ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Leden 2015
Vánoční koncert – Petr Bende & Band.

Foto: Silvie Kotačková

in
d
o
h
0
.0
0
2
e
v
5
1
0
2
a
n
d
24. le
482, Velká Bíteš

á
Kulturní dům, Vlkovsk

elan
paVel h
hegner

Hraje:
Moderuje:

s kapelou

Karel

Ilona csáKoVá
petr Bende
Vá
o
d
o
h
í
ř
p
a
l
u
d
n
e
V
í šKola starlet

Host večera:

dále vystoupí: tanečn š VelKá Bíteš
tanečnIce zu

la
stanIslaVa gaBrIe
a
K
zI
u
m
á
V
lo
Bá
cIm

tě 280,- Kč
ís
m
na
|
č
K
0,
25
i
ej
od
pr
ntru.
Vstupné v předáje
ristickém informačním ce
n od 1. prosince 2014 v Tu
Předprodej vstupenek zah

drobné občerstvení.
V ceně vstupného víno a

n
svatební salo

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v novém roce, do kterého nyní opět společně vstupujeme, na nás čeká řada plánovaných úkolů, a to jak
v rovině investiční, tak i také v rovině společenské.
Stejně jako loni se budeme společně s pracovníky úřadu
snažit pokračovat v přípravách realizace či zrealizovat
připravované akce, o kterých jsem přesvědčen, že pozitivně ovlivní město a jeho život. Jejich skutečný rozsah
bude definitivně uzavřen a potvrzen na únorovém jednání zastupitelstva města.
Příkladem plánovaných investičních akcí může být
stavba kruhové křižovatky v prostoru ulic Na Valech
a Růžová a rekonstrukce přilehlé krajské ulice Na Valech. Společné kroky města a Kraje
Vysočina by měly být završeny vlastní stavbou od dubna 2016. Ve stejných termínech připravujeme rovněž s krajem rekonstrukci komunikace a výstavbu inženýrských sítí na ulici
Rajhradská, v úseku od Jihlavské po ulici Na Výsluní. Další významnou stavbou je pak
pokračování rekonstrukce státní komunikace I/37, procházející městem. V letošním roce
budou práce probíhat v ulici Kpt. Jaroše, v roce 2016 a 2017 pak v ulici Lánice. Součástí
všech uvedených staveb budou vždy práce na obnově či dobudování inženýrských sítí,
případně chodníků v uvedených částech města.
Dalšími příklady akcí jsou dokončení rekonstrukce patra objektu mateřské školy v Lánicích, postupné dokončení inženýrských sítí a následně i povrchů v lokalitě Nová Čtvrť
nebo příprava realizace inženýrských sítí v lokalitě Babinec. Dobudování technické infrastruktury v této oblasti umožní její zástavbu přibližně šedesáti rodinnými domy. Prodej
pozemků první etapy zástavby bude zahájen po vydání územního rozhodnutí na uvedenou infrastrukturu. Předpokládám, že v březnu budeme schopni oznámit strategii prodeje
i ceny, za které chceme stavební pozemky prodávat a první prodeje budou zahájeny ještě
v první polovině roku. Prodejní ceny by měly pokrýt náklady na odkup pozemků od původních majitelů. Současně by také měly zohledňovat jak výstavbu nových inženýrských sítí
v uvedené lokalitě, tak i současnou nabídku nových stavebních míst v okolních vesnicích.
Uvažujeme o tom, že ceny pozemků by nebyly na celém Babinci jednotné, ale lišily by se
podle polohy pozemků v lokalitě. Tím by se parcely s nižší cenou staly dostupnějšími pro
mladé rodiny.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem popřál vše nejlepší do nového roku
2015, úspěchy v osobním i profesním životě a zejména pak pevné zdraví Vám a Vašim
blízkým.
Ing. Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS
Čtvrtek dne 1. ledna 2015 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Novoroční přání starosty města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským.
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 4. ledna 2015 v 16.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizují: Jana a Milan Vlčkovi
Úterý dne 6. ledna 2015 v 19.00 hodin
KONCERT BHP
Za zvuků pozounu v podání Lukáše Moťky a za doprovodu klavíru Jakuba Uhlíka.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek dne 15. ledna 2015 ve 14.30 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Úterý dne 20. ledna 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB - hrací odpoledne pro děti od 2 let
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Středa dne 21. ledna 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Naším hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 22. ledna 2015 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – VLOČKA ZA VLOČKOU
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši
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Neděle dne 25. ledna 2015 v 17.30 hodin
Přednáška – MODLITBA ZA UZDRAVENÍ – FUNGUJE I DNES?
Výstavní sál Klubu kultury Města Velké Bíteše, Masarykovo náměstí 5.
Organizuje: David Rafael a Martin Babák
Úterý dne 27. ledna 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
PLESOVÁ SEZÓNA 2015
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota dne 17. ledna 2015 – Farní ples - hraje kapela F-Box
Sobota dne 24. ledna 2015 – Ples Města Velká Bíteš – hraje Pavel Helan s kapelou,
host: Petr Bende, Ilona Csáková, Vendula Příhodová
Sobota dne 31. ledna 2015 – Rybářský ples – hrají Pikardi
Sobota dne 14. února 2015 - 16. Reprezentační ples PBS Velká Bíteš – hudba:
Vysočinka z Humpolce, cimbálová muzika Kyničan, host večera: Anna K.
Sobota dne 21. února 2015 – Sportovní ples s vyhlášením „Sportovec města“
Moderují: M. Doubková a M. Hrdinka. Hudba: Pražský orchestr Jindřicha Váchy,
host večera: Petr Kolář, cimbálová muzika Grajcar. Po půlnoci Oldies diskotéka s M. Hrdinkou.
Sobota dne 28. února 2015 – Maškarní bál – hraje: hudební kapela M.E.Š.
Neděle dne 1. března 2015 – Dětský karneval s Davidem

ZPRAVODAJ MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE MÁ 50 LET
Tento měsíc je to 50 let, co v lednu 1965 začal pravidelně vycházet měsíčník Kulturní
zpravodaj, předchůdce současného Zpravodaje.
Toto významné výročí je příležitostí zavzpomínat na minulost Zpravodaje, na jeho proměny v čase, ale také příležitost k zamyšlení nad jeho současností.
Požádali jsme našeho příležitostného dopisovatele, Karla Smolíka, který v minulosti byl
častým dopisovatelem Zpravodaje, členem jeho redakční rady, aby příspěvkem do Zpravodaje zavzpomínal a zároveň, aby i něco sdělil k jeho současnosti. Rád vyhověl.
Redakce Zpravodaje
Autor úvodem
Takže už jsem pamětníkem? Úplně na počátku Zpravodaje jsem ale nebyl, ale v pozdější
době jsem se na jeho přípravě podílel. Co se týká pamětníků, našli by se starší, povolanější,
kteří by mohli zajímavě povyprávět. Některé jsem pro osvěžení a doplnění vzpomínek navštívil.
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Na úvod považuji za potřebné několika daty přiblížit tehdejší dobu:
- 1951, zahájen provoz v První brněnské strojírně (PBS)
- 1961, Velká Bíteš přestala být okresním městem, přičlenění k okresu Žďár nad Sázavou
- 1963, otevřená Závodní klubovna PBS v přízemí rekonstruovaného pivovaru na náměstí
- 1964, založena příspěvková organizace Jednotný klub pracujících (JKP)
- 1965, začíná pravidelně vycházet měsíčník Kulturní zpravodaj, vydavatel JKP
- 1969, JKP zrušen pro nezájem organizací, ustaven Závodní klub ROH PBS
- 1980, otevřen kulturní dům (KD), zařízení ROH PBS
- 1990, PBS předává bezúplatným převodem většinu nevýrobních činností městu
		 (kulturní dům, bytové domy, sportovní zařízení,…)
Jak občané na Bítešsku naplňovali svůj volný čas v minulosti, by mohlo být zajímavým
námětem pro samostatnou práci.

První Kulturní zpravodaj roku 1965.
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Založení Kulturního zpravodaje
Založení JKP jako příspěvkové organizace všech organizací na Bítešsku, s hlavním
přispívajícím ROH PBS, který jako největší podnik zabezpečoval i chod tohoto zařízení,
vyvolalo potřebu lépe informovat takto vzniklou širokou veřejnost. V lednu 1965 začal proto
vycházet pravidelně měsíčník Kulturní zpravodaj, který až do roku 1971 měl podobu spíše
letáku. Jednalo se o skládačku jednoho kancelářského listu, čímž se vytvořily 4, později 6 menších stránek. Teprve později, od roku 1971, dostal Kulturní zpravodaj podobu sešitu současné
velikosti o 8 stranách, postupně rozšiřovaného až na současných 52 stran včetně přebalu.
Přípravu prvních skromných Kulturních zpravodajů stačil první šéf JKP, Josef Ťápal,
zajišťovat sám, v pozdějších letech, jak se jeho rozsah rozšiřoval, začali spolupracovat
dopisovatelé, zahájila činnost i redakční rada.
O čem psal první Kulturní zpravodaj
Na fotografii mají čtenáři vzácnou možnost znovu si přečíst celý Kulturní zpravodaj,
který vyšel v lednu 1965 jako 1. číslo 1. ročníku.
Vydavatelé, nakladatelé, majitelé
Pro lepší pochopení vzájemných vztahů jsem si na internetu klepl na paní Wikipedii,
aby mně to vysvětlila.
Vydavatel dílo platí, nakladatel dílo připraví k tisku. Jsou země, kde se to nerozlišuje.
U nás se ale ustálil zvyk, že označení vydavatel se používá pro vydávání menších děl
a periodik, označení pouze nakladatel pro větší knižní jednorázová díla. Obě funkce,
pokud samy nejsou podnikateli, někomu patří, mají majitele.
U Kulturního zpravodaje, později Zpravodaje, to bylo a je stále tak, že přípravu Zpravodajů provádějí příspěvkové organizace, dříve Závodní klub ROH PBS, majitelem bylo
ROH PBS a v současnosti Informační centrum a Klub kultury, jehož majitelem je Město
Velká Bíteš. Oba majitelé plní funkci vydavatelů.
Dělníci Zpravodaje
Připravit čtivý Zpravodaj je dřina. Platí to obecně o všech periodikách. Dobře to napsal
Karel Čapek ve své povídce Jak se dělají noviny: „…v poledne je celá redakce přesvědčená, že zítřejší noviny se nemohou stihnout, ale nějakým zázrakem zatím vždy vyšly…“
Vzpomínám, jak tehdejší šéf klubu Jožka obtelefonovával spolky a prosil o příspěvek. Ještě že měl v blízkosti pracoviště archiváře a kronikáře města, profesora Kotíka,
na jehož články jsme se všichni těšili. Ale byli i další, kteří to také uměli, byli ale i takoví,
o kterých profesor říkával, že ty jejich příspěvky je nutné „přeložit do češtiny“. Zpravodaj ale
vždy vyšel, někdy lepší, někdy horší. My, kteří jsme se to teprve učili, jsme získávali postupně
zkušenosti, přibývalo nás, začala pracovat i redakční rada, kterou si vedoucí klubu vytvořil.
Uveřejní Zpravodaj všechno?
Na řadě je svoboda tisku. Čtenáři by mně neodpustili, kdybych v souvislosti se Zpravodajem právě o tomto tématu nic nenapsal. Záměrně se vyhnu v dalším slovu „cenzura“,
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patřící snad už jen do slovníku minulosti, a budu používat slova „závislý nebo nezávislý“,
jejichž používání je v současné době tak časté.
Krátce z minulosti. Vzpomínám, jak tehdejší šéf klubu Jožka Ťápal pravidelně chodil podávat zprávu o činnosti klubu svému zaměstnavateli, do výboru ROH PBS,
společně pak s předsedou ROH se chodili zpovídat do výboru stranického, občas bylo i pozvání do Žďáru nad Sázavou.
Jak to funguje dnes, nevím. Jako příležitostný dopisovatel Zpravodaje jsem neměl
problémy. S nějakým omezením jsem se nesetkal, naopak, spíš mně pomohli s úpravou,
s gramatikou. Ale jestli to platí pro všechny, kdo se na tvorbě Zpravodaje podílí,
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nevím. Znovu připomínám, že zpracovatel Zpravodaje Informační centrum a Klub kultury,
je příspěvkovou organizací města jako jeho majitele. Už to je určitá forma závislosti.
Mnohé čtenáře teď určitě napadá jedno hezké přísloví „ Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“. Tak opravdu nevím.
Nechávám to na čtenářích, ať sami posoudí, při kafi a při vínku. A kdybyste se na názoru náhodou shodli a debata začala váznout, nabízím další zajímavá témata. Například,
jak to je s tou závislostí a nezávislostí, nebo jaký je rozdíl mezi činností politickou a nepolitickou. Často o tom slyšíme nebo čteme.
Dejme slovo také čtenářům
Slyšel jsem a také jsem se zeptal. Ve stručnosti uvádím několik častých názorů:
- zprávy ze zasedání RM a ZM uvádět výběrem, s odkazem na plné znění na úřední desce
		 a na internetu
- některé články stejného druhu čtenáři čtou málo
- limitovat rozsah příspěvků do 1 nebo 2 stran
- příspěvky na pokračování moc oblíbené nejsou
- příspěvky zaměřovat k připravovaným akcím, někdy to jsou obsáhlé zprávy o činnosti
- proč může být v jiných městech společenská rubrika
Na závěr blahopřání
Je zvykem při jubilejích popřát. Přeji Zpravodaji do dalších let dobré zdraví a chuť do
práce jeho tvůrcům, dostatek čtivých dopisovatelů, redakci inspiraci a zajímavé nápady,
funkční redakční radu s přínosnými radami a šéfredaktorce odvahu občas bouchnout do
stolu.
Karel Smolík

ŠKOLY
VESELÁ ŠKOLKA PŘEJE PŘÍJEMNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2015
VŠEM ČTENÁŘŮM ZPRAVODAJE
Nástup nového roku nás evokoval k ohlédnutí za dobou minulou. Život Veselé školky je
velice pestrý a různorodý. Je zbytečné vyjmenovávat všechny akce, kterých bylo za celý
rok jistě celá řádka.
Možná jsme se někdy trochu zapotili, možná nám to někdy někde skřípalo, ale to se
přece stává…. Důležité je, že jsme se snažili udělat maximum pro naše malé školáčky,
a snad se nám podařila splnit i některá jejich přání a tužby. Během celého roku nám byli
nápomocni rodiče dětí i „sponzoři“. Máme neskromné přání, aby tato vstřícnost a spolupráce pokračovala i nadále.
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První velkou událostí tohoto roku, při které přivítáme zájem a účast široké veřejnosti,
bude únorová Masopustní obchůzka městem. Oslava masopustu se pro naši školku stala
již tradicí. Letos ale bude přece jenom trošku jiná. Díky grantové dotaci, kterou se nám
podařilo získat z Fondu Vysočina, bude masopustní dopoledne bohatší a veselejší. Můžete
se těšit! Dětské i dospělé „maškarády“ doprovodí dospělí muzikanti. Cesta ze školky na
Masarykovo nám. k radnici bude přerušována krátkými zastávkami, kde vás pozveme ke
společnému tanci a pohoštění. Na ozvučeném náměstí přivítáme každého, kdo se bude chtít
do masopustního veselí zapojit, ať už zpěvem, tancem či doprovodnou hrou na jednoduché
rytmické nástroje. Děti program doplní s pásmem „Masopust je tady“.
Chtěli bychom dokázat široké veřejnosti, že i lidové tradice jsou přitažlivé a zajímavé
pro všechny věkové skupiny.
Tímto krátkým článkem chceme všechny občany města naladit na masopustní notu.
Pozvání s přesným datem konání bude zveřejněno na plakátech, v únorovém Zpravodaji,
v Exitu, na www.msbites.cz a na osobních pozvánkách.
Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

PODĚKOVÁNÍ ZA DÁREČEK „POD STROMEČEK“
Veselá školka chce poděkovat za dáreček „pod stromeček“ od I. PBS Velká Bíteš v podobě finančního daru, který byl použit na pomůcky a hračky pro děti.
Mikulášské balíčky pro děti obohatila o sladkosti firma AG FOODS Group a. s. Košíkov.
Radost nejen dětem, ale i klientům z Domova důchodců a Domu pečovatelské služby
udělali zaměstnanci Cafe Jana svým sponzorským darem – vánočním cukrovím k občerstvení při tradičním „Setkání tří generací“ v naší školce.
Touto cestou rovněž děkujeme společnosti XART s.r.o. Velké Meziříčí pana Aleše Janouška a jeho zaměstnancům za vstřícný a profesionální přístup při rekonstrukci našich
webových stránek. Poděkování rovněž patří Ing. J. Chmelíčkovi za perfektní design stránek.
Zaměstnanci MŠ U Stadionu

SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY,
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Tradiční spolupráci se Základní školou ve Velké Bíteši již třetím rokem obohacujeme
o edukativně-stimulační skupinky pro rodiče a předškoláky. V letošním školním roce se
jedná poprvé o spolupráci dvou tříd, a to jednak o třídu předškoláků z MŠ na Masarykově
náměstí a třídu předškoláků z MŠ v Lánicích.
Již několik let se předškolní děti pravidelně setkávají s dětmi z 1. tříd ZŠ. Předškoláci navštíví
prvňáčky, aby se podívali, jaké to bude, až zasednou další rok do školních lavic a prvňáčci si zase
přijdou pohrát a zavzpomínat, jaké to bylo, když ještě neměli v podstatě žádné povinnosti.

10 | Leden 2015

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Předškoláci v ZŠ. | Foto: Archiv MŠ

Od ledna do května předškolní děti zdarma dostávají z MŠ metodický časopis „Brzy
budu školákem“, který byl zpracován ve spolupráci učitelek MŠ a ZŠ a odpovídá požadavkům na vstup do ZŠ. Děti spolu s rodiči si jej mohou doma vypracovat a přinést jej do
MŠ ke „kontrole“. Grafomotorika se provádí denně přímo na třídě – ke každému integrovanému bloku jsou dětem k dispozici tematické pracovní listy a grafomotorická cvičení.
V rámci péče o předškolní děti a jejich dobrý start do ZŠ mohou v lednu rodiče pobesedovat v MŠ s Mgr. Liškovou, pracovnicí SPC Velké Meziříčí, o školní zralosti dětí
(psychické, fyzické,…). V březnu pak připravujeme již tradiční grafomotorické odpoledne
s paní Magdou Videňskou, kde se rodiče i děti dozví o správném úchopu tužky a vyzkouší
si různé grafomotorické „vychytávky“, které Mgr. Videňská již léta využívá.
Děti a rodiče pozveme dvakrát na návštěvu do základní školy, kterou si budou moci celou
prohlédnout. Nanečisto si vyzkouší hodinu českého jazyka a matematiky a paní učitelky
ZŠ jim zodpoví všechny dotazy.
Milada Tesařová, Jana Střechová, za třídy předškolních dětí

PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 2015 Z MŠ MASARYKOVO
NÁMĚSTÍ A MŠ LÁNICE
Touto cestou si dovolujeme poděkovat všem, kteří v průběhu roku 2014 pomohli jakýmkoliv způsobem k rozvoji a činnosti obou našich mateřských škol.
V předvánoční době děkujeme zejména rodičům MŠ Lánice za jejich toleranci a trpělivost
při ztíženém provozu v době souběhu dvou staveb. Dále firmám První brněnské strojírně, a.s.,
firmě Nerezové materiály, s.r.o., manželům Blažkovým, manželům Vitoušovým, paní Zadělákové a dalším za jejich finanční a věcné dary, které nám poskytli v závěru roku 2014.
Všem dětem, rodičům, sponzorům, ale i vám všem tímto přejeme mnoho úspěchů, pohody
a spokojenosti v roce 2015.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice
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PŘÍRODNÍ ZAHRADA OTEVŘENA PRO DĚTI Z MŠ LÁNICE
K 30. 11. 2014 byl oficiálně ukončen projekt „Přírodní zahrada při
mateřské škole ve Velké Bíteši, aneb
příroda na dosah“, který je spolufinancován z prostředků EU, MŽP
a z 10% z prostředků zřizovatele
naší mateřské školy, kterým je
Město Velká Bíteš, a byl MŠ předán
do užívání.
Jak bylo zmíněno i v prosincovém čísle Exitu 162, jedná se o výPřírodní zahrada v MŠ Lánice. | Foto: Archiv MŠ
jimečný projekt v oblasti EVVO
(environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty). Dříve byl na původním místě jen blátivý terén. Zde si děti hrály od září 2012, kdy byla MŠ v Lánicích otevřena.
Výstavba přírodní zahrady nebyla jednoduchá. Jednak pro složité administrativní zadání
výzvy z MŽP, ale i proto, že na místě, kde byla zahrada budována, bylo mnoho nepotřebného materiálu po předchozích firmách, které dříve pozemek využívaly. Při zahájení
stavby jsme ve školce vůbec nepředpokládali, že bude v okolí školy takový pohyb velkých
strojů a automobilů. Projekt však zahrnoval i modelaci původně rovného terénu. Práce na
vybudování zahrady skončily koncem listopadu a všichni se snažili, aby nedocházelo ke
kolizím s dalším projektem, kterým bylo zateplení budovy MŠ.
Začátkem prosince 2014 děti naší MŠ v Lánicích poprvé vyzkoušely jednak netradiční průlezky, ale podívaly se i do všech zákoutí, které zahrada skýtá. Děti plně zahradu využijí až
zjara, kdy se celá zahrada zazelená. Paní učitelky připravují na jaro pro děti, rodiče, ale i další
veřejnost v rámci dotace „Příroda a my,“ získané z Fondu Vysočina, několik akcí a projektů.
Dovoluji si touto cestou jako ředitelka MŠ poděkovat všem našim rodičům za trpělivost
a toleranci při budování přírodní zahrady a zateplování školy. Firmám za jejich součinnost
při realizaci dvou staveb a našemu zřizovateli Městu Velká Bíteš za realizaci projektů,
jimiž zvyšuje úroveň předškolního vzdělávání dětí v našem městě.
Hana Sedláková, ředitelka MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

JEŽÍŠKOVA POŠTA
Letošní Ježíškova pošta se v Mateřské škole na Masarykově náměstí odehrávala v podvečerní čas v úterý 16. prosince. Každou třídu paní učitelky vyzdobily ve vánočním duchu
a také podle některé známé pohádky.
Na více než 100 dětí čekala pohádková babička, která je přivítala a vyzkoušela je ze znalostí
pohádek. Potom už na děti pokračovaly k dalším pohádkovým bytostem a jejich úkolům.
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U Perníkové chaloupky děti hledaly
stejné perníčky a skládaly pohádkový příběh.
U Křemílka a Vochomůrky vyrobily
ozdobu na stromeček. Se dvěma vodníky pak děti lovily kamínky s rybičkou
v „rybníčku“ a mohly si prohlédnout
živého kapra v kádi. Andělským kuchařkám pomáhaly děti dávat do mísy
suroviny, ze kterých se peče dort. Za
každý splněný úkol si děti dostaly omaloPohádkové bytosti v Ježíškově poště. | Foto: Archiv MŠ
vánku nebo pracovní list, dýhový výřez,
který si mohly vymalovat, perníček k nazdobení a další sladké odměny.
Na samotném závěru cesty na děti čekal andílek, kterému předaly svůj dopis pro Ježíška
s přáním, a ten jim dopis orazítkoval. Pak už jen stačilo dát ho za okno a Ježíšek si ho určitě
vyzvedl a splnil.
Děkujeme všem, kteří přišli se svými dětmi, ale i vnoučaty, na tuto akci a příští rok se
zase těšíme na viděnou!
Naši akci letos podpořil Fond Vysočiny Kraje Vysočina, kterému tímto děkujeme za podporu.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí

CO SE DĚLO V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Podzim se přehoupl do zimy a pomalu se blíží Vánoce, období, které milují snad
všechny děti. Žáci prvního stupně přivítali už svátek svatého Martina. Seznámili se například s pranostikami, které se
svatého Martina týkají. Mnoho
zajímavých výstupů vzešlo z činnosti výtvarné dílny. Děti si
s chutí zazpívaly písničky o koníčcích. Paní učitelka Lišková
byla potěšena tím, že děti odcházely z tohoto projektového dne
opravdu spokojené.
Na druhém stupni školy proběhlo pod vedením paní učitelky
Bártové předvánoční tvoření. Pro
žáky byly připraveny tři různé
Den Slabikáře. | Foto: Irena Nováková
dílničky - výroba krasohledů,
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glycerinových mýdel a drátkování. Vlastnoručně vyrobený dárek jistě potěší každého obdarovaného.
Na druhém stupni základní školy se navázalo na tradici návštěv večerních divadelních
představení. Desátého listopadu jsme zhlédli muzikál Kočky v Městském divadle Brno.
Paní učitelka Čermáková uznala, že představení, byť efektní a nabité náročnými tanečními
party, bylo zvláště pro mladší žáky přeci jen náročnější.
Dvanáctého listopadu opět zavítali na první stupeň deváťáci. V rámci velmi oblíbené
spolupráce první a deváté třídy se tentokrát odehrál Den Slabikáře. Ti starší měli pro
své malé spolužáky připravenu řadu úkolů. Po jejich splnění byli prvňáčci slavnostně
pasováni na čtenáře Slabikáře. Třídní učitelky prvních tříd - paní učitelky Nováková,
Videnská i Schwarzbachová se společně se svými svěřenci již těší na další podobné zajímavé akce.
21. listopadu proběhl v celé České republice Větrníkový den. Konal se v rámci Evropského dne pro cystickou fibrózu. K této akci se připojily i děti z naší školní družiny pod
vedením svých vychovatelek. Zaregistrovat se bylo jednoduché. Potom už následovala
výroba větrníků. Jejich fotografie se odeslaly Klubu nemocných cystickou fibrózou.
Stejný den se konala zajímavá beseda připravená pro žáky šestých tříd. Přišla za nimi
devítiletá Erine Agnelová, která žije v Irsku. Hovořila anglicky a povyprávěla dětem
o městě, v němž žije, o irském jídle nebo třeba vánočních zvycích. S vysvětlením a překladem toho, čemu žáci nerozuměli, jim vypomohla paní učitelka Švihálková. Na konci
besedy byl samozřejmě čas na dotazy. Paní učitelka Syslová poznamenala, že děti byly
spokojené, neboť jejich angličtině Erine rozuměla.
A jak se dětem dařilo v soutěžích? Uskutečnilo se jich hned několik. Letos poprvé se naši žáci
zapojili do Bobříka informatiky. Je to mezinárodní online informatická soutěž, která vyžaduje
základní znaky z informatiky a zároveň děti nutí k logickému přemýšlení. Paní učitelka Syslová
nás seznámila s průběhem této soutěže: žáci během 40minutového testu odpovídali na 15 záludných otázek. V naší škole se soutěžilo ve dvou kategoriích - Mini pro 4. a 5. třídu a Benjamin pro
6. a 7. třídu. V nižší kategorii se našlo 12 úspěšných řešitelů, v té vyšší jich bylo 14. Největšího
úspěchu dosáhla Eliška Spurná ze 7. A. Mezi 12 000 soutěžícími se umístila na krásném 102.
místě a skončila mezi 1% nejlepších řešitelů. Rádi ji k tomuto úspěchu gratulujeme.
Pražské Občanské sdružení Zajedno a redaktoři časopisu Kamarádi zorganizovali
2. ročník dětské kreativní soutěže Vícejazyčnost je bohatství. Soutěž byla určena dětem, které pocházejí z jazykově smíšených rodin či národnostních menšin. Z naší školy
se této soutěže zúčastnili žáci 3.A a 4.B. Pod vedením třídních učitelek a za pomoci
rodičů si děti vybraly cizojazyčnou knihu, připravily výtvarnou práci, kterou doplnily
textem ve druhém jazyce. Vítězem věkové kategorie 4 - 9 let se stal Alessandro Marrone,
který navštěvuje 3.A. Získal výlet pro celou třídu do Romského muzea v Brně,
navíc školní pomůcky a výukové materiály. Jeho výtvarná práce bude publikována ve
zvláštní příloze časopisu Kamarádi a v současné době je k vidění i na webových stránkách Občanského sdružení. Paní učitelky Doubková a Sklenářová navíc obdržely ocenění za příkladnou pedagogickou spolupráci.
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V měsíci listopadu se v naší
škole uskutečnila zajímavá akce
připravená pro rodičovskou veřejnost. Pod vedením Mgr. J. Liškové z Pedagogicko-psychologické poradny ze Žďáru nad Sázavou proběhla užitečná a vtipně
podaná beseda na téma puberta.
Čeho se vyvarovat, jak reagovat
na chování dětí, hledání odpovědí
na konkrétní problémy - to vše
bylo náplní této besedy. Věříme,
že splnila očekávání rodičů.
Návštěva Městského divadla v Brně. | Foto: Renata Pohanková
A 5. prosince nezapomněli naši
školu navštívit čerti s anděly a Mikulášem. Děti z prvního stupně se těšily již od rána,
když však zazvonil čertův zvonek, najednou v nich byla malá dušička. Naštěstí nechyběli hodní andělé a klidný Mikuláš. Celá situace byla zachráněna, děti se přestaly bát
a předvedly, jak jsou šikovné v přednášení básniček, zpívání písniček či malování na tabuli.
Paní učitelka Lišková poděkovala za celý učitelský kolektiv z prvního stupně deváťákům,
kteří se za dětmi v přestrojení vypravili.
Závěrem bychom vás chtěli informovat o nové fotosoutěži pro žáky. Uskuteční se
v rámci projektu Příroda Bítešska a to v několika kategoriích. Žáci základní školy mají čas
na odevzdávání svých příspěvků poměrně dlouhý – až do června 2015. Garant fotosoutěže
pan učitel Holánek se již nyní těší na všechny žákovské fotografie, jejichž vyhodnocení
proběhne v září 2015 v Městském muzeu ve Velké Bíteši.
Eva Čermáková, pedagog

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
TIŠNOVSKÁ 116, VELKÁ BÍTEŠ
20. ledna 2015
od 8.30 do 15.00 hodin
8.30 – 11.10 výuka v jednotlivých třídách ZŠ speciální,
ZŠ praktické a v přípravném stupni ZŠ speciální
program
8.30
logopedická cvičení (V. třída)
8.45
malování barvami země (I. třída)
9.00
grafomotorika (II. třída)
9.15
jazykové hrátky v Čj (IV. třída)
9.30
praktické úkoly v M (III. třída)
10.00 práce s žákem se zrakovým postižením (snoezelen)
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10.10 bubnování (I. třída)
10.25 míčkování (V. třída)
10.35 cvičení na gymnastických míčích (VI. třída)
10.50 masáž – somatická stimulace (snoezelen)
po celý den prohlídka budovy
Naše škola přijímá žáky s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra
a žáky s kombinovanými vadami.
Od školního roku 2015/2016 otevíráme opět přípravný stupeň základní školy speciální. Jsme plně organizovaná škola s 1. až 9. ročníkem základní školy praktické,
se všemi stupni základní školy speciální a přípravným stupněm základní školy
speciální.
Máme oddělení školní družiny. Pod vedením speciálních pedagogů pomáhají ve
třídách při výuce asistenti pedagoga. Zajišťujeme intenzivní logopedickou péči.
Přijímáme žáky i v průběhu školního roku. Nabízíme možnost konzultací pro rodiče,
kteří zvažují přeřazení svého dítěte do naší školy.
Pracujeme se sníženým počtem žáků ve třídách.
Rádi Vás přivítáme po předchozí domluvě i mimo Den otevřených dveří.
Blanka Gaizurová, ředitelka ZŠ Tišnovská

ZAHRADNICTVÍ
V rámci projektu „Podnikáme-pomáháme!“ naši žáci dne 8. 12. 2014 navštívili zahradnictví p. Pelána. Této návštěvě předcházela beseda s panem Pelánem u nás ve škole. Tématem besedy bylo, jak vlastně taková zahradnická firma funguje, co je třeba udělat při jejím
zakládání i jaká úskalí číhají při jejím provozu.
Při návštěvě zahradnictví si žáci prohlédli zdejší prostory, a protože návštěva proběhla
v době adventu, vyrobili si vánoční svícen. Pod odborným dohledem pracovníků zahradnictví se výsledné výrobky skutečně podařily.
Všem se zde moc líbilo - děkujeme - a těšíme se na další spolupráci.

Alena Kalinová, pedagog
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ADVENTNÍ DEN DÍLEN
Advent jsme u nás ve škole přivítali
příhodně - vyráběním adventních dekorací a výzdob. Tvořili jsme 3. 12. 2014
opět v rámci projektu „Podnikáme
– pomáháme!“ Součástí projektu je
také prohlubování finanční gramotnosti
žáků, proto den dílen znovu proběhl
formou fiktivních firmiček. Žáci měli
k dispozici různé materiály na věnce,
svícny, přírodniny a drobné dekorace
na dozdobení, které si v jedné ze tříd
Děti a Adventní dekorace. | Foto: Archiv ZŠ
„nakoupili“ (za reálné ceny). Znovu nás
velmi mile překvapili tím, jak krásné výrobky dokázali vytvořit. Děti naaranžovaly věnce
na dveře, adventní věnce a různé svícny. Na závěr dne dílen měly za úkol u svých výrobků
stanovit cenu, za kterou by se jednotlivá díla mohla prodat. Žáci museli zohlednit nejen
cenu, za kterou si ráno nakoupili materiál, ale také svou práci a čas který práci věnovali.
Tak jako ve skutečných firmách. Den dílen se vydařil a mnohé z výrobků na Vánoce ozdobily nejednu domácnost.

Alena Kalinová, pedagog

3. MÍSTO V KADEŘNICKÉ SOUTĚŽI PRO ŽÁKYNI
SOŠ JANA TIRAYE
Žákyně SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš přivezla škole příjemný předvánoční dárek v podobě výborného výsledku v odborné soutěži.
Dne 4. 12. 2014 proběhla ve společenském sále DKO Jihlava kadeřnická soutěž MLADÝ
MÓDNÍ TVŮRCE ČR 2014, kterou pořádala OA, SZŠ a SOŠ Jihlava. Naši školu reprezentovala Iveta Kafková, žákyně 3. ročníku oboru kadeřník. Soutěžila v dámské kategorii
s názvem NEVĚSTA NA VLNĚ BAREVNÉ FANTAZIE. Úkolem soutěžících bylo vytvoření takového společenského účesu pro nevěstu, u kterého bude zachována ženskost
a něžnost nevěsty, který ale bude zároveň obohacen fantazijním prvkem a barvou.
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Modelkou byla Ivetě Eliška Čeledová,
rovněž žákyně naší školy. Účes Ivety Kafkové byl
porotou ohodnocen 159 body, což v konkurenčním
boji 25 soutěžících znamenalo výborné 3. místo. Za
úspěchem nestojí pouze samotný výkon v soutěži,
ale především pilná a svědomitá příprava pod vedením učitelky odborného výcviku a profesionální přístup žákyně k přípravě na její budoucí povolání.
Velice si považujeme tak krásného výsledku
v kadeřnické soutěži. Víme totiž, jak nesnadné je
odhadnout v podobných soutěžích představy hodnotící komise. Iveta Kafková svým profesionálním
výkonem přispěla k reprezentaci školy, za což jí děkujeme a k 3. místu upřímně blahopřejeme.
Komise v kadeřnických soutěžích nehodnotí jen
účes, ale modelku celkově. Naše poděkování si tedy
kromě Ivety Kafkové a její modelky Elišky ČeleIveta Kafková s modelkou Eliškou Čeledovou.
Foto: Archiv SOŠ
dové rozhodně zaslouží také Ina Rybníčková ze
Svatebního salonu Ina v Košíkově, která nás v podobných soutěžích i při jiných akcích
dlouhodobě sponzorsky podporuje. I tentokrát si naše modelka mohla obléci šaty právě
z jejího salonu. Děkujeme.
Jana Uhlířová, učitelka odborného výcviku

TURNAJ VE FLORBALu – POPRVÉ I PRO DÍVKY
Dne 25. 11. 2014 proběhl ve Velkém Meziříčí turnaj ve florbalu. Jako tradičně se zúčastnila čtyři družstva. Hoši z SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš s přehledem porazili družstva
Střední školy řemesel a služeb (5:1) i Hotelové školy Světlá (6 : 1). Zápas s gymnáziem o první místo byl poslední,
finálový. Přestože naši hoši od
začátku vedli, bohužel nakonec
těsně prohráli 2 : 3, když rozhodčí neuznal vstřelenou branku.
Žáci SOŠ Jana Tiraye tak po silně
emotivním zápasu, který se nakonec neobešel bez slovní potyčky
a vyloučení jednoho z našich
hráčů, vybojovali krásné druhé
místo. Hoši si rozhodně zaslouží
pochvalu a poděkování za repreDívčí florbalové družstvo. | Foto: Archiv SOŠ
zentaci školy.
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Dne 1.12. 2014 jsme opět navštívili tělocvičnu SOŠŘS ve Velkém Meziříčí. Tentokrát
ovšem s týmem dívek, které se rozhodly také reprezentovat naši školu ve sportovní soutěži.
Děvčata vybojovala krásné 3. místo, hrála odvážně a nezalekla se ani soupeřek z gymnázia,
které nás porazily 10 : 0. První zápas – s hotelovou školou, ve kterém se spolu děvčata
z našeho družstva teprve sehrávala, naše SOŠ prohrála 5 : 0. O třetí místo naše dívky bojovaly a nakonec po napínavém zápase vyhrály 2 : 1. Góly střelily Jana Šoustarová a Kristýna Hromasová ze 3.B. Družstvu také pomohla brankářka (Karolína Soukupová z 1.B),
která vychytala několik nebezpečných střel.
Všem hráčkám děkuji za jejich výkon a odhodlání, se kterým ke hře přistupovaly.
Alexandra Mladá, učitelka

KULTURA
PETR BENDE A JEHO VÁNOČNÍ KONCERT VE VELKÉ BÍTEŠI
Petr Bende & Band v rámci Vánočního turné už podruhé navštívil Velkou Bíteš. V sobotu 13. prosince se sál kulturního domu zaplnil, přímo „praskal ve švech“ a byl vyprodaný
již dlouho před jeho konáním. Boj o vstupenky byl velký.
Petr Bende opět nezklamal. Příjemná atmosféra a úžasný koncert od začátku až do konce.
Na své turné si zpěvák letos pozval skvělé hosty. Zpěváka, kytaristu Romana Horkého,
známého především ze skupiny Kamelot, a zpěváka Bohouše Josefa v současné době vystupujícího s Burma Jonesa, účinkujícího v několika muzikálech, např. Jesus Christ Superstar, Galileo, Hamlet, Tři mušketýři, Kleopatra, Golém, Angelika atd. Jako doprovod
svých písní zvolil již tradičně cimbálovou muziku Grajcar z Dolních Bojanovic, pěvecký
sbor Andante ze Základní umělecké školy Velké Meziříčí a operní pěvkyni Alenu Vacíkovou, která zazpívala Ave Maria a poté
společný duet s Petrem „Barcelona“,
při kterém, troufám si říct, celý sál
„oněměl“. Oba dva poté sklidili velký
aplaus ve stoje.
Celým večerem vládla skvělá nálada, publikum zpívalo, tleskalo.
Zazněly známé Petrovy písničky,
ale také vánoční koledy jím upravené,
jako např. Půjdem spolu do Betléma,
Rolničky, Nesem vám noviny. Zazněla
i nová píseň z letošního roku „Naše
Petr Bende při koncertu. | Foto: Silvie Kotačková
cesta“. Při „čardáši“ si Petr vyměnil
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Petr Bende s Cimbálovou muzikou Grajcar. | Foto: Silvie Kotačková

místo s Martinem Zlomkem u cimbálu a přítomným předvedl své umění. Martin Zlomek
pak hru na kytaru.
Součástí skoro tříhodinového koncertu byl křest nového vánočního DVD a akustického
CD natočeného v Kateřinské jeskyni. Kmotry byli hosté Bohouš Josef, Roman Horký
a Karel Nováček. Křtilo se novým vínem, zhotoveným přímo pro tuto příležitost v rodinném vinařství Grmolec z Hovoran na Moravském Slovácku.
Jelikož se Petr při letošním vánočním turné setkal nejednou s výpadkem elektřiny,
byli všichni účinkující připraveni i na tu možnost, že se tak stane i ve Velké Bíteši,
a na závěr zazpívali tedy bez elektriky do ručně vyrobených mikrofonů.
Závěrem Petr Bende popřál všem přítomným šťastné a krásné Vánoce a i my je ze srdce
přejeme jemu.
Nedílnou součástí koncertu byla i autogramiáda, a kdo chtěl, mohl získat Petrův podpis
na plakát, do památníku nebo CD, DVD, zakoupeném přímo na místě. Také se s Petrem
vyfotit a mít pěknou vzpomínku na něj i na báječný koncert, koupit si malý dárek z originální produkce pod značkou „pb“.
Své místo si Petr Bende ve Vánočních turné ve Velké Bíteši získal na 100%. Minulý rok
poprvé, letos podruhé a už teď máme přislíbeno i v roce příštím, tedy potřetí.
Pro velký úspěch i zájem se budeme snažit mít koncerty dva. Tak co Vy na to, Petře?
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

RECENZE PROSINCOVÉHO KONCERTU BHP
Ti, kdož zavítali na prosincový koncert Bítešského hudebního půlkruhu, si mohli vyslechnout
lyrický tón hoboje v podání Jana Adamuse za doprovodu klavíru v rukou Květy Novotné. Umělci
k nám do Bíteše zavítali již podruhé, poprvé jsme je mohli slyšet v únoru roku 2003. Řady hudebního půlkruhu byly tentokráte značně prořídlé, dostavila se jen asi třicítka hudbymilovných
posluchačů a večer se tak nesl v duchu poněkud komornějším. Na vině zřejmě bylo nepříznivé
počasí, které nám připravilo pořádnou ledovou nadílku. O to více jsme si ale příchozích cenili.
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Na úvod zazněla třívětá sonáta D-Dur op. 2 z pera Franze
Xavera Richtera. Jako druhou
skladbu jsme vyslechli Koncert
No.1 pro hoboj, smyčce a cembalo C-Dur od Carla Besozziho. Koncert zazněl v úpravě
Jana Adamuse. Carlo Besozzi
byl sám hobojista a jedná se
o pro hobojisty důležitý koncert. Koncert byl panem Adamusem objeven, vyšel tiskem
Z koncertu. | Foto: Otto Hasoň
a též byl natočen na CD.
Mimořádností hry Jana Adamuse je využití takzvaného věčného (či cyklického)
dechu. Již Besozzi překvapivě toto dýchání znal a používal a jeho skladby z ní těží.
Jedná se o speciální techniku dýchání při hře na některé dechové hudební nástroje.
Toto dýchání, kdy současně vydechujete i nadechujete, umožňuje takřka nepřetržitou hru a díky tomu nádechem nerušené frázování. Podobně jako třeba houslista,
který může tahem smyčce tvořit dlouhé nepřerušené melodické linky. Tato technika
dechu je již od pradávna známa australským aboriginům, kteří ji využívají při hře
na didgeridoo. Pan Adamus nám i názorně ukázal, jak se technice učil pomocí brčka
a skleničky s vodou.
Po přestávce hobojista vyměnil hoboj za anglický roh a zahrál krásnou třívětou
Beethovenovu sonátu op. 17. Poté následovalo hravé klavírní Impromptu As-Dur op.
90 č. 4 Franze Schuberta. Paní Novotná nám ji přednesla bravurně, a to i přes svoji
zdravotní indispozici. Měla horečku a i tak celý koncert výborně odehrála. Klobouk
dolů. Květa Novotná je vynikající pianistka, jedna z našich nejlepších. Nemohu si
odpustit pro zajímavost zmínit alespoň toto (cituji z webu): „Květa Novotná se narodila přesně v polovině minulého století za silné bouřky, což již tehdy předznamenalo
její výjimečný osud. Na klavír začala hrát ve dvou letech, konzervatoř absolvovala
ve svých deseti letech a na pražskou AMU vůbec nebyla přijata, a to pro nadbytek
talentu. Teprve na třetí pokus Květu Novotnou přijal do své třídy prof. František
Rauch, který nedával u zkoušek pozor.“
Na závěr večera zazněl Koncert na motivy opery „La Favoritta“ (Donizetti),
jehož autorem je Antonio Pasculli. Po potlesku a předání kytic jsme ještě jako přídavek vyslechli krátké Allegro od Jana Ladislava Dusíka.
Umělci se nám poté „upsali“ do pamětního listu, kde zmínili dobré publikum,
výborný klavír - a co více že si mohou přát.
Byli jsme svědky krásného a jistě také výjimečného koncertu. Bíteš opět navštívili
naši přední umělci.
Ondřej Sedlák
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MUSÍM TO NAPSAT!
Před pár lety (asi před čtyřiceti), jsem pilovala hru na klavír, takže jsem ji šidila, jak se
dalo. Ostatní mohli ven, nemuseli cvičit a já… Občas hodina proběhla v ředitelně „hudebky“ s portrétem přísného Bedřicha Smetany.
Tentýž Smetana sledoval 18. prosince společně s rodiči a dalšími členy rodin Vánoční
koncert dětí a pedagogů ZUŠ ve Velké Bíteši. Skvěle poskládaný koncert nabízel uchu nástroje sólové, zpěv i soubory, klasiku střídaly moderní skladby. To se od koncertu hudební
školy očekává, takže fajn, ale proč o tom psát?
Protože po úvodních skladbách se dostavilo něco víc, než očekávaný hudební zážitek.
Slyšela jsem RADOST! Vycházela z dětí, násobila se radostí jejich pedagogů. Překvapila
mě paleta souborů, v nichž učitelé nechávají zaznít nástrojům společně a nezřídka se hudby
účastní spolu s dětmi! Společné muzicírování, sdílená radost! Nápadité aranže, melodie,
které rozvibrovaly naše vánoční těšení, chuť hrát a skvělé výkony, to všechno mi zvedalo
koutky nahoru. Myslím, že se mezi fousy usmíval i přísný Bedřich Smetana...
Nejvíce se možná radoval ředitel hudební školy: hlediště plné, skvělé pedagogické výsledky, výkony dětí, spravený sál… Možná to netuší on ani žáci, ale škola, kterou vede,
učí (mimo jiné) rozdávat radost. A tak jsem si řekla, že to musím napsat! Jako poděkování
všem, za sebe, a určitě za všechny přítomné.
Táňa Horká

DO NOVÉHO ROKU ZA ZVUKŮ POZOUNU

Lukáš Moťka. | Zdroj: internet
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Rok 2015 přivítáme v BHP v úterý 6. ledna slavnostně. Uslyšíme krásný zvuk pozounu v podání
Lukáše Moťky za doprovodu klavíru Jakuba Uhlíka.
Lukáš je na listině Nadace Českého hudebního
fondu a vzhledem k tomu, že jsme shodou okolností chodili do stejné Základní umělecké školy
v Lošticích a mohla jsem sledovat jeho vývoj,
musím konstatovat, že určitě ne náhodou.
Lukáš Moťka se narodil ve Šternberku a svá
hudební studia započal pod vedením vynikajícího
loštického učitele Pavla Beneše. Poté studoval na
konzervatoři v Kroměříži ve třídě Rudolfa Berana
a hudební vzdělání završil na brněnské JAMU
a pražské AMU u prof. Sušického a u G. Madase na
Konzervatoři ve Vídni.
Během své zatím poměrně krátké kariéry získal
mnoho ocenění na domácích i mezinárodních soutěžích. K jeho největším úspěchům patří 2. cena
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v trombonové soutěži Pražského jara 2011 (přičemž první cena nebyla udělena). V současné době je členem České filharmonie. Souběžně působí v trombónovém seskupení Bone
Tet a ve Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie. Je též vyhledávaným komorním
hráčem. Provedl a nahrál několik premiérových skladeb českých soudobých autorů např.
J. Filase, L. Kubíka a P. Slezáka.
Pro své vystoupení ve Velké Bíteši zvolil Lukáš Moťka velmi zajímavý a neotřelý program. Zpět v čase nás posune úvodní Sonáta italského skladatele Antonia Vivaldiho. Zbylá
převážná část programu se věnuje hudbě z období 19. a 20. stol., a to zejména francouzské.
Věhlas skladatelů jako Camile Saint-Saëns, Eugene Bozza a Alexander Guilmant již dávno
překročil hranice jejich rodné země. Můžete se tedy těšit na hudbu moderní, ale zároveň
ještě melodickou, harmonicky nesmírně barevnou, s prvky romantismu, neoklasicismu
a francouzského jazzu. Na závěr si vyslechneme skladbu Ladislava Simona Fantasia.
Tento významný český skladatel, dirigent, dramaturg a klavírista vytvořil mimo jiné několik stovek titulů scénické hudby k televizním inscenacím, a jak možná mnozí z vás vědí,
je též autorem znělky televizního Večerníčku.
Program je bohatý a máme se na co těšit.
Takže až budete v lednu přejedeni vánočního cukroví, znudění poslechem koled a otrávení z výměny nepovedených vánočních dárků, přijďte se osvěžit a vstupte do nového roku
slavnostně za zvuků pozounu….
Marika Kašparová

10. FARNÍ PLES
Pomerančový taneček, TomTom band, přípitek na uvítanou, F-Box, skútr jako hlavní
výhra... Uhádli jste? Ano, řeč je o farním plese. Ten letošní je výroční – je tomu už deset
let, co parta nadšenců v čele s Otcem Bohumilem uspořádala první slavnostní večer plný
skvělé taneční zábavy. Za tu dobu si ples vydobyl neochvějné místo v pestré plejádě velkobítešských bálů.
Jubilejní ročník otevře v sobotu 17. ledna 2014 nadcházející plesovou sezónu. Roztančete ji s námi!
Za organizační tým Michaela Hanzelková

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 124:

Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Leden 2015 | 23

V roce 1414 držel dům asi
Mikuláš Pewrl, později v roce
1594 Prokop Žufen, roku 1597
už „stará“ Žufníčková. Roku
1607 již Jíra Žufen prodal dům
„v Hrnčířský ulici“ za 240 zlatých hrnčíři Havlu Jelínkovi.
Následně v roce 1628 již Jakub Kudláček prodal dům za
výrazně nižší cenu 150 moravských zlatých Janu Slaninovi.
Pak roku 1637 „páni starší
z poručení pana ouředníka,
v přítomnosti Martina Keble jaDům čp. 124 v současnosti. | Foto: Jan Zduba
kožto plnomocníka nařízeného
na místě Jakuba Kudláčka nápadníka téhož gruntu“, prodali dům za stejných podmínek,
za jakých proběhl předchozí převod, Kašparu Tichému. Poté roku 1654 opět městský
úřad prodal dům už jen za 100 moravských zlatých Jiříku Truskovi. V roce 1682 zdědil
dům Matěj Truska.
Následně roku 1694 „páni starší z nařízení Jeho Vysoce hraběcí Milosti pána, pána našeho milostivého, prodali krunt po Matesovi Truskovi, kterýž se na vojnu pod slavný Kronsfeld regiment rejtarstva dal“, též za 100 moravských zlatých Jakubu Vrabcovi, kterému
tu říkali Konvalinka. Roku 1736 koupil dům za tutéž cenu Tobiáš Klimeš. Ovšem v roce
1741 městský úřad dále prodal dům, „na kterým nějaký čas Tobiáš Klimeš bydlel a skrz
svoje vejstupy z něho pryč jíti musil“, za nižší částku 100 rýnských zlatých (= 85 mor. zl.
50 kr.) dle zvyklosti dlouhodobě splácenou po vejruncích, Augustýnu Odvářkovi. Dům
pak v roce 1762 pohořel, a tak o dva roky později Odvářka domluvil s městským úřadem
slevu na dům, „kterýžto grunt skrz pád ohně docela shořel, tak z ohledu toho tak velikého
pádu ohně jemu za tu sumu vejš postavenou [v zápise nečitelná] popustili, aby ten jeho
shořelý docela krunt zase spíše vyzdvihnouti mohl, kdežto též taky Truskovský erby zouplna
náležitě docela vyplatil“. Tímto měl dům splacen.
Po letech roku 1788 „předstoupil před slavný právní ouřad Josef Odvářka proukazujíce
písebnou domluvu s jeho nebožtíkem otcem Augustýnem Odvářkou učiněnou a jeho vlastní
rukou podepsanou i též dvouch svědkův“, že mu má být dům připsán. S tím souhlasili
i jeho bratr a dvě sestry. Roku 1807 hrnčíř Josef Odvářka postoupil dům v ceně 600 zlatých
dále svému synovi Jiříku Odvářkovi. Z té částky tvořily 400 zlatých dluhy a odstupující
si přitom vymínil „vladařství až do své smrti v domě a každoročně na 4 jarmarky sobě sám
díla hrnčířského pro svý přilepšení zdělati“. A „kdyby se ale státi mělo, že by se mezi sebou
v jednej seknici porovnati nemohli, bude povinen on syn Jiřík jemu, otci Josefovi Odvářkovi, sekničku v domě na svůj náklad vystavěti“. Hrnčíř Jiřík Odvářka pak roku
1816 prodal dům s domovní zahradou krejčímu Janu Kadlecovi za 2015 zlatých s tím,
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aby jeho otci Jiříku Odvářkovi zůstala v domě světnice a „svý řemeslo provozovati v tej hrnčířské peci v gruntě to jeho hrnčířské dílo vypáliti mohl“. Později roku 1854 koupil dům za
2300 zlatých Josef Mohelský. Již dva roky nato jej vlastnil v ceně 2040 zlatých Jan Brym.
Brzy poté, roku 1861, jej koupili za 1680 zlatých Josef a Alžběta Janečkovi. A od roku 1871
jej vlastnili v ceně 1500 zlatých Antonín a Marie (rozená Součková) Janečkovi.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 53, kn. č. 11788, fol. 129, 140, 165,
167, 211, kn. č. 11789, fol. 25, kn. č. 11793, fol. 72, kn. č. 11795, fol. 412.

Jan Zduba

VZNIK A ZMAR KLÁŠTERNÍ HOSPODY V BAROKNÍ
VELKÉ BÍTEŠI
Jedny z věcí, které ve Velké Bíteši přetrvávaly
staletí, byly a dodnes jsou hospody. Bývaly vázány na městské výsady, zemskou silnici i místní
spádovou oblast. O jejich provozu v dávnější minulosti se nedostává příliš zpráv; navzdory tomu
se nám dochovala zpráva o jednom neobvyklém
případu zřízení hospody a jejím zmaru v důsledku
platného práva. Udál se před 336 lety za primátora
města Pavla Adriana, městského rychtáře Tomáše
Šandery a městského písaře Klimenta Špalka.
Vše započalo ve starobrněnském klášteře během
Jedna z podob slaměného víchu. | Foto: Jan Zduba
roku 1678. Abatyše a probošt tehdy řešili hospodaření klášterního poplužního dvora ve Velké Bíteši, jehož dům (čp. 117, dnešní ZUŠ) poblíž
Kostelní brány během třicetileté války zpustl. Rozhodli se nechat dům znovu vystavět a zřídit
v něm hospodu s výčepem. Provedení úkolu se ujal otec jejich polesného úředníka. Nedomysleli však, že se dostanou do rozporu s právem města a domů na náměstí na výčep vína,
piva a destilátů, které mělo město potvrzeno panovníkem. Městu se přitom z nového výčepu nenabízel žádný příjem a jisté bylo naopak snížení poptávky v měšťanských a městských podnicích.
Protiprávní provoz klášterního výčepu byl zahájen po vánočních svátcích. Tajně za
tmy byl přivezen sud piva, dvě vědra vína a menší množství destilátů. V noci z pátku
na sobotu byl vystrčen z domu vích, čímž byl provoz viditelně otevřen. Ukázalo se,
že umístění domu má své výhody, když v neděli po mši zamířilo mnoho přespolních lidí
z kostela právě sem. Cena i kvalita pití byla zřejmě příznivá, neboť se přidali někteří
domácí lidé, kteří si dokonce nosili pití i domů. Bylo zřejmé, že městský úřad musí své
výsady obhájit a zakročit. Rychtář proto postavil hlídku naproti před dům Jakuba Kozla
(čp. 106), která zadržovala přespolní lidi, když vycházeli z hospody. Tito se pak ocitli
ve vězení v zadní části radnice, kde zůstali z vůle vrchnostenského hejtmana vícero
dní. Domácím lidem hlídka odebírala pití, které si nesli domů, a tito domácí byli nuceni
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koupit si od města každý po vědru panského vína. Ti, kteří odmítli, byli vězněni spolu
s přespolními. Následně městský úřad zajistil hlídkování okolo města za účelem,
aby se do klášterní hospody nemohlo dovézt žádné pití. Navzdory tomu se stalo,
že musel být vích dvakrát srpem uťat.
Poslední vzepětí provozu klášterního výčepu se událo při přípravách na hromniční jarmark na přelomu ledna a února 1679. Několik dní před jarmarkem se klášterní úředníci
pokusili propašovat do města zboží. Polesný a jeho otec, vysloužilý vojenský důstojník
Fuchs a důchodní písař přivezli z kláštera na čtyřech saních zakryté víno, pivo a destiláty
k jarmarku i výčepu. Hlídka je však na mostě zadržela a podala zprávu městskému úřadu.
Klášterní úředníci se snažili jakýmisi výmluvami do města dostat, avšak po čtyřech hodinách za tmy museli s hanbou odvézt vše zpátky a na pátých saních odvezli i dříví. Bez
zboží ovšem pouštěni byli. Městský úřad tak uhájil svá práva a klášter o deset let později
svůj poplužní dvůr prodal.
Pramen: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, sig. Ea1, fol. 132. O jídle a pití té doby pojednává: Jan
ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava XVIII., 2014,
str. 183–236.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH HOLUBÍ ZHOŘ
V sobotu 14. 12. 2014 se na svém vrcholném zasedání sešel SDH Holubí Zhoř. Výroční
valnou hromadu zahájil starosta SDH Josef Pospíšil, který přivítal všechny přítomné bratry
hasiče a pozvané hosty. Následovala minuta ticha za zemřelé členy sboru. V rámci jednání
zazněla zpráva velitele, starosty, pokladníka a strojníka.
Z projevu starosty SDH Josefa Pospíšila vyplynulo, že sbor pořádal mariášový turnaj
s účastí 90 vyznavačů této karetní hry. Dále sbor pořádal Petropavlovskou pouť spojenou
s taneční zábavou. Brigády pro obec - hasiči spolupracovali při rozsvěcování vánočního
stromu, pomáhali při malování hostince, připravovali palivové dříví.
Následovala zpráva velitele Josefa Šabackého. Sbor má 21 členů, z toho 5 členů jednotky požární ochrany JPO V., techniku PPS 12 a PS 8. Technika byla opravena na požární
stanici ve Velké Bíteši. Sbor byl pořadatelem okrskové soutěže, které se účastnilo 11 družstev mužů, 2 družstva žen a 2 družstva žáků. V závěru své zprávy poděkoval firmě Agro
Záblatí za dovoz vody na soutěž.
S finančním stavem pokladny seznámil členy sboru pokladník Lukáš Netrda. Po zprávě
strojníka Milana Cahy následovala volba výboru na období 2015-2020. Byl zvolen staronový výbor ve složení:
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Starosta: Josef Pospíšil, velitel: Josef Šabacký, strojník: Milan Caha, pokladník: Lukáš
Netrda.
Valnou hromadu pozdravil okrskový starosta SH ČMS a člen organizační rady OSH
ČMS Žďár nad Sázavou Ludvík Zavřel. Vyzdvihl bratry Josefa Musila a Aloise Požára,
kteří v letošním roce završili 30 let aktivní činnosti. Poděkoval za uspořádání okrskového
cvičení. Dále vystoupil okrskový velitel SH ČMS Petr Fousek a garant okrsku a člen VV
OSH ČMS Žďár nad Sázavou Jiří Klusák. Poslední zdravici pronesl předseda osadního
výboru Ing. Josef Los, PhD., poděkoval účastněným hasičům za vykonanou práci a spolupráci při kulturním dění v obci. Zdárnou budoucnost při rozvoji vzájemné spolupráce spatřuje v tom, že v osadním výboru pracují 2 hasiči. Následovalo podání malého občerstvení.
Příjemná nálada u dobrého moku panovala do pozdních nočních hodin.
David Dvořáček

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – pánov
Úvod:

Útulná vesnička - tak trochu vzdálená civilizačnímu shonu, je poslední
i nejmenší z místních částí města Velké Bíteše, které jsou popisované
v tomto seriálu. Přesto nás překvapí svou letitou historií, členitým katastrem, i několika významnými rodáky, kteří přispěli k rozvoji české
kultury, politiky i veřejného života.

Poloha:

Pánov je vzdálený 5,3 km vzdušnou čarou od středu města směrem severovýchodním. Obklopen Křovím, Křižínkovem, Katovem, Prosatínem
a Svatoslaví leží na okraji Deblínského lesa, který je součástí souvislého
lesního pásu, táhnoucího se údolím Bílého potoka od Velké Bíteše. Obec
leží na prameništi potoka Blahoňůvky, který se vlévá do Libochůvky
a který tvořil část bývalé jihovýchodní hranice okresu Žďár nad Sázavou.
Jejím katastrem prochází frekventovaná silnice č. 379, vedoucí z Velké
Bíteše do Tišnova a na jeho jížní a západní hranici se nachází dva zajímavé objekty – Pánovský mlýn a bývalá parní cihelna.

Nadmořská
výška:		

510 m n. m.

Počet obyvatel: 18
Původ i název: Pánov patří k malým osadám, které vznikaly na místě původních středověkých tvrzí či dvorců, jejichž vlastníky byli příslušníci nižší feudální
šlechty – vladykové nebo zemané. Původní vladycký dvorec je písemně
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Letecký snímek Pánova. | Foto: Archiv Regionální učebnice

zaznamenán již v roce 1240. Jednalo se o tzv. „vodní tvrz“, kterou chránilo několik rybníků a močálů. Ve 14. a 15. století je uváděn již rod zemanský.
Vývoj psaného názvu obce: 1365 Panow (uveden v zem. deskách)
		
1481 Panov
		
1718 Panowsky Bauernhof (Pán. dvůr)
		
1882 Panov, Pánov
		
1924 Pánov (osada obce Křižínkova).
Historický přehled:
1240
14. a 15. stol.
1365
1412
1474
1481
1483

Tvrz přešla do vlastnictví tišnovského kláštera.
Rod Pánovců z Pánova s přilbicí a kohoutem ve znaku:
V „Zemských deskách“ je zapsán Ondřej z Pánova.
Majetek vlastní jeho syn Jan.
Vaněk z Pánova - období největší proslulosti a bohatství rodu „Pánovců“.
Vaněk byl váženou osobou vystupující při důležitých právních úkonech.
Vaněk prodává „všechno své zboží“ Janovi z Račína.
Majetek prodán městu Brnu za 150 uherských dukátů.
Připojením k majetku města Brna ztratila tvrz svůj význam a podle některých pramenů pravděpodobně zpustla. U Brna zůstal Pánov až do poloviny 17. stol., kdy byl prodán rodině Koumalově.
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1676
1774
1829

Uváděn nový majitel Bartoloměj
Koumal.
Vlastník Pánova Jan Koumal kupuje i Pánovský mlýn.
Do této doby držel pánovský majetek (de jure) vždy jeden svobodný dvořák, tzv. „svobodník“.
Teprve nyní bylo vyhověno žádosti Šimona Koumala o rozdělení
majetku mezi jeho dva syny - Jana
a Josefa, kteří byli dále uváděni již
jako „pololáníci“.

Vznik vesnice: Bratři Koumalové na Pánově
dlouho nepobyli, dvůr byl postupně rozparcelován a začala
vznikat vesnice. Na Pánov přesídluje rodina Hromádků, Křížovi, Velebovi z Křižínkova,
rodina Jeřábkova z mlýna na
Haldě, rodina Pokorných z Ostrova, dále Borkovcovi a Pohankovi.
V písemnostech z osmdesátých
let 19. století jsou ještě uvedena tato jména: Rajmund Fiala s manželkou, Patricius Koudelka, Karel Řepa a Bernard
Karmazín.

Znak Pánovců z Pánova. | Foto: Alois Koukola

Pánovský mlýn. | Foto: Archiv Regionální učebnice

Alois Koukola, pokračování příště

SPORT
XII. ROČNÍK TURNAJE V SÁLOVÉ KOPANÉ
Rok se sešel s rokem a je tu v pořadí již XII. ročník turnaje v sálové kopané,
tentokrát o Putovní pohár TJ. V sobotu 29. listopadu sportovní hala přivítala příznivce
tohoto sportu. Sálová kopaná se stala sportem, který si našel svoje pevné místo v rozvrhu haly. Pravidelně se schází v týdnu několik skupin – „sálovkářů“. Letošní turnaj
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Společný nástup hráčů. | Foto: Ota Valeš

měl dobrou účast s velmi silnými týmy: Corinthians, Dream Team, Guid, Fail, Kulíci,
Pražáci a Šoušoví hoši.
Po prezentaci následovalo rozlosování. Při úvodním nástupu družstev přivítal účastníky
turnaje starosta města Ing. Milan Vlček. S pravidly a organizací turnaje hráče seznámil
Ing. Zdeněk Šilhan, který celý turnaj měl na starosti. Popřáli hráčům hodně úspěchů
v jejich sportovním zápolení s tím, ať vyhraje ten nejlepší. Utkání probíhala v bojovném duchu, kde nechyběla touha po vítězství. Vytvořila se potřebná soutěžní atmosféra,
nechyběla dramatičnost, ale vše v rovině „fair play“.
A jak turnaj dopadl? Do semifinále se probojovaly týmy: Kulíci, Pražáci,
Corinthians a Dream Team. O třetí místo bojovali hráči z týmů Pražáci a Dream Team.
Z tohoto klání vítězně vyšlo družstvo Pražáci. Do finále nastoupilo družstvo Corinthians
a Kulíci. Přesvědčivě zvítězil tým Corinthians. Všechna družstva byla odměněna věcnými
cenami a poháry. Nechyběly ani oblíbené tradiční rohlíky z Jeřábkovy pekárny. Nejlepším
střelcem turnaje byl vyhlášen Ivo Šauer z vítězného týmu Corinthians.
Pořadatelé turnaje věří, že i v příštím roce bude turnaj mít alespoň takovou účast,
jako měl tento. Nemalou měrou na zdárném průběhu turnaje se podíleli sponzoři – PBS a.s.,
Labara, s.r.o., Jeřábkova pekárna, Sportbar Klíma, Potraviny Janda, za což jim patří velký dík.
Turnaje ve sportovní hale se již staly tradicí. Nás – pořadatele to zavazuje pokračovat
i v dalších letech. Jsou propagací nejen sportů, ale také města Velké Bíteše.
Hana Holíková, za pořadatele

SNĚHULÁCI ROZTANČILI SÁL KULTURNÍHO DOMU
Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak opět zorganizovalo
pro mateřské školy představení s názvem „Vánoční řádění aneb jak roztancovat sněhu-
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Děti při soutěži. | Foto: Silvie Kotačková

láky“. V pondělí 1. prosince se do kulturního domu z důvodu velké ledovky
doslova doklouzali nejenom „sněhuláci“,
ale i děti z mateřských i základních škol
z Velké Bíteše. Poděkování patří Mateřské škole Rudka, kterou bezpečně na
představení dopravil jejich výborný řidič.
Počasí nám v tento den opravdu nepřálo,
ale dětem to náladu nezkazilo.
Celým programem děti provedli
dva sněhuláci v podání Míši Křenkové
a Markéty Zušťákové za doprovodu váEliška Dočkalová při svém vystoupení. | Foto: Silvie Kotačková
nočních písniček.
Děti z oddílu moderní gymnastiky z TJ Spartak pod vedením Jiřiny Langové spolu
s gymnastickým kolektivem Baver z Třebíče pod vedením Míši Křenkové a Jiřiny Dočkalové pozvaly přítomné děti do zimního předvánočního času. Gymnastky se předvedly se
svými krásnými skladbami např. s kužely, kruhy i stuhami. Přítomné děti si se sněhuláky
zatancovaly, pořádně se rozhýbaly, nastrojily vánoční stromeček. Odvážné děti si mohly
zasoutěžit přímo na pódiu, zaskákat si se sněhulákem, zazpívat písničku a za svoji odvahu
dostaly malou odměnu. V pořadu také vystoupila sympatická Eliška Dočkalová z Třebíče,
která je vícemistryně ČR v moderní gymnastice ve společných skladbách.
Hodinka plná sněhuláků, písniček, tanečků se dětem i dospělým moc líbila. Na závěr
poděkovala Hana Holíková z TJ Spartak všem účinkujícím za skvělý výkon. Poděkování také
patří Jiřině Dočkalové za ozvučení.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

VÁNOČNÍ AKADEMIE TJ SPARTAK
Sportovní hala TJ Spartak ve Velké Bíteši se opět zaplnila sportovci. V pátek 12. prosince se zde konala již tradiční Vánoční akademie. Po nástupu všech účinkujících byla
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Společný nástup účinkujících. | Foto: Silvie Kotačková

akademie zahájena Ondřejem Blahou, který přivítal všechny přítomné. Akci moderovala
Milena Janštová. O kvalitní zvuk se pak postaral Alois Špaček.
Jako první vystoupily mažoretky z Lažánek. Poté se předvedla 3 až 4letá děvčátka z přípravky moderní gymnastiky pod vedením Michaely Křenkové. Předvedla ukázku, jak se začíná cvičit v prvních hodinách moderní gymnastiky. Jako další byla ukázka sestavy s kužely,
která byla stříbrná z oblastního přeboru Vysočina. Skladbu „Spolu“ a „Malířky“ předvedly děti
z DDM Náměsť nad Oslavou. Duo děvčat Gabriela Gašparová a Denisa Balvínová z Mighty
Shake Zastávka předvedlo ukázku hip hopových tanců, se kterými se staly mistryněmi Moravy.
Skupina nejstarších mažoretek z TJ Lažánky předvedla skladbu, se kterou se v letošním roce děvčata umístila na třetím místě na Mistrovství republiky amatérských mažoretek
v Dubňanech. Dále předvedly moderní gymnastky z TJ Spartak sestavu bez náčiní,
se kterou se umístily na třetím místě na oblastním přeboru Vysočina. Skladba se švihadly
byla předvedená děvčaty z TJ Spartak. Sestava byla oslabená z důvodu nemoci dvou děvčat,
ale i přesto svoji sestavu zvládla velmi dobře. Jako další se předvedl oddíl JUDO z TJ Spartak.
JUDO je jedním z oddílů, které se účastní soutěží po celé republice i v zahraničí. V ukázce se
představily společně všechny věkové skupiny od začátečníků až po republikové „medailisty“.
Další ukázkou byla ukázka volejbalu žákyň, které slavily velký úspěch v loňském roce.
Ze 4 odehraných turnajů 4 vyhrály.
Postoupily proto o 16 pořadí výš.
Gratulujeme.
Se svojí ukázkou se také předvedla
přípravka florbalu a stolního tenisu.
Na závěr Vánoční akademie vystoupila skupina Mighty Shake.
Všichni účinkující svoji skladbu
výborně zvládli, a jak řekl Ondřej
Blaha, je moc dobře, že se Vánoční
akademie zúčastnilo hodně oddílů
a skupin právě z Velké Bíteše. Za
Sestava s kužely. | Foto: Silvie Kotačková
odměnu dostaly děti malý dárkový
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balíček. Na závěr Ondřej Blaha poděkoval všem přítomným za účast, trenérům i cvičitelům za jejich aktivní činnost v TJ. Velké díky patří i Haně Holíkové za celou organizaci.
Poděkování patří Radimovi Blažkovi za přispění do dárkových balíčků.
S přáním příjemně strávených vánočních svátků a v novém roce hodně štěstí,
zdraví a úspěchů jak v pracovním, tak i v soukromém životě se přítomní odebrali do svých domovů.
Další akademie, a to okresní, se bude konat v měsíci dubnu 2015, kde se předvedou
současné, ale i nové sportovní oddíly se svými ukázkami nejen z Velké Bíteše.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

OSTATNÍ
ROK 2014 V SENIORKLUBU
Tradičně jako každý rok nás na naší lednové schůzce navštívil starosta města Ing. Milan
Vlček. Na dalších schůzkách jsme si povídali s JUDr. Alenou Malou o novém zákoníku práce.
Seznámili jsme se s Enkaustikou - malování horkým voskem speciální žehličkou. Techniku
nám předvedla Milada Poláčková. V květnu nás navštívily pracovnice Domu bez zámku,
povídali jsme si o tom, co obnáší jejich náročná práce a jaké služby poskytují klientům.
Zde vznikla příjemná spolupráce. Využili jsme pozvání a několikrát jsme navštívili jejich
terapeutickou dílnu, kde jsme se učili pracovat s hlínou. V červnu jsme strávili příjemné
odpoledne s myslivci na jejich chatě. V červenci nám Zdeněk Krejčí a Michal Dokulil povídali o jejich cestě do Normandie. V srpnu nám zahrál Retroband Františka Buriana. V září
nám připravil Ing. Karel Smolík kvízové odpoledne. V listopadu jsme si povídali s Mgr. et
Mgr. Koubkem jak se nezbláznit z moderní doby. A v prosinci nám zahrála houslová muzika
Bítešan pod vedením Milana Vlčka. Scházíme se každou třetí středu v měsíci v kulturním
domě, zúčastnit se může každý senior. Nemusíte se přihlašovat ani platit příspěvky.
Každé pondělí chodíme na vycházky do blízkého okolí města a někdy i na trochu delší
výšlap. Letos jsme si prošli oboru v Jinošově a nebo jsme šli z Domašova přes Šmelcovnu
do Veverské Bítýšky. S Ing. Smolíkem jezdíme na výlety na kole a několikrát jsme byli
plavat v Kuřimi. Na našich zájezdech jsme si prošli střed Brna s průvodcem, navštívili
jsme sklárnu v Květné, Batův kanál, Kroměříž, Lednici a Mikulov.
V letních měsících jsme navštěvovali školu pro seniory a na podzim kurz práce s počítačem. Obě tyto akce pro nás připravil Klub kultury.
Děkujeme všem, kdo jste nám věnovali svůj čas, a také Městskému úřadu Velká Bíteš,
BDS Velká Bíteš a Klubu kultury za jejich pomoc a podporu.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí a osobní pohody v nastávajícím roce.
Jana Požárová
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SLUNEČNÍ A ANDĚLSKÉ TERAPIE
Tak jak se rozsvěcuje vánoční stromeček na štědrý den, který krásně
svítí do všech stran, tak září krásnými
barvami lidské tělo. Je to známka
zdravého těla, duše i ducha i přesto,
že obyčejný smrtelník tyto barvy nemusí vidět. Je to stejné, jako když
Energetické malované hrníčky. | Foto: Archiv Centrum pohody
nevidíte vůni rostlin a přesto jí cítíte
a vnímáte jinými smysly. Pokud je jakýkoliv světelný energetický tok lidského těla narušen, stejně jako když je špatná žárovka u stromečku, tak se to začne projevovat na náladách,
depresích i nemocech daného člověka. Pokud budeme jen číst návody, jak má stromeček svítit,
ale nikdy nekoupíme žárovky, ani je nezapneme do elektriky, tak nikdy vánoční strom nebude
svítit všemi barvami. Stejně je tomu i s vaším fyzickým tělem. Je zapotřebí opravit a rozsvěcovat všechny energetické „žárovky“ na vašich tělech. Opravovat jednu genetickou buňku za
druhou – tak abyste se cítili šťastní, naplnění, plní síly, zdraví, energie a radosti z každého dne.
Sluneční neboli taneční terapie – jsou na povzbuzení a oživení každé buňky. Probuzení
vašeho vědomí a připomenutí si, kdo jste skutečně. Andělská neboli světelná terapie – necháte pracovat a uzdravovat tělo pomocí barev, hudby a všeho přítomného.
Tyto terapie probíhají v pohádkové solné jeskyni ve Velké Bíteši, která vás bude uzdravovat na všech úrovních.
Zároveň vás zveme do relaxační Solné jeskyně si odpočinout, nabrat síly do nového
roku a posílit vaše předsevzetí a tajná přání. Můžete si koupit i léčivé kameny, energetické
ručně malované hrníčky, solné lampy, balíčky pro ženy, dárkové poukazy, léčivé aromaoleje. Přijďte se podívat a vyzkoušet co je pro vás to nejlepší v pracovní dny od 8 – 16h,
či dle domluvy. Těší se na vás Centrum pohody. Masarykovo náměstí 88, vedle Radnice.
www.amira-angels.cz, předchozí rezervace volejte prosím na telefon 774 373 053.
Julie Kolářová, rodinná duševní terapeutka, Centrum pohody

MODLITBA ZA UZDRAVENÍ – FUNGUJE I DNES?
Již podruhé se ve Velké Bíteši v rámci cyklu Prameny dědictví a naděje uskuteční zajímavé setkání s Perem Cedergårdem na výše uvedené téma. Per Cedergård je švédský
misionář a kazatel, který navštívil už více než 30 zemí světa. Na svých cestách se modlí
za nemocné s nejrůznějšími chorobami, včetně onkologických onemocnění, pohavarijních
stavů či neplodnosti. Toto setkání se uskuteční v neděli 25. 1. 2015 v 17.30 hodin ve výstavním sále Klubu kultury Města Velké Bíteše, Masarykovo náměstí 5. Srdečně vás
všechny zveme. Za tým pořadatelů David Rafael a Martin Babák.
Věra Pokorná
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PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU
Vážení občané, dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2015 všechno nejlepší,
pevné zdraví, úspěchy v práci, v různých jednáních a pohodu ve Vašem osobním životě.
ZO KSČM, Velká Bíteš

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 1/2014 KONANÉ DNE 18. LISTOPADU 2014
• 2/01/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 27/14 ze dne 3. 11. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2014
• 3/01/14/RM – rozhoduje neposkytnout dotaci žadateli Liga vozíčkářů, Bzenecká 23, 628 00 Brno.
odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2014
• 4/01/14/RM – schvaluje rozpočtový výhled města Velká Bíteš na rok 2016 a rozpočtový výhled
na rok 2017.
odpovědnost: odbor finanční termín: 18. 11. 2014
• 5/01/14/RM – doporučuje ZM schválit rozpočtové provizorium města Velká Bíteš na rok 2015
v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 12. 2014
• 6/01/14/RM – bere na vědomí účetní závěrky příspěvkových organizací města:
• Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
• Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
• Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
ke dni 30. 9. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2014
• 7/01/14/RM – bere na vědomí protokoly o výsledku průběžné veřejnosprávní finanční kontroly
příspěvkových organizací města:
• Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
• Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
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• Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
za období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 18. 1. 2014
• 8/01/14/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření
města č. 13/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 12. 2014
• 9/01/14/RM – rozhoduje souhlasit s použitím investičního příspěvku ve výši 160.000 Kč na úpravu
prostor WC pro vozíčkáře dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace, č.j. MÚVB/8284/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 12. 2014
• 10/01/14/RM – bere na vědomí výsledky voleb členů školské rady Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkové organizace a jmenuje Ing. Libora Buchtu členem školské rady Základní
školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2014
• 11/01/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru a věcného daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8286/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 12. 2014
• 12/01/14/RM – bere na vědomí „Stížnost – sjednání nápravy při provozování podnikatelské činnosti firmy Strojírna Slavíček, s.r.o. ve Velké Bíteši“ č.j. MÚVB/8291/14.
odpovědnost: rada města termín: 18. 11. 2014
• 13/01/14/RM – rozhoduje poskytnout finanční příspěvek osadním výborům na Mikulášskou nadílku ve výši 100 Kč na 1 dítě do 15 let na základě žádosti osadního výboru.
odpovědnost: odbor finanční termín: 22. 12. 2014
• 14/01/14/RM – schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech
22. 12. 2014 - 2. 1. 2015.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 22. 12. 2014
• 15/01/14/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 9, Návrší
249, Velká Bíteš s nájemkyní ke dni 31. 12. 2014. Dále RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu
k bytu č. 9, Návrší 249, Velká Bíteš s p. Nájemní smlouvu uzavřít od 01.01.2015 na dobu 1 roku
s tím, že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor majetkový, oddělení správní termín: 31. 12. 2014
• 16/01/14/RM – rozhoduje souhlasit s vybudováním přístupového chodníku na pozemku města
parc. č. 38/1 v k.ú. Velká Bíteš před domem č.p. 96 k domu č.p. 95. RM dále rozhoduje objednat PD
předmětného chodníku pro územní souhlas a následnou realizaci u Technických služeb Velká Bíteš
spol. s r.o.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 17/01/14/RM – rozhoduje jednat s žadateli o uzavření smlouvy o výjimce z ochranného pásma lesa
pro uvažovanou stavbu rekreační chaty na pozemcích parc.č. 2783 a 2784 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
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• 18/01/14/RM – rozhoduje souhlasit s provedením kanalizační přípojky pro objekt č.p. 623, Jihlavská, Velká Bíteš. Dále RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnost Ncorp s r.o., Růžová 144,
Velká Bíteš, IČO 27721043 ve výši 144.590 Kč + DPH a realizaci akce u této společnosti objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2014
•19/01/14/RM – rozhoduje nesouhlasit s podnájmem bytu č. 208 v ulici U Stadionu č.p. 548b, Velká
Bíteš, který má pronajatý p. a pověřuje odbor majetkový prověřením obsazenosti všech městských
nájemních bytů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
• 20/01/14/RM – rozhoduje nesouhlasit s realizací akce „TurboCar – přípojka vody a kanalizace“
dle předložené projektové dokumentace a doporučuje žadateli přepracovat projektovou dokumentaci
dle podmínek odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 21/01/14/RM – rozhoduje souhlasit s provedením opravy prostor koupelny v 1. PP budovy č. p.
584 na ulici Družstevní ve Velké Bíteši i s výměnou bočních dveří v této budově.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 22/01/14/RM – rozhoduje zařadit do plánu oprav pro roky 2015 a 2016 u objektu Masarykovo náměstí 86 tato navržená opatření: instalovat bezpečnostní kameru a světlo s čidlem pohybu na nádvoří,
doplnit větrací okno v průchozí chodbě, zhotovit mřížky pro zabezpečení otvorů do sklepa včetně
vyklizení sklepa a dále u objektu Lánice 300 tato opatření: zajistit napojení EZS na centrální pult,
zajistit opravu příjezdové komunikace a parkovací plochy.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje zařadit do plánu oprav pro roky 2015 a 2016 u objektu Masarykovo náměstí 86 tato navržená opatření: zabezpečit výtahovou šachtu na zahradě MŠ, opravit
přístupovou komunikaci (chodník) na školní zahradě, zajistit úpravu plotu se sousedním pozemkem,
a to v případě, že jedna třída mateřské školy v tomto objektu zůstane.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
• 23/01/14/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti společnosti ENCOM, spol. s r.o., Vrchlického sad 4,
Brno, o zachování stávajícího stavu u domu na ulici U Stadionu č.p. 278 (žádosti o zrušení výpovědi
na správu bytů v domě U Stadionu č.p. 278 ve Velké Bíteši).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 24/01/14/RM – rozhoduje neprodloužit nájemní smlouvu nájemci bytu v bytovém domě U Stadionu
č.p. 548, Velká Bíteš z důvodu zvlášť závažného porušení povinností vyplývajících z nájmu bytu.
Rada města rozhoduje předat dluh nájemce bytu v bytovém domě U Stadionu č.p. 548, Velká Bíteš
k vymáhání právní cestou v případě, že tento nájemce při předání bytu zároveň s uznáním dluhu
neuzavře s městem dohodu o splácení tohoto dluhu či v případě, že nebude v souladu s uzavřenou
dohodou dluh splácet.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
• 25/01/14/RM – rozhoduje uhradit náklady za elektrickou energii spotřebovanou při obnově (vysoušení a opravě) bytu číslo 201 na adrese U Stadionu 281, Velká Bíteš, ve výši 12.586,13 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 26/01/14/RM – rozhoduje souhlasit s provedením zvukové kulisy v pronajatém nebytovém prostoru č.101 v přízemí domu č.p. 7 na adrese Masarykovo náměstí 7, 595 01 Velká Bíteš a také
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s odepisováním technického zhodnocení (zvukové kulisy dle předloženého projektu) provedeného
nájemcem, kterým je Česká spořitelna, a.s.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 27/01/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 8, Masarykovo náměstí č.p. 67 ve
Velké Bíteši na dobu určitou do 30. 6. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový, oddělení správní termín: 31. 12. 2014
• 28/01/14/RM – rozhoduje prominout nájemné za pronajatý pozemek parc.č. 1136 v k.ú. Březka
u Velké Bíteše za rok 2013 a 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2014
• 29/01/14/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992,
Velké Meziříčí, IČ 60732610 předložený dodatek č. 2 na akci „Přírodní zahrada Mateřské školy ve
Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“ “, kterým se upravuje rozsah díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 30/01/14/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti BitAgro, s.r.o., Pod Hradbami č. 166, 595 01 Velká
Bíteš o pacht zemědělských pozemků s tím, že nadále trvá nájemní vztah s původním nájemcem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 11. 2014
• 31/01/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc.č. 5083 – ostatní plocha,
silnice o výměře 94 m2 v k.ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš za cenu 80 Kč/m2. Náklady spojené
s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 12. 2014
• 32/01/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku parc.č.1/3 – trvalý travní porost
o výměře cca 670 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš v majetku města Velká
Bíteš za pozemek parc.č. 5063 – ostatní plocha, silnice o výměře 102 m2 v k.ú. Holubí Zhoř s tím,
že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem SS do KN hradí obě strany
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 12. 2014
• 33/01/14/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem BIKOS spol. s r.o. dodatek k nájemní smlouvě
č. 306-3/92, kterým se změní výše nájemného za louky a pastviny na 300 Kč/ha/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 11. 2014
• 34/01/14/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti nájemce bytu č. 8, Návrší 259, Velká Bíteš o snížení
nájemného.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
• 35/01/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ se zhotovitelem A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992,
594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se snižuje celková cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 11. 2014
• 36/01/14/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti společnosti CAMPA – NET a.s., 28. října 892/11,
790 01 Jeseník o zvážení možnosti prodloužení provozu loterií ve Velké Bíteši.
odpovědnost: starosta termín: 30. 11. 2014
• 37/01/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek parc.č. 5593 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 194 m2 v k.ú. Holubí Zhoř a v obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš
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za část pozemků parc.č. 5170 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 27 m2 a část parc. č.
5171 – zahrada o výměře cca 9 m2 v k.ú. Holubí Zhoř s tím, že úhrada rozdílu ve výměrách pozemků
bude řešena prodejem za nabídkovou cenu 100 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem SS do KN hradí
obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 12. 2014
• 38/01/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno a.s.,
Olomoucká 174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se upravuje předmět plnění a snižuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 2. 12. 2014
• 39/01/14/RM – rozhoduje souhlasit se stavebními úpravami úklidové místnosti v suterénu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2014
• 40/01/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pachtu pozemků, které město získalo do svého vlastnictví
a které jsou užívány společností BIKOS spol. s r.o. na základě nájemních smluv s původními majiteli.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 11. 2014
• 41/01/14/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením sjezdů na pozemky parc.č. 3276 a 3283 v k.ú.
Velká Bíteš na ulici Vlkovská ve Velké Bíteši dle žádosti První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.,
č.j. MÚVB/8618/14.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 42/01/14/RM – doporučuje ZM schválit Smlouvu o společném postupu zadavatelů pro realizaci
veřejné zakázky „Okružní křižovatka silnic II/602 a II/379, Velká Bíteš“, projektová dokumentace
a uzavřít uvedenou smlouvu s Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 12. 2014
• 43/01/14/RM – stanoví tajemníkem finančního výboru Bc. Věru Pokornou, vedoucí odboru finančního MěÚ Velká Bíteš a tajemníkem kontrolního výboru Darinu Burianovou, referentku oddělení
správního MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemník výboru termín: volební období 2014-2018
• 44/01/14/RM – zřizuje pro volební období 2014-2018 komisi rady města Sbor pro občanské záležitosti.
Jmenuje předsedou této komise Milenu Koukolovou a členy komise Anežku Jelínkovou, Zdeňku Milianovou, Petru Veselou, Mgr. Naděždu Burianovou a stanoví tajemníkem komise Milenu Janštovou.
odpovědnost: předsedkyně komise termín: volební období 2014-2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 2/2014 KONANÉ DNE 24. LISTOPADU 2014
• 2/02/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 01/14 ze dne 18. 11. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 24. 11. 2014
• 3/02/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8718/14 a s uzavřením
školy v období vánočních prázdnin od 22.12.2014 do 02.01.2015.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 22. 12. 2014
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• 4/02/14/RM – bere na vědomí výsledky voleb členů školské rady Střední odborné školy Jana
Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace a jmenuje Ing. Milana Macholána členem školské rady
Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 24. 11. 2014
• 5/02/14/RM – rozhoduje uzavřít se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 předloženou smlouvu o poskytnutí podpory na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 6/02/14/RM – rozhoduje stanovit od 01.07.2015 výši základního nájemného pro výpočet nájemného za podíl města Velká Bíteš na bytech ve spoluvlastnictví s Bytovým družstvem Města Velká
Bíteš ve stejné výši, jako u bytů ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: ENCOM, spol. s r.o., odbor majetkový termín: 1. 7. 2015
• 7/02/14/RM – rozhoduje neposkytnout v roce 2015 dotaci Gymnazijní společnosti o.s., U Školy
39, 664 84 Zastávka.
odpovědnost: rada města termín: 24. 11. 2014
• 8/02/14/RM - rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou
Velká Bíteš, Tišnovskou 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8642/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 12. 2014
• 9/02/14/RM – rozhoduje souhlasit s navýšením kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává právnická
osoba s názvem Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace, na 39 žáků od září 2015.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 12. 2014
• 11/02/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 02/14 na realizaci zakázky
„Regenerace objektu Masarykovo nám. 85, 595 01Velká Bíteš – anglický dvorek“ se zhotovitelem Ncorp
s r.o., Růžová 144, Velká Bíteš, IČO: 27721043, kterým se snižuje celková cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2014
• 12/02/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o dodávkách a odběrech tepla z BPS
s dodavatelem B-BIO, s r.o., Tišnovská 366, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 29278741 a s odběratelem
Ing. Jaroslav Vaňatka, Vrchlického sad 1893/3, 602 00 Brno, IČ: 13666444.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2014
• 13/02/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s vlastníkem plynárenského zařízení RWE GasNet, s r.o.,
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 1/2014 KONANÉHO DNE 5. LISTOPADU 2014
• 1/1/14/ZM: určuje ověřovateli zápisu Mgr. Miroslava Báňu, MBA a Marii Cahovou.
• 2/1/14/ZM: schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
• 4/1/14/ZM: určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva
města dlouhodobě uvolněni.
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• 5/1/14/ZM: volí starostou města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka.
• 6/1/14/ZM: volí místostarostou města Velká Bíteš Ing. Tomáše Kučeru.
• 7/1/14/ZM: stanoví počet členů rady města sedm.
• 8/1/14/ZM: volí členem Rady města Velká Bíteš Karla Navrátila.
• 9/1/14/ZM: volí členem Rady města Velká Bíteš Aloise Špačka.
• 10/1/14/ZM: volí členem Rady města Velká Bíteš Zdeňka Řezáče.
• 11/1/14/ZM: volí členem Rady města Velká Bíteš Eduarda Rovenského.
• 12/1/14/ZM: volí členem Rady města Velká Bíteš Mgr. et Mgr. Ladislava Koubka, MBA.
• 13/1/14/ZM: zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou sedmičlenné.
• 14/1/14/ZM: volí předsedou finančního výboru Ing. Marii Šabackou.
• 15/1/14/ZM: volí předsedou kontrolního výboru Ing. Aloise Koukolu, CSc.
• 16/1/14/ZM: volí členem finančního výboru Hanu Burianovou.
• 17/1/14/ZM: volí členem finančního výboru Jaroslava Hofmanna.
• 18/1/14/ZM: volí členem finančního výboru Bc. Ilonu Kalovou.
• 19/1/14/ZM: volí členem finančního výboru Ing. Lubomíra Vlčka.
• 20/1/14/ZM: volí členem finančního výboru Ing. Evu Linhartovou.
• 21/1/14/ZM: volí členem finančního výboru Petra Vondráka.
• 22/1/14/ZM: volí členem kontrolního výboru Mgr. Jitku Konečnou.
• 23/1/14/ZM: volí členem kontrolního výboru Jana Ježka, DiS.
• 24/1/14/ZM: volí členem kontrolního výboru Ing. Miloše Brychtu.
• 25/1/14/ZM: volí členem kontrolního výboru Mgr. Miladu Oplatkovou.
• 26/1/14/ZM: volí členem kontrolního výboru Ing. Libora Kotačku, Ph.D.
• 27/1/14/ZM: stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
• člen zastupitelstva města 400 Kč
• člen rady města 1.300 Kč
• předseda výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 1.200 Kč s tím, že výplata odměny
předsedy je podmíněna minimálně jedním zasedáním výboru nebo komise za příslušný měsíc
• předseda osadního výboru 1.200 Kč
• člen výboru zastupitelstva města nebo komise rady města 300 Kč s tím, že výplata odměny člena je
podmíněna minimálně jedním zasedáním výboru nebo komise za příslušný měsíc.
Při souběhu několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za kterou náleží nejvyšší
odměna. Odměna bude poskytována ode dne 5. 11. 2014.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro únor 2015: 19. ledna 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Nesa – denní stacionář
Mezi další služby Oblastní charity Žďár nad
Sázavou, které jsou poskytovány lidem na
Velkobítešsku, patří denní stacionář Nesa.
Jeho
cílovou
skupinu
tvoří
osoby
s mentálním a kombinovaným postižením ve věku
od 6ti do 55ti let s výjimkou osob
s přidruženým psychickým onemocněním v akutní
fázi. Uživatelé jsou nejen z Velkého Meziříčí, kde
je sídlo Nesy, ale také z okolních měst a obcí.
Název stacionáře vznikl z počátečních slabik slov
„NEjsme SAmi“.
Jedná se o ambulantní sociální službu, tzn. že
uživatelé zde tráví pouze určitou část dne, jinak žijí
ve svých domovech. O tom, co bude uživatel ve stacionáři dělat a v jakém rozsahu bude služby
stacionáře využívat, rozhoduje především on sám, popř. jeho zákonný zástupce.
Ve stacionáři je uživatelům zabezpečena pomoc při podávání jídla, pití, osobní hygieně, oblékání,
pohybu a při používání speciálních pomůcek. Pokud si uživatel přeje, má zde zajištěnou
svačinu, oběd a pitný režim. Uživatelé jsou během pobytu ve stacionáři podporováni v
získávání komunikačních, sociálních dovedností, při upevňování pohybových dovedností, při
získávání pracovních dovedností a návyků (činnosti v dílnách, nácvik domácích prací). Uživatelé se
učí využívat běžné služby v okolí (obchody, solná jeskyně), navštěvují společenské akce, účastní
se sportovních aktivit (squash, bowling) a výletů. Denní stacionář poskytne informace o dalších
službách
a jiných formách pomoci (sociální dávky, pomůcky, vzdělávání, zaměstnávání) a podá i informace
o právech osob s postižením. Rovněž pomůže při jejich uplatňování.
K fakultativní službě patří doprava uživatelů z jejich bydliště do stacionáře a na akce mimo
stacionář.
Provoz stacionáře je vždy ve všední den od 6.30 do 16.00 hodin.
Podle zákona jsou služby poskytovány za úhradu. Uživatelé
stacionáře dostávají příspěvek na péči, ze kterého hradí odebrané
služby. Tato úhrada od uživatelů pokryje pouze část nákladů,
zbývající náklady jsou financovány z dotací od státu, měst, obcí, ze
sbírek, nadací a darů.
Ceník poskytovaných služeb je ke stažení na webu žďárské Charity:
http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/nesa-denni-stacionar/
Provoz stacionáře převzala Oblastní charita Žďár nad Sázavou
k 1. 1. 2004. V roce 2009 prošel rozsáhlou rekonstrukcí
a rozšířením.
Kontakt na vedoucí služby: Mgr. Ing. Alena Poulová
tel.: 566 522 867, 777 155 376
e-mail: alena.poulova@zdar.charita.cz
Čechova 1660/30, 594 01 Velké Meziříčí
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na www.zdar.charita.cz
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Dovolujeme si oznámit otevření nového Centra zubní péče
B smile v Osové Bítýšce k 5.lednu 2015:







Praktičtí zubní lékaři
Dentální hygiena, bělení zubů
Prodejna pomůcek ústní hygieny
Laboratoř
RTG
Wi-fi, dětský koutek, bezbariérové prostory, TV, …..
Centrum zubní péče B smile
U školy, Osová Bítýška
Tel. 566 532 712, 733 610 662
Po - Čt

7 – 17 hod.

Pá

7 – 14 hod.

www.bsmile.cz

Do Centra zubní péče B smile se také
přestěhuje stávající zubní oddělení ze
zdravotního střediska v Osové Bítýšce.
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10% SLEVA PŘI
REGISTRACI DO
20.LEDNA 2015

JAZYKOVÉ KURZY 2015
angličtina
němčina
pro děti i dospělé

Zahájení únor 2015

přijme

KONTAKTY:
WWW.ORANGEACADEMY.CZ
TEL.: 776 026 593

přijme

Nástup dle dohody.
• stavebního dělníka

stavebního dělníka
Životopisy zasílejte na
• montéra vodovodů

montéra vodovodů
adresu:
a kanalizací
a kanalizací
• řidiče skupiny C řidiče skupiny CMERTASTAV s.r.o.
Štěpánovská 1176

strojníka
• strojníka
průkaz na
čelní 02 Předklášteří
666
strojnický průkaz na strojnický
čelní
nakladače popř. traktobagry
e-mail: marketa.sulcova@
nakladače popř. traktobagry
a otoč. bagry
mertastav.cz
a otoč. bagry

Podrobné

Podrobné informace najdete
na www. mertastav.cz
informace
najdetenebo
na
na telefonu 549 439 529.

www. mertastav.cz
nebo na telefonu 549 439 529.

Zpravodaj Město

Nástup dle dohody.
Životopisy
Velká
Bítešzasílejte na adresu:

MERTASTAV s.r.o.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
e-mail: marketa.sulcova@mertastav.cz
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