marie Plotěná prostotu výrazu s bohatstvím nápadu od devadesátých let rozšířených o netradičně traktované biblické náměty…“- tak
zní část odborného textu, seznamujícího s její tvorbou. Já bych napsala, že obrázky
nás přimějí k pozastavení, pochopení, k úsměvu - je třeba se na ně dívat prostřednictvím citu a srdce.
Zora Krupičková

MANŽELÉ ARDAŠEVOVI – KLENOT NA KONEC SEZÓNY
Věřím, že nikomu nemusím představovat klavíristy Renatu a Igora Ardaševovy. Na
koncertech Bítešského hudebního půlkruhu se již představili několikrát – poprvé Igor ve
čtvrté sezóně sólovým recitálem, o dva roky později interpretovali společně Dvořákovy
Slovanské tance či Lejskovu Sonátu pro dva klavíry. A v osmé sezóně nám nabídli skvělé provedení Smetanova cyklu Má vlast. Renatu jsme ještě navíc dvakrát slyšeli jako korepetitorku houslistky Ivany Tomáškové. Všechna jejich vystoupení patřila k vrcholům
bítešského koncertního života, Ardaševovy máme prostě rádi a mají v „Půlkruhu“ nezadatelné domovské právo.
Na úterý 4. května připravili Renata a Igor repertoár většinou pro dva klavíry: výběr
z Brahmsových Uherských tanců, Polovecké tance Alexandra Borodina, Tři české tance
Bohuslava Martinů a Gershwinovu Porgy a Bess. Ke koncertnímu křídlu Petrof I. Mondial přistěhujeme do Kulturního domu ještě druhý klavír ze ZUŠ – Petrof III – uvidíme, jak si budou spolu „rozumět“.
K mimořádnému koncertu patří samozřejmě vyhodnocení a odměnění vítězů celoroční dětské soutěže, zveřejnění programu a prodej permanentek na příští sezónu. Začínáme v úterý 4. května v 19 hodin v Kulturním domě, permanentky si budete moci
vybrat už od půl sedmé.
Otto Hasoň

KULTURNÍMU DOMU JE TŘICET LET
Ve čtvrtek 8. května 1980 byl slavnostně otevřen bítešský kulturní dům.
Kulaté výročí je důvodem připomenout si některé skutečnosti z doby, kdy byl postaven.
Trochu z historie
Po druhé světové válce byla založena v roce 1951 První brněnská strojírna, která se
postupně stávala takřka jediným nositelem kultury ve městě. Větší akce se pořádaly v sále
sokolovny, menší v sále na Pětce a v klubovně ZV ROH, která byla upravena v budově
bývalého pivovaru v přízemí (dnes fotoatelier Astra).
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Příprava stavby kulturního domu (dále KD)
Investor: město Velká Bíteš, projektant: Výrobní družstvo Stavba, Havl. Brod, dodavatel: město Velká Bíteš – „akce Z“ (byla v dobách minulého režimu v ČSSR neplacená
pracovní činnost obyvatel), rozpočtové náklady: 4 857 000Kčs, termín výstavby: říjen 1976
až prosinec 1979, vedoucí stavby: Jaromír Krupička, diplom. tech., stavební dozor: Vítězslav Všianský, vedoucí stavebního úřadu.
Financování: 3 000 000 Kč nenávratně poskytla PBS, 500 000 Kč ONV Žďár nad
Sázavou, 100 000 Kč město Velká Bíteš, 1 200 000 Kč měla hodnota 126 000 brigádnických hodin občanů v akci Z.
Hlavní tíha výstavby spočinula na ekonomicky silné PBS. Ta poskytovala technickou, pracovní i zásobovací výpomoc. Jako vedoucího stavby uvolnila Jaromíra
Krupičku.
Realizace stavby
Stavbu KD se podařilo v plánovaném termínu dokončit tak, že byla slavnostně otevřena 8. května 1980, a to k 35. výročí osvobození.
Z mnoha osob, které se podílely na realizaci stavby KD, je nutno vyzdvihnout osobnost vedoucího stavby Jaromíra Krupičky. Nejen dobrý organizátor, ale i dobrý projektant, který mnohá vylepšení a změny musel řešit „za pochodu“, ale také zručný všestranný řemeslník. Byla to šťastná volba, umocněná jeho obětavostí a nadšením.
Další osobností byl Josef Ťápal, tehdejší ředitel Závodního klubu ROH PBS, který
kromě své stávající funkce měl nemalý úkol – zajišťovat plynule potřebný počet brigádníků podle požadavků stavby.
KD v současnosti
KD má kapacitu 580 osob, z toho 350 v sále, 130 v přísálí a 100 na galerii. Poskytuje ubytování v 7 dvojlůžkových a jednom třílůžkovém pokoji, v objektu je restaurace,
druhá byla zřízena v suterénu po zrušení kotelny.
Správcem KD je od roku 2006 do současnosti pan Rudolf Ruda. (Od počátku to
byli Aleš Osoba, František Plechatý, Jaroslav Veselý a Josef Jelínek.).
Provozovatelem je město, informační centrum a klub kultury.
Přejme bítešskému kulturnímu domu, aby nám i dále
sloužil při užitečném i příjemném naplňování našeho volného času.
K příspěvku bylo použito
kromě dobových dokumentů i vzpomínek občanů, kteří tenkrát „byli u toho“.

Ze stavby.
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Zaměstnanci Informačního
centra a Klubu kultury
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FARNOST
FARNÍ TÁBORY 2010
Srdečně zveme všechny školáky z Bíteše na farní tábory v červenci 2010.
Farní tábor pro mladší děti v Lažánkách 2010
Pro koho: děti od 2. do 5. třídy
Termín: 12. - 20. července 2010
Cena táboru je: 1300,- Kč
Přihlášky naleznete na: http://velkabites.farnost.cz
Děti budou ubytovány v pevné budově na faře v Lažánkách. Bližší informace získáte
u hlavního vedoucího Jana Bryma, tel.: 723 849 271
Tábor pro starší děti v Radešínské Svratce 2010
Pro koho: děti od 6. do 9. třídy
Termín: 11. - 23. července 2010
Cena táboru je: 1700,- Kč
Přihlášky naleznete na: http://velkabites.farnost.cz
Budeme ubytováni na tábořišti poblíž obce Radešínská Svratka. Tábořiště nám poskytli
skauti z Nového Města na Moravě. Bližší informace získáte u hlavního vedoucího Jana
Ráboně, tel.: 732 919 137

OCHRANA OBYVATEL
PODĚKOVÁNÍ
Po loňském prvním zkušebním ročníku provedl Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš v sobotu 10. 4. 2010 dnes již úspěšnou druhou velikonoční „Železnou sobotu“. Celkem jsme od občanů města dostali 3,5 tuny starého železa. Prostředky, získané
při sběru poslouží k financování
činnosti sboru, především na nákup vycházkových uniforem, práci s mládeží a pravidelné školení
zásahové jednotky. Všem občaSběr železa.
Foto: Archiv SDH nům, kteří nás touto formou podpořili, vřele děkujeme a těšíme se opět za rok na další „Železnou sobotu“ v jarním období.
Výbor SDH Velká Bíteš
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SPORT
TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
3. dubna 2010 se již potřinácté konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu pod patronátem TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaj byl rozdělen na dvě části, z nichž první byla zasvěcena registrovaným hráčům a druhá neregistrovaným. V první části se utkalo 17 hráčů z různách i vzdálených oddílů stolního tenisu, ve druhé si zahrálo dokonce 25 neregistrovaných sportovců.
Více informací o uplynulé sezóně najdete na www.pinec.info.
za oddíl stolního tenisu Lucka Zezulová

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Rok se sešel s rokem a v sobotu 10. 4.
2010 se v hale TJ Spartak Velká Bíteš uskutečnil 2. ročník turnaje ve volejbale smíšených družstev o putovní pohár Spartaku.
Přihlášeno bylo rekordních 10 týmů. Podmínkou účasti v turnaji byl minimální počet
2 dívek (žen) v družstvu. Zatímco některá
družstva měla s účastí něžného pohlaví mírný problém (museli si půjčovat hráčky z jiných družstev), byl v soutěži i tým ve složení
5 hráček a 1 muž, samozřejmě takto složené
Vítězové.
Foto: Jitka Světlíková družstvo vedl jako kapitán.
Po ukončení zápasů ve skupinách se hrálo o konečné pořadí na prvních čtyřech místech. Do souboje o 3. místo se kvalifikovalo družstvo hráčů ze Stanovišť a Velké Bíteše – Tullamore a nováčci – družstvo Kratochvílovci. O první místo svedla souboj družstva ze Slavkova u Brna (obhájci trofeje tým Tuhý@Kořínek) a mladí hráči Včera nic.
Konečné pořadí bylo následující: 1. místo obhájilo družstvo Tuhý@Kořínek, na druhém místě se umístil tým Včera nic, obě ze Slavkova u Brna a na třetím místě se umístil nový tým Kratochvílovci. Pořadí na dalších místech bylo následující: 4. místo získalo
družstvo Tullamore, 5. místo Skandál Zbraslav a dále pak družstva: Sako Zbraslav, Prosatín, Draci Velká Bíteš a Frantíkovci.
Náš dík opět patří panu Mgr. Daliborovi Kolářovi, řediteli ZŠ Velká Bíteš, že nám
umožnil odehrát základní část turnaje v hale na ZŠ.
Ač jsme se snažili sebevíc vrátit pohár zpět do TJ Spartak Velká Bíteš, naše úsilí nebylo korunováno úspěchem. Nezoufáme ale a budeme pokračovat v pilném tréninku.
Naši kondici si vyzkoušíme na podzimním turnaji u nás doma ve Velké Bíteši, opět na
turnaji smíšených družstev. Takže příště v tělocvičně sportu Zdar!
za TJ Spartak Velká Bíteš
Petr Světlík
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OSTATNÍ
ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ VE VELKÉ BÍTEŠI
Oddělení
Praktičtí lékaři:

Ordinační hodiny
Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
St: 13.00 – 18.00
St, Čt, Pá: 7.00 – 12.00
Po: 7.00 – 12.00
Út: 12.00 – 18.00
Dětští lékaři:
MUDr. Ráboňová
Po: 7.00 – 12.00 13.00 – 16.00 (poradna)
Út: 7.00 – 12.00
St: 7.00 – 9.00 9.00 – 13.00 (prev. prohlídky)
Čt: 7.00 – 12.00
Pá: 7.00 – 12.00
MUDr. Petrášová
Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.30 (Os. Bítýška)
Čt: 7.30 – 12.30 (Os. Bítýška)
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00 prevence
St: 7.30 – 10.00 10.00 – 13.30 prevence
Pá: 7.30 – 13.30
ORL
MUDr. Floriánová
Po: 15.00 – 17.30, 17.30 – 19.00 objednaní pacienti
St: 10.00 – 13.30 (ordinace)
Kožní
MUDr. Procházková
Út: 7.30 – 12.30 (ordinace)
12.30 – 13.30 (venerologie)
MUDr. Havlík
Čt: 7.30 – 12.30 (ordinace)
12.30 – 13.30 (venerologie)
Ortopedie
MUDr. Janík
Po: 8.00 – 14.30, 14.30 – 18.00 objednaní pacienti
Čt: 14.00 – 17.30 (15.45 – 16.15 ultrazvuk kojenci a děti)
Čt: 17.30 – 18.00 pacienti pouze po domluvě
Interní + DIA ambu- MUDr. Tichánková
St: 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00
lance
Pá: 8.00 – 11.30 12.00 – 13.00
Neurologie
MUDr. Štefek
Út: 14.00 – 20.00
- privátní ambulance Hrnčířská ulice 128
Čt: 7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření na tel. čísle
566 531 212; 603 574 046
Privátní gynekologie MUDr. Sládková
Po: 7.30 – 18.00
Út: 7.30 – 13.00
Gynekologické vyšetření lépe St: 7.30 – 14.00
na objednání 566 532 411 Čt: 7.30 – 13.00
Pá: 7.30 – 13.00
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Lékař
MUDr. Horek
tel.: 566 531 415
MUDr. Trnka
MUDr. Holotík
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Fyzioterapie
RTG

Zubní lékaři:

Oční ambulance:
Oční optik

Logopedie
Chirurgie
Psychiatrie

Jana Belejová

Po, Čt: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Út, St: 7.00 – 14.00
Pá: 7.00 – 12.00
Jaroslava Vyplašilová
Po: 7.00 – 11.30 12.00 - 16.45
Út: 7.00 – 12.45
St: 7.00 – 12.45
Čt: 8.00 – 12.30
Pá: 7.00 – 12.45
MUDr. Jelínková Vladimíra Po, Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
566 533 092
St: 12.00 – 17.00
Čt, Pá: 7.30 – 12.30
MUDr. Zreika Marwan
Po: 7.30 – 12.00 13.00 – 17.00
566 533 129
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 14.00
St: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00 (zubní rovnání)
Čt: 7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Pá: 7.30 – 12.00
MUDr. Řezáčová
Po, Út, St, Čt, Pá: 8.00 – 12.00
Po, St: 13.00 – 17.00
MUDr. Ouředníčková
Po – Čt: 7.00 – 12.00 13.00 – 17.00
566 531 645
Pá: 7.00 – 13.00
MUDr. Petr Strnad
Po: 15.30 – 19.30
MUDr. Holubcová
Út: 15.30 – 19.30
Po: 8.30 – 12.00, 13.00 – 20.00
Otto Němec
Hrnčířská ulice
Út: 8.30 – 13.00
566 531 566
St, Pá: 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.30
Čt: 13.00 – 16.30
Mgr. Batelková
Út, Čt: 13.30 – 18.00
MUDr. Šilhavý, 603 792 523 Út: 7.00 – 14.00, Pá: 7.00 – 12.00
MUDr. Dočekalovlá
Čt: 8.00 – 13.00

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR tel.: 566 531 011
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Biochemická laboratoř
Lékárna U tří sloupů, Masarykovo nám. tel.: 566 531 416
Lékárna AURA, Tyršova tel.:566 531 707
Pohotovost 566 532 411
Poliklinika Velká Bíteš – ústředna
Rychlá zdravotní služba

St: 8.00 – 12.00 13.00 – 16.30
Čt: 8.00 – 14.00
Po – Pá: 7.00 – 15.30
Odběry krve: 7.00 – 8.30
Po – Pá: 7.30 – 17.00
So: 8.00 – 10.30
Po – Čt: 7.30 – 17.00
Pá: 7.30 – 13.00
So, Ne, Svátky 10.00 – 18.00
566 532 411
155, 112
- red -
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ZVÝŠENÍ PROFESNÍ ÚROVNĚ SPECIFICKÉ VZDĚLANOSTI
ZAMĚSTNANCŮ V PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNĚ
VELKÁ BÍTEŠ, A. S.
V První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s. je od 1. 3. 2010 do 30. 9. 2010 realizován projekt Zvýšení profesní úrovně specifické vzdělanosti prostřednictvím informačního systému QAD.
Nový informační systém QAD implementovaný v roce 2009 je proti původnímu
systému založen na podstatně pokročilejších technologiích. To klade vyšší nároky na
zaměstnance, kteří byli v rámci implementace vyškoleni na základní ovládání a práci s novým systémem.
V rámci realizace vzdělávacího projektu bude zvýšena kvalifikace zaměstnanců v oblasti ovládání pokročilých funkcí informačního systému, získávání specifických dat pro potřebu vlastní profese a následné zpracování a prezentace dat prostředky Windows.
Dalším cílem projektu je rozšíření znalostí řídících pracovníků a možnostech vedení a správy procesů v informačním systému QAD. Jedná se hlavně o oblasti počítačové podpory plánování výroby a využívání čárových kódů ve výrobě a logistice. Zavedení těchto procesů bude mít kladný vliv na konkurenceschopnost firmy, zvýší se
přesnost a spolehlivost dodávek zboží zákazníkům.
Proškoleno bude celkem 173 zaměstnanců – vedoucí zaměstnanci, ekonomové, zásobovači, plánovačky, mistři a výrobní dělníci (např. pomocí čteček umístěných na dílnách budou dělníci odvádět mzdové lístky označené čárovými kódy).
Rozpočet projektu: 1 101 410,- Kč
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Ing. Jarmila Veverková
projektová manažerka
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PROGRAM KINA FLIP VELKÁ BÍTEŠ
KVĚTEN 2010
Neděle 2. května 2010 v 19.30 hodin
NINE (Nine)
Muzikál, který si nemůžete nechat ujít!
Excelentní taneční čísla a superhvězdná
herecká sestava: Nicole Kidman, Penélope
Cruz, Kate Hudson, Sophia Loren a další.
Premiéra 120 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 23. května 2010 v 17 a v 19.30 hodin
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Nová komedie Zdeňka Trošky. V hlavních
rolích J. Šmíd, E. Holubová, B. Klepl,
J. Langmajer a další.
Premiéra 102 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 9. května 2010 v 16 a v 18 hodin
DEŠŤOVÁ VÍLA
Nová česká pohádka. V hlavních rolích S.
Stašová, M. Donutil, P. Nárožný, M. Dejdar
a další.
Premiéra 96 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 30. května 2010 v 15 hodin
ČTYŘLÍSTEK
Pásmo krátkých kreslených pohádek
(Čtyřlístek, Krtek a autíčko, Krakonoš a ovčák, Vodnická pohádka a další.)
Premiéra 62 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 39 Kč

Neděle 16. května 2010 v 19.30 hodin
NEW YORKU, MILUJI TĚ
(New York, I Love You)
Láska může začít kdykoli. V krátkých romantických příbězích hrají A. Garcia, N. Portman, O. Bloom, Ch. Ricci, E. Hawke,
S. LaBeouf a další
Premiéra 103 minut
Mládeží přístupno
Vstupné 69 Kč

Neděle 6. června 2010 v 19.30 hodin
I LOVE YOU, PHILLIP MORRIS
(I Love you Phillip Morris)
Spořádaný otec Jim Carrey se zamiluje do
spoluvězně Ewana McGregora, kterého však
brzy propustí. Nezbývá tedy než se pokusit
utéct z vězení. Brilantní americká komedie.
Premiéra 65 minut
Mládeži přístupno
Vstupné 69 Kč

Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše
Vás srdečně zve na

ODPOLEDNE S DECHOVKOU,

které se uskuteční v pondělí
dne 31. května 2010
v 15 hodin v Kulturním domě Velká Bíteš, Vlkovská 482
K tanci a poslechu hraje Bítešská kapela
Je nutné se nejpozději do 24.5.2010 nahlásit v Informačním centru,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Více informací na tel.: 566 532 025

Květen 2010
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RE/MAX prodává nejvíce
realit na světě

Chcete prodat či koupit
nemovitost? Chcete poradit?
Rád Vám pomůžu!
) 733 785 713

JIŘÍ PREŠER
jiri.preser@re-max.cz

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL
Adresa:
Lánice 42
Velká Bíteš
595 01

Otevírací doba:
Po – Pá 8:00 – 16:00
So
8:00 – 11:00
(případně na telefon)

Ceny jízdních kol již od 3490Kč
Kontakt: tel. 774 85 05
velokram@seznam.cz
www.velokram.cz
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Provádíme zateplení RD

a veškeré stavební práce

Jsme firma zaregistrována v seznamu
odborných dodavatelù v programu
Zelená úsporám

Proè platit
vše ze své kapsy,
když Vám na to pøispìje
Zelená úsporám
Neváhejte se nás
na cokoliv zeptat:

Pomùžeme a poradíme Vám
se získáním dotací od A-Z
vèetnì projektové dokumentace

Ivo Kouøil, Velká Bíteš, tel: 777958814
http://www.kouril-stavebniprace.wz.cz
777006819
stavebnipracekouril@seznam.cz

FIRMA LIBOR VÍT /LOMNIČKA AREÁL ZD/
NABÍZÍ EKOLOGICKÁ PALIVA PRO VAŠE KRBY, KAMNA A KOTLE

DODAVATEL FI BIOMAC. VŠE K DODANÍ HNED A ZA PŘÍZNIVÉ CENY. NABÍZÍME
ROVNĚŽ VÝROBU ŘEZIVA A DOPRAVU AVIÍ  KONTEJNER.
KONTAKTY TEL.: 608 827 301, VITLIBOR@CENTRUM.CZ , WWW.VIT.KVECI.CZ

Květen 2010
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Externí obchodní parter Pojišťovny České
spořitelny ve Velké Bíteši

Hlavní výhody FLEXI životního pojištění
 Jedna smlouva pro celou rodinu, 1 až 2 dospělí a až 5 dětí
 Možnost libovolně kombinovat a měnit pojištěná rizika dle aktuální situace
(volitelné částky na všechny druhy připojištění)
 Pokrývá 24 velmi vážných onemocnění včetně roztroušené sklerózy, kómatu
onemocnění způsobených od přisátého klíštěte
 Možnost sjednání doživotní renty
 Pojištění hospitalizace pokryje náklady na pobyt v nemocnici
 Daňové úlevy

Jsem u Pojišťovny české spořitelny pojištěný již 5 let a svou spokojenost
mohu dokázat já i moji klienti.
Rád Vám poskytnu podrobné informace o dalších výhodách, navštivte mě
v kanceláři:
Jaroslav Malý, Tišnovská 109, Velká Bíteš
Telefon: 566 531 831
Mobil: 605 266 265
E-mail: malyjaroslav@gmail.com
www.flexi.cz
Otevřeno pondělí až pátek 8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00
Pokud Vám lépe vyhovuje domácí prostředí, domluvíme schůzku u Vás doma.
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17
Helena Šustrová

Nové Město na Moravě

Radek Pátek
Velká Losenice

Jan Kasal

Žďár nad Sázavou

Hlas pro nás
hlas pro rodinu

Dana Ráčková
Velká Bíteš

Kandidáti pro volby do Poslanecké sněmovny
www.kduvysocina.cz

Květen 2010
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PROČ?
Proč bych měl podporovat vlkovské myslivce, které spočítám na prstech jedné ruky?
Proč bych měl podporovat vlkovské myslivce, když město nemá z pronájmu
vlkovské honitby, ve které město vlastní lesní pozemky, ani jednu korunu za celou dobu existence honitby?
Proč mám podporovat vlkovské myslivce, když město přichází každým rokem
z hospodaření v obecních lesích o nájem ve výši 100 tisíc korun, které musí Lesní družstvo svazu obcí vynaložit na ochranu mladých sazenic před zvěří?
Proč mám podporovat vlkovské myslivce, když nezaplatí ani korunu za škody
způsobené zvěří, za kterou nesou odpovědnost právě myslivci z Vlkova?
Proč mám podporovat vlkovské myslivce, když neuznávají právo většinového vlastníka?
Proč mám podporovat vlkovské myslivce, když neplatí za pronájem ani deset
korun za hektar a rok, jako v sousedních honitbách?
Proč mám podporovat vlkovské myslivce, když i další spoluvlastníci lesních
pozemků – obce Březské, Křoví, Níhov, Osová Bítýška, Záblatí a Vlkov přicházejí o statisíce korun nájemného za rok?
Proč mám podporovat vlkovské myslivce, když si pan Kočí nebo spíše soudruh Kočí myslí, že jim patří obecní lesy?
Proč mám podporovat vlkovské myslivce, když nemůžeme přispět vyšší částkou sportovcům ve městě na jejich činnost, protože peníze spolknou oplocenky
na ochranu sazenic mladých stromků?
A takto bych mohl pokračovat dál.
Už jen zbývá řečnická otázka:
Proč, když to jde bez problémů s mysliveckými sdruženími ve Velké Bíteši,
v Osové Bítýšce, v Níhově a v Nových Sadech to nejde ve Vlkově?
Je to problém konkrétních lidí nebo jen jedné osoby, která si spletla rok 2010
s rokem 1985?
Za Velkou Bíteš Vás mohu ujistit, že nehodlám akceptovat finanční a majetkové poškozování obecních lesů, které nevlastníte a nenesete za ně odpovědnost.

Placená inzerce předsedy MO ČSSD Mgr. Miroslava Báni
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Velkoobchod a maloobchod podlahovin ve Velké
Bíteši Vám nabízí možnost velkého výběru
podlahových krytin.

Ü LAMINÁTOVÉ PODLAHY
Ü DŘEVĚNÉ PODLAHY
Ü VINYLOVÉ PODLAHOVÉ DÍLCE
Ü KORKOVÉ PODLAHY
Ü PVC PODLAHY
Ü DOPLŇKY A JINÉ

Pro obyvatele s trvalým pobytem ve Velké
Bíteši sleva 10% na podlahové krytiny.
Sleva platí do 31.8.2010

Þ
Supellex centrum, s.r.o.
Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš (průmyslová zóna dálnice D1)

Þ
Provozní doba:
Po - Pá: 7.00 - 16.00 hod.
tel.: 566 532 655, 566 532 656
e-mail: supellex@supellex.cz

Þ
www.supellex.cz

Navštivte naše nové webové stránky !
BZ_A5_duben_2010.indd 1

Květen 2010

13.4.2010 8:52:28

39

A-Z

pro

Růžová 146
Velká Bíteš

Tel. 562 401 103, 604 257 514
Provozní doba:
pondělí–pátek 8.00–12.00, 13.00–17.00
sobota 8.00–10.00
e-mail: irena.vrabelova@seznam.cz

Motorové pily pro zemědělství a zahradnictví
Stroj

Zdvih. objem
[cm3]

Výkon
[kW/k]

Hmotnost
[kg]

Hladina akust.
tlaku [db(A)]

Hladina akust.
výkonu [db(A)]

45,4

2,3/3,1

4,6

99,0

111,0

Zdvihový objem
[cm3]

Výkon
[kW/k]

Hmotnost
[kg]

Hladina akust.
tlaku [db(A)]

Hladina akust.
výkonu [db(A)]

27,2
27,2
27,2
31,4
36,3
44,3
44,3

0,70/1,0
0,80/1,1
0,80/1,1
1,05/1,4
1,4/1,9
2,1/2,9
2,1/2,9

4,4
5,1
5,2
5,8
5,9
8,0
8,1

94,0
94,0
94,0
89,0
93,0
99,0
99,0

103,0
103,0
103,0
98,0
105,0
109,0
109,0

Hladina akust.
tlaku [db(A)]

Hladina akust.
výkonu [db(A)]

101,0

113,0

STIHL MS 250

Úroveň vibrací
vlevo/vpravo
[m/s2]
5,7/6,8

Cena [Kč]
vč. DPH
9.890

11.890

Křovinořezy/vyžínače
Stroj
STIHL FS 40
STIHL FS 56
STIHL FS 56 C-E
STIHL FS 100
STIHL FS 130
STIHL FS 450
STIHL FS 450 K

Úroveň vibrací
vlevo/vpravo
[m/s2]
7,0/6,4
4,0/3,1
4,0/3,1
2,7/2,2
4,4/3,9
2,0/1,6
2,0/1,6

Cena [Kč]
vč. DPH
4.790
7.290
8.190
12.490
14.490
20.400
20.400

5.290
8.290
9.190
14.490
16.490
22.900
22.900

Motorové rosiče
Stroj
STIHL SR 420

Zdvihový objem Horizontální Hmotnost
[cm3]
dosah
[kg]
[m]
56,5
12
11,1

Úroveň vibrací
vlevo/vpravo
[m/s2]
2,3

Cena [Kč]
vč. DPH
14.990

16.990

Motorové zahradní nůžky
Stroj
STIHL HS 45/600
STIHL HS 81 R/750
STIHL HS 81 T/600

Zdvihový objem
[cm3]

Výkon
[kW/k]

Hmotnost
[kg]

Hladina akust.
tlaku [db(A)]

Hladina akust.
tlaku [db(A)]

27,2
22,7
22,7

0,75/1,0
0,7/1,0
0,7/1,0

5,0
5,7
5,2

98,0
93,0
94,0

104,0
104,0
104,0

Úroveň vibrací
vlevo/vpravo
[m/s2]
5,6/9,7
2,5/1,5
2,0/1,7

Cena [Kč]
vč. DPH
10.690
14.990
15.490

12.390
17.990
17.290

Elektrické zahradní nůžky
Stroj
STIHL HSE 41
STIHL HSE 61
STIHL HSE 71

Motor
[V]

Příkon
[kW]

Hmotnost
[kg]

Hladina akust.
tlaku [db(A)]

Hladina akust.
tlaku [db(A)]

230
230
230

0,4
0,5
0,6

2,9
4,1
4,2

84,0
83,0
85,0

95,0
94,0
96,0

Úroveň vibrací
vlevo/vpravo
[m/s2]
3,4/2,3
3,6/3,2
3,2/2,0

Cena [Kč]
vč. DPH
2.590
3.490
4.290

2.990
3.990
4.990

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: lenka.markova@vbites.cz.
www.velkabites.cz Odpovědný redaktor: Lenka Marková
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.
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Město Velká Bíteš
a
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.

KOMPLEXNÍ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Vážení spoluobčané!
Chtěl bych touto cestou dále pokračovat v nastavené informační kampani o nakládání s odpady ve Velké
Bíteši, integrovaných a okolních obcích. V této chvíli se především jedná o informace k nově zaváděné službě,
a to svoz a využití bioodpadů z domácností.
Považuji za užitečné a prospěšné touto formou zopakovat několik zásadních a hlavních informací, které
slouží a budou sloužit ke kompletní informovanosti Vás občanů k dané problematice.
Především se jedná o několik základních a podstatných údajů, které bych shrnul do těchto bodů:
– služba je dobrovolná a dostupná pro všechny občany Velké Bíteš, integrovaných obcí a obcí okolních
– služba je zdarma (pouze občané Velké Bíteš a integrované obce)
– nádoba na bioodpad je poskytována zdarma – všem
– nádobu lze vyzvednout kdykoliv v průběhu roku přímo na TS na Masarykově nám. 88
– vývoz probíhá vždy v úterý v lichý týden do 23. 11. 2010
Proč bioodpad oddělovat a třídit, co se dále s bioodpadem děje a další informace jsou obsaženy v informační brožurce, která byla a je nadále distribuována do všech domácností. Zde bych zpětně vyzvedl jen zásadní informace o tom, co do bioodpadů patří a co tam zásadně nepatří a jak bioodpad třídit.
Jak třídit bioodpad?
Přistavenou nádobu uschovejte na Vašem pozemku a ve svozových dnech ji v dostatečném předstihu přistavte před Váš dům. Bioodpad nelze vhazovat a přistavovat do igelitových pytlů (pokud Vám nebude stačit
jedna nádoba, lze si vyzvednou nádobu další).
Co lze kompostovat?
– tráva, drny, listí, piliny
– zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny
– shrabky se záhonů a trávníků, zeminu, zbytky z květináčů
– odpady z ořezu keřů a stromů (nejlépe naštěpované)
– spadané ovoce
– popel ze dřeva
– zbytky ze zeleniny
– čajové pytlíky, káva, skořápky z vajec, zbytky pečiva
– slupky z ovoce, okrajky z brambor a zeleniny
– podestýlka domácích býložravých zvířat
– trus býložravých hospodářských zvířat
– jen omezeně zbytky jídel např. brambory, těstoviny apod – nikdy však tekuté
Do nádob nepatří!
– tekuté zbytky jídel, oleje
– maso, uhynutá zvířata
– biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady
Závěrem ještě jedna malá informace – prvním svozem dne 13. 4. 2010 bylo svezeno téměř 5 tun bioopdau, což považuji za výborný výsledek a tímto ještě jednou děkuji všem, kteří se zapojili do celkového systému
nakládání s odpady ve Velké Bíteši a integrovaných obcích.
Ing. Gaizura Pavel
jednatel společnosti

Informační kampaň

KAM S VAŠÍM ODPADEM?

Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti, na
zahrádce či chatě mohou vznikat:

Využitelné složky odpadu
Papír, plast, sklo a nápojové kartony patří do
kontejnerů na tříděný odpad.
Další využitelný odpad jako je železo, barevné
kovy, papír či akumulátorové baterie odevzdávejte
do sběreného dvora.

Nebezpečný odpad
Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel,
kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky
znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující
rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené
motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev,
lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory,
spotřební použitý potravinářský olej (olej po
smažení a fritování), apod.
Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na
komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném
dvoře, nebo při mobilním svozu nebezpečného
odpadu.

Prošlé léky a obaly od léků
Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Autovrak a kam s ním?
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat
pouze
osobám,
které
jsou
provozovateli
schválených zařízení k využívání, odstraňování,
sběru nebo výkupu autovraků.

Objemný odpad a kam s ním?
Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla,
pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce,
tabulové sklo, vany, apod. odevzdávejte nebo při
mobilním svozu objemného odpadu nebo do
sběrného dvora.

Stavební odpad a kam s ním?
Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a
keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a
kamení, izolační materiál vznikající při zřizování,
údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.

Možnosti likvidace: Skládka komunálního
odpadu Osová Bítýška.

Rostlinný odpad a kam s ním?
Odpad ze zahrádek lze:
• kompostovat na svém pozemku či zahrádce
• odkládat je do nádob pro bioodpady

Použité výrobky podléhající
tzv.
zpětnému odběru
Použité výrobky, jako jsou domácí elektrospotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry,
rádia apod., elektrické akumulátory, galvanické
články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky
nebo motorové oleje, lze bezplatně odevzdat u
příslušného prodejce či ve sběrném dvoře.
Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní,
nedemontované!

Praktické rady
Kde lze objednat kontejner pro objemný odpad,
stavební suť, odpad ze zeleně apod.?
Kde je možné uzavřít smlouvy na svoz a likvidaci
odpadů, nahlásit poruchy na veřejném osvětlení a
jiné praktické informace naleznete na níže
uvedených tefonních číslech.
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
566 532 007 – uzavírání smluv a objednávky
777 712 090 – uzavírání smluv a objednávky
777 712 091 – doprava , objednávky kontejnerů
777 712 092 – odpadové hospodářství
777 949 128 – jednatel společnosti

Co dělat když?
Objevili jste někde černou skládku? Ohlaste ji
na:
Technické služby Velká Bíteš spol s r.o.
Tel : 566 532 007; 777 712 092
Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou
skládku nebo nádobu na odpad?
Pro okamžitý zásah volejte policii, tel. 158
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TŘÍDĚNÝ SBĚR ODPADU
Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není
často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný
papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám
koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné
tašky můžete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů
na tříděný odpad.

PAPÍR
Do modrých nádob nebo do
nádob označených „PAPÍR“
můžete odhodit:
1. noviny, časopisy, reklamní
letáky,
2. kancelářský papír,
3. knihy, sešity,
4. krabice, lepenka, kartón,
5. papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak
znečištěný papír,
- uhlový a voskovaný papír,
- použité plenky a hygienické
potřeby.
-

SKLO
Do zelených a bílých nádob
můžete odhodit:
1. láhve od nápojů – dle barvy
2. skleněné nádoby – dle barvy
3. skleněné střepy – tabulové sklo.

-

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán,
zrcadla,
drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob nebo do
nádob označených „PLASTY“
můžete odhodit:
1. PET láhve od nápojů – prosím,
nezapomeňte je sešlápnout!
2. kelímky, sáčky, fólie,
3. výrobky a obaly z plastů,
4. polystyrén.

-

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky,
obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy
apod.).

KOVY
Kovové odpady odnášejte do sběren nebo na sběrný dvůr.

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)
Vypláchnuté nápojové kartony od džusů,mléka vína apod. odhazujte do
žlutých nádob nebo do nádob označených „PLASTY“.
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Kam s odpady, které nepatří do popelnice?

NA SBĚRNÝ DVŮR !!!
Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které nepatří do
popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého
kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli.
Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

-

Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.),
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,
Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy,
plechovky, hrnce atd.,
Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva atd.,
Pneumatiky,

I.

Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,

II.

Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,

III.

Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové
kapaliny,

IV.

Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a
ochraně rostlin,

V.

Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie,
čistící prostředky apod.
Následující použité výrobky můžete bezplatně odevzdat na sběrném
dvoře nebo u některých prodejců těchto výrobků:

I.

Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia,
počítače, mikrovlnky, videa apod.,

II.

Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,

III.

-

Zářivky a výbojky,

Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou.

Váš sběrný dvůr:
Adresa: Ulice Kozí ;Velká Bíteš
Provozní doba:
Po,Ut,Čt – 6.00–14.00 hod
St – 6.00-14.00,14.30-17.00 hod
So – 8.00-11.00 hod
Pá – zavřeno Přestávka na oběd 11.00-11.30 hod
Zodpovědná osoba (správce): Valnoha Miroslav,Veleba Miroslav

Telefon: 566 531 710
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VELKOOBJEMOVÉ ODPADY
Z DOMÁCNOSTÍ
Velkoobjemové odpady nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových
kontejnerů.
Datum:

Ulice:

Poznámka-místo stání:

12.4. - 14.4.
4.10. – 6.10.

Sadová
Za Školou
Nová čtvrť
Tišnovská
Vlkovská

G-Team
Stanoviště sběrných nádob
č.p.362
Stanoviště sběrných nádob
Fotbalový stadion

14.4. - 16.4.
6.10. – 8.10.

U Stadionu
U Stadionu
U Stadionu
Družstevní
Tyršova

č.p. 281
č.p. 574/573/475
č.p. 431
č.p. 550
Sokolovna

16.4. – 19.4.
8.10. – 11.10.

Bezděkov
Jáchymov
Holubí Zhoř
Březka
Jestřabí

Náves
Náves
Náves
Náves
Náves

19.4.- 21.4.
11.10. – 13.10.

Tyršova
Chobůtky
Pod Spravedlností
Pod Hradbami
Za Loukama

č.p. 233
Bývalá prodejna potravin
Stanoviště sběrných nádob
Vyústění na ulici Lánice
Stanoviště sběrných nádob

21.4. – 23.4.
13.10. – 15.10.

Návrší
Návrší
Hybešova
Zmola
Za Potokem

Prodejna potravin
Bytové domy
Vyústění Malá Strana
č.p. 190
Stanoviště sběrných nádob

23.4. – 26.4.
15.10. – 18.10.

Jindřichov
Košíkov
Ludvíkov
Pánov

Náves
Náves
Náves
Náves

26.4. – 28.4.
18.10. – 20.10.

Na Valech
Masarykovo nám.
Lánice
Hrnčířská
Karlov

Herba Vitalis
Tržnice
Prodejna potravin
Pomník (ZUŠ)
Stanoviště sběrných nádob

Po telefonické dohodě lze kontejner přistavit znovu na jakékoliv místo( tel.:566 532 007,8)

Do těchto kontejnerů patří:
•

starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy,

•

podlahové krytiny – např.: koberce, linolea,

•

sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety.

Do velkobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy, sutě, plechovky od barev, barvy,obaly
od nebezpečných látek, pneumatiky, akumulátory, televize, lednice, mrazáky, zářivky
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SVOZ BIOODPADŮ VE VAŠEM MĚSTĚ VŽDY V ÚTERÝ V LICHÉM TÝDNU OD
13.4.2010 do 23.11.2010
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