ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Březen 2015
Eliška Prokešová, první miminko Velké Bíteše roku 2015.

Foto: Archiv rodiny

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
stejně jako leden i únor se stal měsícem příprav na
letošní „stavební sezonu“ ve městě. Jak jsem vás již
informoval v minulém Zpravodaji, nejdůležitější letošní dopravní stavbou na území města bude rekonstrukce komunikace I/37, včetně inženýrských sítí,
na ulici Kpt. Jaroše.
Stavební práce budou zahájeny1.dubna v prvním
úseku stavby, od křižovatky u záchytného parkoviště
po ulici Lipovou, a to na rekonstruovaných objektech
vodovodu a splaškové kanalizace. Tyto práce bude
pro Svazek vodovodů a kanalizací Žďársko zajišťovat firma JCZ Maršovice, která byla nejúspěšnější
z 11 uchazečů o tuto zakázku. Tyto práce by měla dokončit do 14. května. Bezprostředně
následovat bude rekonstrukce vozovky, prováděná přímo pro Ředitelství silnic a dálnic
stavební firmou OHL ŽS. Kompletní dokončení a zprovoznění tohoto úseku je dle harmonogramu stavby předpokládáno nejpozději do 30.června, a to včetně provedení asfaltových
vrstev komunikace, přechodu pro chodce do ulice Zmola a spojovacího chodníku mezi
ulicemi Zmola a Za Loukama. Další pokračování stavebních prací v druhém úseku, od
ulice Lipové po konec zástavby rodinných domů ve směru od centra města je připraveno na
17. srpen. Práce bude opět zahajovat firma JCZ Maršovice, 15. září ji pak vystřídá společnost OHL ŽS. Dokončení druhého úseku a tím i celé stavby bychom se měli následně
dočkat do konce října.
Výše uvedený časový harmonogram výstavby vznikl na základě požadavků města na
maximální zkrácení jednotlivých technologických operací stavebních prací a vzájemnou koordinaci prováděných inženýrských sítí a komunikace. Jeho termíny vyplývají
z celkového rozsahu projektovaných stavebních prací, vedle kterých bude ještě současně
městem provedeno dobudování stávající dešťové kanalizace na ulici Kpt. Jaroše včetně
napojení do potoka Bítýška. Dalším faktorem, který ovlivnil konečnou časovou podobu
harmonogramu, byla volba formy úplné uzavírky ulice při stavebních pracích. Přednost
této varianty z hlediska rychlosti časového postupu výstavby, nákladů stavby a bezpečnosti
silničního provozu při jejím provádění jednoznačně převážila nad její slabou stránkou,
kterou bude složitější příjezd do Velké Bíteše. Oficiální příjezdová trasa do Velké Bíteše od
Náměště nad Oslavou a z exitu 162 dálnice D1 je při této zvolené variantě totiž vedena za
průmyslovou zónou ke Košíkovu a dále zpět ulicí Hybešovou do centra města. Tuto trasu
pak během obou etap stavby doplní dle postupu stavebních prací v omezené míře také
průjezd pro osobní automobily ulicí Lipovou.
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Rozsah a doba omezení příjezdu do ulice Zmola, stejně jako přístupu a příjezdu k objektům
na vlastní ulici Kpt. Jaroše budou během března dořešeny městem na dalších jednáních s uvedenými stavebními firmami. S výsledky jednání a dalšími podrobnými informacemi o stavbě
budou následně seznámeni všichni obyvatele města.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Úterý dne 3. března 2015 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Sólová kytara a zpěv v podání kytaristky Ireny Babáčkové,
která se o pódium podělí se zpěvačkou Helenou Tamelovou
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Každý čtvrtek počínaje 5. březnem 2015 od 8.30 a od 9.30hodin
CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Od 16. března do 27. března 2015 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hodin
VÝSTAVA PRACÍ A PREZENTACE SOŠ JANA TIRAYE
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Neděle dne 1. března 2015 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 3. března 2015 v 17.00 hodin
„VE STÍNECH ZA ZRCADLEM ANEB JAKÉ JE TO ŽÍT S PSYCHÓZOU?“
Beseda o knize s autorkami Markétou Bednářovou a Libuší Horkou.
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši ve spolupráci s autorkami
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Pátek dne 13. března 2015 od 9.30 do 12.00 a od 14.30 do 17.00 hodin
BAZÁREK S JARNÍM A LETNÍM OBLEČENÍM PRO DĚTI
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Sobota dne 14. března 2015 v 8.15 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí
každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan,
90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti 8.10 hodin, Masarykovo
náměstí 8.15hodin.
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 14. března 2015 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU PŘÍPRAVKY – 1.-3. třída, 4.-5. třída
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak
Úterý dne 17. března 2015 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – VELIKONOCE
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Úterý 17. března 2015 v 17.00 hodin
VELKÁ TROJKA KARIBIKU
Cestovatelská přednáška manželů Vackových
Výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum Velká Bíteš ve spolupráci s městskou knihovnou
Středa dne 18. března 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Našimi hosty budou zástupci Policie ČR.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Středa dne 18. března 2015 v 18.30 hodin
KONCERT „SPOLEČNÁ VĚC“ S TOMÁŠEM PFEIFFEREM
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Tomášem Pfeifferem
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Čtvrtek dne 19. března 2015 ve 14.30 hodin
PŘEDNÁŠKA A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Čtvrtek dne 19. března 2015 v 15.00 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY
Odcházíme v 15.00 hodin od MŠ na Masarykově náměstí. Půjdeme průvodem k potoku
za čističkou (možno i s kočárky), kde vhodíme Morénu do potoka a přivítáme jaro zpěvem
a říkadly.
Organizuje: Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
Čtvrtek dne 19. března 2015 v 18.00 hodin
STUDÁNKY NA BÍTEŠSKU - beseda
Povídání Jiřího Nohela o studánkách a pramenech na Bítešsku, promítání fotografií Pavla
Holánka, prezentace nového materiálu o studánkách a pramenech.
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Sobota dne 21. března 2015 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU - MUŽI
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak
Neděle dne 22. března 2015
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Pro zájemce po vlastní trase pojede z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši pouze linkový
autobus IDS JMK č. 401 do obce Domašov v 9.38 hodin.
Organizuje: Obecní úřad Javůrek
Úterý dne 24. března 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Čtvrtek dne 26. března 2015 v 15.00 hodin
POŘAD K MDŽ S MIROSLAVEM DONUTILEM „CESTOU NECESTOU“
Kulturní dům, Vlkovská 482 Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Sobota dne 28. března 2015 v 8.15 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí
každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan,
90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti 8.10 hodin, Masarykovo
náměstí 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI DUBNU:
Neděle dne 12. dubna 2015 v 17.00 hodin
KONCERT SKUPINY BOHUMILOVÉ – sourozenci Macholánovi
Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
Od 13. dubna do 24. dubna 2015 po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ ONDŘEJE A VLADIMÍRA KOČÁROVÝCH
Slavnostní vernisáž 13. 4. v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí
Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit lhůta pro podání
daňových přiznání ve středu dne 1. dubna 2015.
Na Územním pracovišti ve Velkém Meziříčí budou od 9. března rozšířeny úřední hodiny
pro veřejnost na všechny pracovní dny, a to: 9. 3. – 13. 3., 16. 3. – 20. 3. 2015.
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí, středa 8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek 8.00 – 15.30
pátek
8.00 – 14.00
pokladna v obvyklých dnech pondělí, středa 8.00 – 17.00 (12.00 - 12.30 přestávka)
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23. 3. – 27. 3. 2015
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací: denně 8.00 – 18.00 hodin
pokladna denně 8.00 – 18.00 (12.00 – 12.30 přestávka)
pátek 8.00 – 18.00 (12.00 – 12.30 přestávka)
30. 3., 31. 3., 1. 4. 2015
podatelna, přejímka daňových přiznání a poskytování informací: 8.00 – 18.00 hodin
pokladna 8.00 – 18.00, (12.00 – 12.30 přestávka)
Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy zaměstnanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 18. března a 25. března 2015 službu pro
občany Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti Informačního centra a Klubu
kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, a to v době od 12.00 do 17.00 hodin.
V rámci této služby budou poskytovat základní informace k vyplnění daňových přiznání,
zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu jejich formální správnosti a případně
odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání jsou k dispozici na podatelně Městského
úřadu ve Velké Bíteši.
Vladimír Macálka, ředitel odboru územní pracoviště

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ELIŠKA PROKEŠOVÁ – PRVNÍ MIMINKO
VELKÉ BÍTEŠE ROKU 2015
V pátek 9. ledna 2015 v 21.00 hodin v porodnici v Brně na Obilním trhu se narodilo
první miminko Velké Bíteše letošního roku.
Jmenuje se Eliška Prokešová, při narození vážila 3330g a měřila 50 cm. Pro rodiče
Martinu Dolničkovou a Libora Prokeše je to
prvorozené dítě. Krásné jméno vybral hrdý
tatínek.
To, že je malá Eliška první miminko leEliška Prokešová. | Foto: Archiv rodiny
tošního roku našeho města, je pro rodiče příjemné překvapení i proto, že mají sice trvalý pobyt ve Velké Bíteši, ale s rodinou žijí
v Říčkách u Brna.
Rodičům gratulujeme k narození malé Elišky a titulu prvního miminka Velké Bíteše
letošního roku. Celé rodině přejeme mnoho zdraví, štěstí a malé Elišce šťastnou cestu
životem.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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ŠKOLY
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK V BŘEZNU
S březnem se vrací naše pravidelná úterní herna, a proto neváhejte a přijďte si za
námi pohrát, a to vždy v úterý od 9.00 do 11.00 do našeho centra v Kulturním domě ve
Velké Bíteši.
Každý čtvrtek si zacvičíme
v rámci CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM, které je určeno pro děti již
od jednoho roku. Přijďte se podívat na ukázkovou hodinu ve čtvrtek 5. března 2015 v 8.30 a v 9.30
do našeho centra. Cena cvičení je
35 Kč/hod.
Jaro se pomalu blíží, a proto pro
Vás chystáme další oblíbený bazárek s dětským oblečením, tentokrát
Herna MC Bítešáček. | Foto: Archiv MC Bítešáček
zaměřený na jaro – léto. Prodej se
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uskuteční v pátek 13. března 2015 od 9.30 do 12.00 a od 14.30 do 17.00 hodin v 1. patře
Kulturního domu ve Velké Bíteši. Oblečení noste ve velkém a hlavně pevném igelitovém pytli ve čtvrtek 12. března 2015 od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 15.00 do
17.00 hodin do našeho centra. Přijímáme POUZE dětské zboží do max. velikosti 164. Věci
opatřete dvěma kusy kvalitních nálepek (vždy jednu dovnitř), kde bude uvedeno jméno,
číslo a cena. Komplety a věci, které k sobě patří, sešívejte. Dále je třeba dodat seznam
oblečení (může být i psaný rukou), kam prosím pište kvůli pozdějšímu dohledání třeba
i barvu oblečení, nebo značku (např. bunda modrá, mikina NEXT...). Počet kusů je omezen
na max. 200, z toho max. 5 párů obuvi a 5 kusů hraček. Prodávající platí za každý kus 1 Kč
+ 5% z celého prodeje. Peníze a neprodané oblečení se budou vydávat v úterý 17. března
2015 od 9.00 do 11.00 a od 15.00 do 17.00.
V rámci bazárku chceme podpořit dobrou věc a udělat sbírku dětského oblečení,
které bude prostřednictvím Magdy Buršíkové předáno konkrétním rodinám, které potřebují materiální pomoc. Tentokrát vybíráme jarní a letní oblečení na holčičku (velikost 86 až
98) a 3 chlapečky (velikost 98 až 110). Za Vaši pomoc předem děkujeme. Více informací
naleznete na internetu pod heslem Dobrotety a Maminky v nouzi.
Ani v březnu nebude chybět Knihovna patří dětem, tentokrát se sejdeme v úterý
17. března 2015 v 15.30 v Městské knihovně ve Velké Bíteši a přivítáme jaro čtením
o Velikonocích.
Petra Pařilová, Mateřské centrum Bítešáček

MASOPUSTNÍ VESELICE
K nejveselejším dnům po Novém roce patří bezesporu masopust. Tato tradice v našem městě upadla na dlouhou dobu v zapomnění. Proto jsme se v naší školce rozhodli,
že se pokusíme tento zvyk znovu vzkřísit.
Začalo to asi před deseti lety krátkou vycházkou s dětmi vybavenými vlastnoručně
vyrobenými maskami a několika doprovodnými rytmickými nástroji a chřestidly
v blízkém okolí školky. Dalším rokem přibyly nejen nové hudební nástroje, ale především zastávky u DD a DPS s masopustními říkadly a tanečky za účasti rodičů
a kolemjdoucích.
Zábava, kterou jsme vytvořili pro radost našich dětí, se postupně rozrostla o nové prvky
tradičního masopustu. Do účasti v tomto programu jsme postupně zapojili další školy,
rodiče, veřejnost a také pana starostu našeho města, kterého podle starodávného zvyku
žádáme suplikou o povolení obchůzky.
Mysleli jsme si, že toto bylo už celkem dokonalé, a přesto se nám podařilo v letošním
roce připravit další vylepšení této veselice, která se konala 17. února 2015.
Naše škola podala žádost o grantovou dotaci z Fondu Vysočina, která byla podpořena
Díky takto získaným financím celou obchůzku městem doprovázela dechová kapela dospělých muzikantů, jenž vyhrávala na nádvoří mateřské školy již po 9 hodině a vítala všechny
aktéry tohoto dopoledne.
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Masopustní veselice. | Foto: Archiv MŠ

Dále byly zakoupeny a zhotoveny nové masopustní kostýmy a provedeny úpravy stávajících. Obstarali jsme rovněž další nové dřevěné rytmické hudební nástroje pro děti. Dětský
zpěv a pokřiky se rozléhaly po celém náměstí díky profesionálnímu ozvučení celé akce. Také
nabídka občerstvení, která k masopustu neodmyslitelně patří, byla letos daleko bohatší.
Vzhledem k těmto velkým přípravám věříme, že se naše snaha neminula účinkem.
Všechny jsme srdečně pozvali prostřednictvím plakátů, osobních pozvánek, webových
stránek školy a v neposlední řadě prostřednictvím místních periodik.
Díky našim nejmenším jsme tak opět připomněli veřejnosti tradici masopustní obchůzky
v našem městě. Přáli bychom si, aby se na ni ani v letech budoucích nezapomnělo.
Nemělo by se přece opomíjet to, co kdy udělalo lidem alespoň trochu radosti!
Kolektiv MŠ U Stadionu
…za to, že se letošní „masopust“ líbil děkujeme:
- P. Františku Burianovi a jeho kolegům muzikantům …pánové, nemělo to chybu!
- P. Zdeňku Balášovi za přípravu zázemí pro občerstvení a dobrý čajík
- P. Aloisi Špačkovi za to, že nás bylo slyšet
- Pí. Haně Pöcklové za výborné masopustní koblížky
- Pí. Poláčkové Miladě za ušití slušivých masopustních kostýmů
- Fondu Vysočina za finanční podporu akce
- Pracovníkům Technických služeb za přípravu prostředí k tanci
- Pštrosovi Emu z daleké Austrálie – Emu, pozdravujte doma!
- Vám všem, kteří jste nás přišli podpořit a snad se i trochu pobavit
- A v neposlední řadě panu starostovi, jeho manželce, panu místostarostovi a všem z vedení
		 města, kteří se jakkoliv zasloužili o to, že návrat k lidovým tradicím ve městě se daří
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Mimochodem - pan starosta se při tanečku s medvědem ptal, kolikátým že rokem masopust pořádáme …pane starosto, tak jsem musela trochu zapátrat …s nápadem zrealizovat a vlastně obnovit masopustní obchůzky v našem městě jsem přišla v roce 2008
a setkala jsem se se vstřícností celého kolektivu školky. Odpověď na otázku „proč“ – je
zcela zřejmá. Snahou byl (a snad se to i podařilo) návrat k tradicím. Na rozdíl od vánočních
svátků, které jsou dosud živou tradicí, tradice masopustních zvyků ubylo a to zejména ve městech.
Připomínat sobě i dětem staré národní tradice
a mít povědomí o těchto zvycích dozajista patří
k základní vzdělanostní výbavě každého jedince.
Jiřina Janíková, ředitelka školy

PODĚKOVÁNÍ ZA MASOPUSTNÍ VESELICI
Když jsem si v lednovém Zpravodaji přečetla o masopustní obchůzce městem,
vzpomněla jsem si na loňský průvod od Veselé školky k nám, k Domu s pečovatelskou službou. Moc se mi líbil, ale ten letošní masopustní průvod byl o hodně bohatší, vtipnější i veselejší. Dětské i „dospělácké“ masky byly nádherné a my za radost
z programu moc děkujeme. Děti nám zazpívaly, přednesly básničky a dospělé masky
si s námi i zatančily.
Děkujeme touto cestou paní ředitelce Janíkové, učitelkám a ostatním zúčastněným za
obětavou práci při organizování tak náročné akce a dětem za radost, kterou nám všem
udělaly.
Jaroslava Karásková, za klienty DPS Velká Bíteš

PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁKŮ NA ŠKOLU
Příprava předškoláků na povinnou školní docházku a spolupráce
se ZŠ byla v měsíci lednu a únoru
velmi podnětná. Uvádíme přehled
činností, které se v těchto měsících
uskutečnily:
LEDEN
• Od začátku roku děti dostávají
		 z MŠ časopis „Brzy budu ško		 lákem“, který odpovídá požaDěti MŠ v 1. třídě ZŠ před zápisem. | Foto: Archiv MŠ
		 davkům na vstup do ZŠ.
• Proběhla beseda o školní zralosti s Mgr. Liškovou ze SPC Velké Meziříčí a logope		 dická depistáž – děti vyšetřily pracovnice ze SPC Velké Meziříčí.
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• Zápis do ZŠ – pro přípravu na zápis jsme zvolili tematický týden Předškolácká vý		 prava, ve kterém jsme se zaměřili na matematickou a předčtenářskou představivost,
		 vyjadřovací schopnosti, cvičení smyslů, paměti, pravolevou orientaci, atd.
ÚNOR
V únoru proběhly v MŠ tyto poradenské činnosti:
• Oční screening – vyšetření zraku provedla Bc. Kroulíková.
• „Grafomotorika před školou“ pod vedením Mgr. Videňské se rodiče dozvěděli
		 o správném úchopu a vyzkoušeli si s dětmi uvolňovací cviky celé ruky.
SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU
• V prosinci nacvičili žáci II. třídy ZŠ pro děti z MŠ poutavé divadelní představení
		 „Z pohádky do pohádky“.
• Před zápisem proběhla další návštěva předškoláků v ZŠ. Předškolní děti nahlédly do
		 vyučování a poté měly možnost usednout do školních lavic s úkolem od paní učitelky
		 z 1. třídy.
• Příští návštěva se uskuteční v MŠ Lánice a na Masarykově náměstí. Žáci z 1. třídy
		 ukážou dětem aktovky a školní potřeby. Na oplátku si mohou školáci pohrát a zavzpo		 mínat na MŠ.
Milada Tesařová a Jana Hlavínková, za předškolní třídy

PŘÍRODA A MY
V loňském školním roce, kdy se
začala budovat přírodní zahrada
při MŠ v Lánicích, jsme se rozhodli prohloubit znalosti a dovednosti dětí, pedagogů i rodičů
v ekologické oblasti. V rámci
grantového programu Životní prostředí 2014 Fondu Vysočiny mateřská škola získala dotaci právě
na podporu environmentálního
vzdělávání s projektem Příroda
a my. Získané prostředky jsou,
a v průběhu školního roku ještě
Děti u terária. | Foto: Archiv MŠ
budou, mimo jiné využity i na
vzdělávací semináře a pracovní dílny pořádané ekologickými centry Chaloupky o.p.s.
Na podzim proběhl výjezd mateřské školy do Záchranné stanice v Pavlově. Na jarní měsíce
máme plánovanou návštěvu do centra Pod Povrchem v ZOO Jihlava a dva výjezdy do ekologického střediska na Balinách. Připravujeme také pracovní dílnu pod názvem Jak na přírodní
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zahradu, a to nejen pro děti, pedagogy, ale i pro rodiče, od které si slibujeme, že všichni získáme
řadu cenných informací o tom, co všechno a jak můžeme dělat v přírodní zahradě.
Část finančních prostředků byla věnována na zřízení ekologických koutků ve třídách. Byl pořízen mikroskop, dalekohled, přenosné lupy, ale také netradiční učební
pomůcky jako líheň pakobylky, gelové mraveniště, motýlí líheň. Toto vše můžeme mít
ve třídách a každý den pozorovat, jak vývoj těchto živočichů pokračuje. S poslední
jmenovanou pomůckou máme úžasné zkušenosti. Vidět přeměnu housenky v motýla
není každodenní záležitost, je to neopakovatelný zážitek. A co prožijeme, většinou
nezapomeneme, a o to nám jde. Myslet, tvořit, experimentovat, přidávat svoje nápady, navštěvovat prožitkové a vzdělávací semináře, to vše můžeme dětem poskytnout
z výše uvedené dotace.
Věříme, že se nám podaří u dětí vzbudit zájem
o přírodu a děti budou trávit svůj volný čas jinak,
než před televizní obrazovkou nebo u počítačů.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

POZVÁNKA NA VYNÁŠENÍ MORÉNY
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí srdečně zve děti z mateřské školy,
Baby clubu, rodiče a veřejnost dne 19. března 2015 na vynášení Morény. Odcházíme
v 15.00 hodin od MŠ na Masarykově náměstí. Půjdeme průvodem k potoku za čističkou
(možno i s kočárky), kde vhodíme Morénu do potoka a přivítáme jaro zpěvem a říkadly.
V případě špatného počasí bude pro děti z Baby clubu připraveno běžné hrací odpoledne
v MŠ Lánice od 15 do 17 hodin.
Kolektiv Mateřské školy, Masarykovo náměstí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Beseda o archeologii. | Foto: Eva Čermáková
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První měsíc roku 2015 uběhl jako voda.
Jeho počátek byl ve znamení zimních
prázdnin, na konci ledna přišly prázdniny
pololetní. Mezi tím měli všichni plné ruce
práce s tím, aby se na pololetních vysvědčeních objevily co možná nejhezčí známky.
Ale i v tomto shonu se nezapomnělo na akce,
které patří k pěkným a prospěšným tradicím
naší školy. Na mysli máme např. pravidelné
návštěvy předškolních dětí z Mateřské školy
U Stadionu a Mateřské školy na Masarykově
náměstí v prvních ročnících.
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Budoucí prvňáčci měli
možnost zasednout do opravdových školních lavic a společně se s prvňáčky učit. Ti jim
předvedli, jak umí číst, skládat
slova a počítat. Předškoláci si
s jejich pomocí vypracovávali
pracovní list s mnoha úkoly.
Poté jim prvňáčci ukázali
svoje školní tašky. Společně
Z bruslení. | Foto: I. Lišková
si prohlédli slabikáře, písanky,
matematiky a další potřeby. Na závěr milé návštěvy předškoláci zazpívali a vysloužili si
zasloužený potlesk.
Paní učitelky z prvních tříd, Jitka Schwarzbachová a Magda Videnská, věří, že podobné
poznávací návštěvy pomohou budoucím prvňáčkům lépe se sžít s novým školním prostředím.
Ve dnech 20. a 21. ledna 2015 se děti z druhých tříd ocitly v říši animovaných pohádek
z televizního pořadu „Večerníček“. Nejdříve se děti seznámily s významem slova „animace“. Poté následovaly různé činnosti motivačně propojené pohádkovým námětem.
V literární výchově jsme četli úryvky z animovaných pohádek, připomněli jsme si nejznámější
pohádkové postavy a jejich kamarády a za účelem bližšího poznání jsme se seznámili s jejich
autory i ilustrátory. Samozřejmě si děti knížky pohádek prohlížely. Některé nadšeně plánovaly,
kterou knížku si doma přečtou. V matematice děti počítaly příklady v obrázku Večerníčka. Avšak
největší zábavou byla výtvarná výchova. Děti se samy staly ilustrátory a podle předloh nakreslily
svoji oblíbenou animovanou pohádkovou postavu. Tohle všechno nám popovídala paní učitelka
I. Lišková, která dodala, že pohádkový den si děti opravdu pohádkově užily.
Ve středu 28. 1. a ve čtvrtek 29. 1. 2015 se žáci šestých tříd vrátili v dějepise
k učivu o archeologii. V městské knihovně pro ně byly přichystané zajímavé informace,
pěkné fotografie, a dokonce i „archeologický průzkum“, nechyběla ani výstavka knih
o pravěku, které si děti mohly zapůjčit domů. Tuto netradiční výuku připravila Monika Kozová,
která archeologii vystudovala, a vedoucí knihovny Kateřina Brychtová. Oběma za jejich nezištnou práci pro děti poděkovala Eva Čermáková jménem svým i jménem žáků 6. A a 6. B.
Leden se také nesl ve znamení zimních sportů. Součástí tělesné výchovy na základní škole
totiž není jen gymnastika nebo třeba míčové hry, ale též bruslení a lyžování. Žáci druhých tříd
absolvovali několik lekcí bruslení na zimním stadionu ve Velké Bíteši. Někteří stáli na bruslích poprvé, jiní trénovali náročnější bruslařské výkony, jako je bruslení pozpátku nebo jízda
po jedné noze. Paní učitelky Lišková, Topinková a Sedláková moc děkují ochotným rodičům
a prarodičům, kteří přicházeli pomoci jak s výcvikem, tak i s obouváním bruslí.
Ve dnech 26.-28. 1. se konal lyžařský výcvikový kurs pro žáky čtvrtých a pátých tříd.
Dvacet žáků ze 4. tříd a třicet sedm žáků z 5. tříd bylo nejprve poučeno o chování a bezpečnosti a potom už došlo na zdokonalování lyžařských dovedností zkušených lyžařů,
ale i začátečníků. Za tři dny udělali všichni pod vedením lyžařských instruktorů Nadi Mal-
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Lyžařský výcvikový kurs. | Foto: L. Dočkal

cové, Lukáše Dočkala, Kateřiny Slavíčkové a Olgy Čermákové znatelný pokrok. Lyžování
na Fajtově kopci si děti s nadšením užily, konstatovala paní učitelka O. Čermáková.
V polovině února čeká povinný lyžařský výcvikový kurz žáky 7. ročníků. I ten proběhne
na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. Pan učitel Dočkal upozornil, že absence na povinném kurzu je možná pouze v případě osvobození od lékaře. Všechny potřebné informace
týkající se možnosti zapůjčení lyžařské výbavy, denního programu, prohlášení o seřízení
lyží či řád LVK naleznete na webových stránkách základní školy.
Na webových stránkách školy je rovněž uveřejněn seznam žáků, kteří byli přijati k základnímu vzdělávání ve školním roce 2015/2016.
Eva Čermáková, pedagog

CESTY VODY
Cesta vody a podobná témata byla náplní přednášky
s ekologickou tématikou, která proběhla na naší škole
dne 21. ledna 2015. Seminář byl hrazen z Fondu Vysočina v rámci projektu „Učení venku nás baví.“ Přijely
k nám dvě lektorky z centra Chaloupky – pobočka Ostrůvek ve Velkém Meziříčí. Pověděly nám zajímavosti
o zpracování a čištění vody, sami jsme si zkusili vodu vyčistit „přírodní cestou“ – jen
pomocí kamínků a uhlí – povedlo se :o). Dalším tématem bylo ekologické nakupování
nebo také třídění a druhotné zpracování odpadů. Odpoledne uteklo jako ta voda a my jsme
zas o něco moudřejší a přesvědčenější o tom, že jednat
v souladu s přírodou je rozhodně správné.
Alena Kalinová, ZŠ Tišnovská 116
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SOŠ J. tiraye V KRAJSKÉ SOUTĚŽI
„řemeslo vysočiny 2015“
Stalo se už téměř tradicí,
že žáci SOŠ J. Tiraye, kteří
absolvují praxi ve SPV PBS
získávají důležité ocenění.
Nejinak tomu bylo i 17.
a 18. 2. 2015. V těchto dnech
se totiž konala krajská soutěž Řemeslo Vysočiny 2015,
která proběhla pod patronací
radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
Ing. Jany Fialové. Soutěž
byla uspořádána jako krajské
kolo soutěží zručnosti KOVO
Tři nejlepší, Martin Volný uprostřed. | Foto: Archiv SOŠ
JUNIOR 2015 v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ RUČIČKY pro žáky učebního oboru OBRÁBĚČ KOVŮ – SOUSTRUŽENÍ.
Soutěž pořádala Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou.
Úkolem soutěžících byla výroba součásti na soustruhu dle výkresové dokumentace
a měření součásti, včetně prokázání základních teoretických znalosti v oblasti rozboru
uložení.
Této akce se zúčastnilo celkem 8 dvoučlenných družstev, z toho bylo 6 družstev z Kraje
Vysočina a 2 družstva ze Slovenské republiky.
Za SOŠ J. Tiraye byli do soutěže nominováni dva žáci 3. ročníku učebního oboru Obráběč kovů ve složení Petr Chytka a Martin Volný.
Výsledky soutěže jasně napovídají, že žáci byli velmi dobře připraveni. Petr Chytka obsadil pěkné páté místo a Martin Volný skončil celkově druhý. V kategorii družstev skončili
na krásném druhém místě.
A protože podle pravidel Cechu KOVO postupují do celostátní soutěže soutěžící, kteří se
umístili na 1. a 2. místě, bude nás v tomto klání o nejlepšího obráběče zastupovat Martin Volný.
Tuto celostátní soutěž obráběčů kovů pořádá ve dnech 26. až 28. 4. 2015 Střední škola
technická, gastronomická a automobilní v Chomutově.
Přejme tedy Martinovi hodně úspěchů a štěstí nejen v této soutěži, ale i ve zdárném dokončení učebního oboru Obráběč kovů.
Poděkování patří rovněž nejen oběma žákům za vzornou reprezentaci školy a SPV,
ale i pedagogům, kteří připravují žáky jak v teoretické, tak i praktické části.
Aleš Janíček, SPV PBS Velká Bíteš
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ŽÁCI BÍTEŠSKÉ ZUŠ OPĚT ÚSPĚŠNÍ v celostátní soutěži
okresního kola
V měsíci únoru proběhla okresní kola celostátní soutěže ZUŠ
v oborech sólový a komorní zpěv a v oboru hra na dechové
nástroje. Naši žáci se opět letos v opravdu veliké konkurenci,
umístili na předních místech.
V sólovém a komorním zpěvu získaly v jednotlivých kategoriích žákyně:
Adéla Ráboňová – 1. místo
Elen Fantová – 1. místo
Kateřina Vrzalová – 1. místo
Veronika Radová – 2. místo
Radová, Vrzalová – 1. místo
Ve hře na dechové nástroje se v jednotlivých kategoriích umístili:
Nikol Pavlíčková – 1. místo
David Klíma – 1. místo
Daniela Jašová - 1. místo
Jakub Janšta -1. místo
Ondřej Turek - 1. místo
Kateřina Kolocová - 1. místo
Kateřina Vrzalová – 1. místo

Úspěšní žáci ZUŠ. | Foto: František Kratochvíl
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Beáta Hovadíková – 1. místo
Tereza Fabíková – 2. místo
Radek Jaša – 2. místo
Viktorie Kroulíková – 2. místo
Vojtěch Borkovec – 2. místo
Všem žákům a jejich pedagogům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a postupujícím do krajských kol přejeme hodně úspěchů.
František Kratochvíl

KULTURA
WIHANOVCI – NESTÁRNOUCÍ KVARTETO OPĚT V BÍTEŠI
Wihanovo kvarteto slaví letos 30 let své existence. Ve Velké Bíteši si zahrálo 10. února
2015 již potřetí.
Ti z Vás, kteří mají „třicítku“ dávno za sebou, si možná nostalgicky vzpomenou na
bezstarostné dny svého mládí. Dožít se však třiceti let činnosti ve smyčcovém kvartetu
a držet se stále na vrcholu, to už chce notnou dávku píle, cílevědomosti, trpělivosti a ochoty
na sobě neustále pracovat. V minulém roce jim navíc odešel zakládající člen – violista
Jiří Žigmund. A najít po tolika letech společného hraní plnohodnotnou náhradu je téměř
nemožné. Přesto se to nakonec podařilo. Na post violisty nastoupil syn primária Jakub Čepický. Takže nyní hraji ve složení: Leoš Čepický – 1. housle, Jan Schulmeister – 2. housle,
Jakub Čepický – viola a Aleš Kaspřík – violoncello. Přesto, že se zatím svými zkušenostmi
mladý violista nemůže ostatním rovnat, je to pro něj obrovská příležitost, a navíc se může
učit od těch nejlepších.
Pro své vystoupení v Bíteši zvolili Wihanovci velmi náročný a zároveň krásný program. V první polovině koncertu zazněl Smyčcový kvartet d moll KV 421 W. A. Mozarta a známý Smetanův kvartet č. 1 Z mého života. V jejich podání zní Mozart velmi
svěže a průzračně. Daří se jim vynikajícím způsobem zachovat smysl pro klasicistní formu
a vyváženost, podpořenou dokonalým zvukem a bezchybným laděním. V pomalé větě zase
mistrně vytvářejí tah, který posluchači nedovolí ani na pár vteřin „vypnout“ a neustále
ho nutí jít v hudbě s nimi. Naopak u Smetany, který se řadí již do období romantismu,
dokázali vyjádřit jeho smysl pro českou melodičnost, rytmické cítění (zejména ve stylizované polce) a velkou zvukovou barevnost.
Druhá polovina koncertu patřila Ludwigu van Beethovenovi a jeho Smyčcovému kvartetu op. 59 č. 1 F dur, který patří mezi tři ruské kvartety komponované pro knížete Razumovského. Čtyřvětá skladba velkého rozsahu tvořila vrchol celého večera. Wihanovci
dokonale skloubili virtuosní techniku se zpěvnou melodikou, bohatou harmonií a kom-
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plikovanou fakturou. Toto Beethovenovo dílo patří k vrcholům vídeňského klasicismu
a zároveň již vytváří přechod k romantismu.
Co říci závěrem? Wihanovci opět potvrdili, že patří ve svém oboru ke světové špičce.
Dokonalou souhrou, zvukovou vyvážeností, skvělou technikou a laděním a především obrovskou muzikalitou vytvářejí nezapomenutelný zážitek, který se beze zbytku přenáší na
nás posluchače.
Marika Kašparová

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
nahled_skip 2015 2.pdf
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Březen je již tradičně měsícem čtenářů,
a tak bych vám ráda představila několik novinek,
které na vás v knihovně čekají. Pro ty knižní zajděte
do knihovny rovnou, ostatní v náhledu představím.
V rámci března – měsíce čtenářů, budou našim čtenářům zpřístupněny zahraniční databáze – LibraryPressDisplay a AtoZ. Služba
LibraryPressDisplay zajišťuje online přístup
k plným textům více než 3 000 zahraničních deníků a populárně naučných časopisů v 60+ jazycích z 100+ zemí světa. Tituly jsou dostupné v den
vydání a jsou v plném rozsahu jako tištěné verze.
U článků je možnost poslechu, překladu do 12 jazyků, tisku, zaslání mailem a sdílení na sociálních
sítích. Archiv je u většiny titulů 3 měsíce. Služba
umožňuje přístup pomocí mobilních zařízení čtenářů. Naopak databáze AtoZ je obsáhlou sbírkou
informací o zemích a jejich různých aspektech, vč. velké kolekce map všeho druhu. Vše na
jednom místě - snadno, agregovaně, přehledně, aktuálně a neanonymně, z dílny renomované informační agentury World Trade Press (WTP). AtoZ je určen pro knihovny i školy,
pro širokou veřejnost, ale i obchodníky, cestovatele, analytiky či novináře.
Databáze jsou k volně dostupné v prostorách knihovny od 2. do 30. března 2015.
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Rodinná průkazka
Drobnou novinku jsme přichystali i pro rodiny. Během celého měsíce března si můžete v městské knihovně založit rodinnou průkazku. Co to vlastně znamená? Knihovna
umožní registraci členům jedné rodiny (rodiče, děti a sourozenci) cenově výhodněji. Určíte
si „kmenového čtenáře“, který zaplatí registrační poplatek, ale průkazky budou vystaveny
všem členům rodiny. Každý člen rodiny tedy bude mít svoji vlastní průkazku a svoje čtenářské konto, ale registraci zaplatí pouze jeden člen.
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Společenské hry do knihovny
Proč hrát společenské hry? Hra není jenom zábava, vyžaduje velkou koncentraci,
zapojení krátkodobé a dlouhodobé paměti, analýzu informací i notnou dávku fantazie,
ale i respektu a ovládání. To vše v ideální koncentraci pro děti i dospělé.
Hry jsou velmi drahé a málokdo si může dovolit mít doma herní zásobu. Přijďte do
knihovny a vyberete si, od začátku března si je totiž můžete vypůjčit stejně jako knihy
nebo časopisy.
Vyvrcholením měsíce března bude také již tradiční Noc s Andersenem. Již patnáctý
ročník akce, která vznikla na podporu dětského čtenářství. Kromě 210. výročí narození
Hanse Christiana Andersena a jeho pohádek to bude 100. výročí narození Jana Drdy,
autora mnoha krásných českých pohádek. A my se tato výročí chystáme pořádně oslavit.
Věřím, že si každý najde důvod, proč jít do knihovny.

Kateřina Brychtová

Zdroje:
Zkušební přístup k zahraničním databázím: Březen - měsíc čtenářů. SKIP: Svaz knihovníků a informačních pracovníků [online]. 2015 [cit. 2015-02-16]. Dostupné z: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/brezen-mesic-ctenaru/zkusebni-pristup-k-zahranicnim-databazim

POZVÁNKA NA autorské čtení
s Markétou bednářovou a libuší horkou
Beseda s Markétou Bednářovou a Libuší Horkou, autorkami knihy Ve stínech za zrcadlem
aneb Jaké je to žít s psychózou?
Přijďte se o této problematice dozvědět něco
víc do Městské knihovny ve Velké Bíteši v úterý
3. března v 17 hodin.
Markéta Bednářová si na vlastní kůži zakusila
útrapy psychické nemoci, které mohly vést až ke
smrti. Rozhodla se o tom napsat knihu, jež může
pomoci lidem poprat se s jejich psychickými
problémy, nebo naopak ukázat jiný svět těm,
co se o problematiku zajímají, ale paradoxně
i těm, kdo se domnívají, že se jich zmiňovaný
problém vůbec netýká.
Nikdo nemůže tušit, zda v sobě nenosí geny,
které jsou za tuto nemoc zodpovědné. Potom už
totiž stačí jen psychická zátěž v podobě silného
stresu a nemoc se může projevit naplno.
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Příběh knihy Ve stínech za zrcadlem přibližuje svět duševně nemocných a snaží se o jeho
porozumění mezi veřejností a zároveň přináší i povzbuzení a naději.
Jste srdečně zváni
Kateřina Brychtová, Markéta Bednářová a Libuše Horká

STUDÁNKY NA BÍTEŠSKU
Studánka – místo magické
přitažlivosti mezi světem nad
a světem pod. Životodárný vývěr vody uctívaný pohanskými
kulty dávných věků, symbol
čistoty, osvěžující hrdlo i duši,
nezastupitelný prvek v ekosystému krajiny (Klvač, 2002).
V rámci projektu Příroda
Bítešska, který je spolufinancovaný z Fondu Vysočiny,
zveme na, v pořadí již třetí,
Studánky. | Foto: Pavel Holánek
přírodovědnou přednášku spolupořádanou bítešským muzeem a základní školou. Tentokráte se z povídání Jiřího Nohela
a fotografií Pavla Holánka dozvíme o studánkách a pramenech v okolí Velké Bíteše.
Víte, že potok Halda má od pramene po ústí do Libochůvky převýšení 230 metrů?
Že do podzemního zdroje u sv. Antonína, který zásoboval Velkou Bíteš vodou, bylo svedeno deset pramenů? Kam jezdily celé generace pro kojeneckou vodu? Která studánka
sloužila rodu Haugwitzů jako odpočinkové místo pro občerstvení při honech a jiných kratochvílích? Znáte jméno potoka, který odvodňuje celé Bítešsko? Máte představu o tom,
jak se dá vybudovat studánka?
Odpovědi na tyto otázky i další informace se můžete dozvědět ve čtvrtek 19. března
2015 v prostorách velkého výstavního sálu bítešského muzea. Začátek přednášky s videoprojekcí a představením nového propagačního materiálu o studánkách a pramenech je
v 18 hodin.
Ivo Kříž, Městské muzeum

cestovatelská přednáška – VELKÁ TROJKA KARIBIKU
Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši si dovolují pozvat čtenáře Zpravodaje na cestopisnou přednášku manželů Vackových s názvem Velká
trojka Karibiku.
Monika a Jirka Vackovi jsou autoři čtyř cestopisných knih, několika článků v časopisu Cykloturistika či jiných mediích a objevili se také na televizních obrazovkách. Společně navští-
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vili desítky zemí, ze kterých připravili několik cestovatelských besed. Pro povídání
ve Velké Bíteši si manželé Vackovi připravili právě velkou trojku Karibiku – Kubu,
Dominikánskou republiku a Jamajku. Jsou
to tři největší karibské ostrovy, tři sousedi,
a přitom každý je naprosto jiný. Něco ale
mají přece jen společné – výborný rum,
nejlepší světové doutníky, nádherné pláže
a svoji typickou hudbu.
Osudy těchto nadšených cestovatelů se
spojily v roce 2008 při jejich první společné cestě na jihu Afriky po nezapomenutelném Madagaskaru. Jak ale oba shodně tvrdí: „Co jsme však vždy měli společného, byl způsob cestování.
Naše výpravy vždycky vedly za poznáním lidí, přírody a kulturních památek a vyhýbaly se
masové turistice. Při cestování jsme si oba uvědomili, že nám k životu vlastně stačí jen pár věcí
k přežití, které se navíc vejdou do malého báglu, a my tak během několika hodin můžeme být
na druhém konci zeměkoule. Navíc nám to dává úžasný pocit svobody.“
Cyklovýprava na Kubu byla v podstatě experimentem. „Chtěli jsme vidět Kubu ještě
pod vedením bratrů Castrových, ale také jsme si potřebovali vyzkoušet cestování na kolech
tzv. na těžko, tedy se vším, co potřebujeme k životu, včetně spaní, tzn. stanu a spacáků.“
Přijďte si tedy vyslechnout zážitky manželů Vackových z cest po těchto třech Karibských ostrovech. Přednáška se uskuteční v úterý 17. března od 17 hodin ve velkém výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

VÝSTAVa PRACÍ A PREZENTACE SOŠ JANA TIRAYE
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace ve spolupráci
s Informačním centrem a Klubem kultury města Velké Bíteše, příspěvková organizace Vás
zvou na výstavu prací a prezentaci SOŠ Jana Tiraye.
Výstava se uskuteční od 16. března do 27. března 2015 a bude otevřena pondělí až
pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin v prostorách výstavní síně Klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
První jarní březnová neděle se v údolí Bílého potoka na Brněnsku nese ve znamení
dávných tradic - již více než sto let si lidé chodí na Šmelcovnu připomenout symbolický
odchod zimy a příchod astronomického jara.
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Osada Šmelcovna, která čítá jen několik málo domků, kapličku a restauraci,
se stala jakousi pomyslnou Mekkou turistů a cyklistů na Brněnsku. Kromě setkání se známými a příjemného protažení těla procházkou krajinou Bílého potoka čeká každoročně návštěvníky kulturní program, o který se starají žáci základní školy z nedalekého Domašova.
Pásmo lidových písní před polednem ukončí zapálení Morény a její následné vhození do
místního potoka. Pro návštěvníky je připraveno občerstvení v místní restauraci U Čadíků,
která je centrem kulturního dění v oblasti Bílého potoka.
Osada Šmelcovna, která se nachází na území obce Javůrek, v minulosti proslula jako
místo, kde se těžila železná ruda, ze které se tavilo železo. V okolí usedlosti se dodnes
nacházejí pozůstatky štol a hutí. Petr Bezruč, který Šmelcovnu každoročně navštěvoval,
tuto tradici zahájil již v roce 1902. Bezručovi byla v roce 1968 dokonce odhalena i pamětní
deska při cestě na Javůrek.
Letošní vítání jara na Šmelcovně se uskuteční v neděli 22. března. Pro zájemce,
kteří by chtěli přivítat jaro právě zde, je možnost se vypravit jen po vlastní trase. Z Masarykova náměstí pojede pouze linkový autobus IDS JMK č. 401 do obce Domašov v 9.38
hodin. Odtud pěšky přes Javůrek na Šmelcovnu, zpět také po vlastní trase, a to buď zpět do
Domašova, nebo přes Maršov linkovým autobusem.
Informační centrum a Klub kultury

PŘIJĎTE SE ZAPOSLOUCHAT DO PODMANIVÝCH
TÓNŮ KYTARY

Foto: z archivu kytaristky Babáčkové
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Pokud máte rádi klasickou kytaru,
jistě si nenecháte ujít březnový koncert BHP. Představí se nám mladá
kytaristka Irena Babáčková, která se
o pódium podělí se zpěvačkou Helenou Tamelovou. Uslyšíme sólovou
kytaru i zpěv za jejího doprovodu.
Irena Babáčková pochází z Vojnova Městce u Žďáru nad Sázavou.
Na tamější základní umělecké škole
se v deseti letech začala věnovat
hře na kytaru. Tato její záliba ji přivedla až na pardubickou konzervatoř,
kde v roce 2009 studium absolvovala.
Její další umělecké kroky vedly na
brněnskou JAMU a též na hudební
akademii v Grazu. Svoje znalosti
a schopnosti průběžně rozvíjela také
na mnoha mistrovských kurzech,
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které vedli přední světově známí kytaristé. Během svých studií získala také řadu ocenění,
a to jak na mnoha významných tuzemských soutěžích, tak v zahraničí.
Irena Babáčková má ve svém repertoáru skladby různých období, ale nejvíce blízká je jí
hudba autorů 18. a 19. století, především pak hudba španělská. Již od roku 2007 hraje na
koncertní nástroj z dílny českého kytaráře Petra Matouška.
Na úvod našeho koncertu si vyslechneme klasicistní divertimeto, jehož autorem je Francois de Fossa. Poté se ke kytaře přidá zpěv a zazní brazilská hudba Heitora Villa-Lobose.
První půlku pak uzavřou dvě skladby paraguajského skladatele Augustina Barriose Mangoré. Po přestávce se pak můžeme těšit na kytarovou skladbu Nuages fenomenálního francouského gypsy-jazz kytaristy Django Reinhardta, která zazní v aranži Rolanda Dyense.
Do Španělska nás potom přesunou tři písně Joaquina Rodriga a dvě skladby pro sólovou
kytaru z pera Francisca Tárregy. Koncert uzavřou písně Manuela de Fally. V jednání je
ještě Chitara poetica Jana Nováka pro kytaru solo či nějaká další skladba.
Myslím, že je na co těšit, a tak Vás rádi uvidíme 3. března 2015 v 19 hodin v kulturním
domě.
Ondřej Sedlák

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. 126:
V roce 1414 držel dům
zřejmě Trahara. Později
roku 1588 od Tomáše Kubů
koupil dům za 100 zlatých
Jiřík Žufen, který jej prodal
v roce 1599 za 120 zlatých
Mikuláši Smíškovi. Ten jej
prodal dále roku 1604 za
116 zlatých sklenáři Šimku
Dům čp. 126 v současnosti. | Foto: Jan Zduba
Vodákovi, od kterého jej
pořídil v roce 1609 za 90 zlatých soukeník Martin Zobrlip. Od Zobrlipa jej koupil roku
1614 za 120 moravských zlatých Vondra Putnář, a to s připrodáním „polovici zasetí
v zahrádce“ a s ponecháním bytu po dobu jednoho roku.
Později roku 1642 snad týž Ondřej Kramář „podle potřebnosti své veliké, z své důležité potřeby a dobrým oumyslem prodal grunt svůj zaplacený a v ničemž nezávadný,
ležící jmenovitě v hulici slove Hrnčířské,“ Janu Musilovi za 100 moravských zlatých.
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Dům po Musilovi pak v roce 1647 pořídil v téže ceně Jiřík Hrdlička, ale „poněvadž
pak tak špatně spravený byl, jest jemu bez závdavku prodán“ a zároveň mu byly sníženy
i každoroční splátkové vejrunky na dva zlaté. Hrdlička prodal dům zanedlouho roku 1651
za tutéž částku Tomáši Šťastnému. Ovšem již roku 1660 pořídil dům, „z kteréhož Tomáš
Šťastnýho zběhl“, taktéž za sto zlatých Václav Vltavský. I ten však zběhl. A tak roku
1668 koupil dům Řehoř Tasovský. I „prohlídajíce [městský úřad] na zpustilost kruntu,
ulevuje se z něho, a to za sumu hlavní 80 zlatých počtu moravského bez závdavku. Platiti
má až do vyplacení vejš jmenovaný sumy při svatém Václavě po 2 zlatých moravských“.
Dále v roce 1690 „jest prodán krunt (na kterýmž Vavřinec Šandera některý rok bez zápisu
zůstával) [...] se vším příslušenstvím Petrovi Mrázkovýmu, manželce i potomkům jeho.
Prohlídajíce však na velikou zpustilost kruntu, ulevuje se z nadepsaný sumy 20 zlatých moravských, a tak za sumu 60 zlatých počtu moravského, však bez závdavku. Platiti má až do
vyplacení sumy nadepsané při svatém Václavě po 1 zlatém moravském [...] Item od příštího
svatého Prokopa na rok pořád zběhlý lhoty Petrovi se udělují“.
Následně roku 1719 koupil dům, který byl tehdy „velmi zpustlý“, za cenu 60 zlatých
bednář Bernard Bokr. Po něm jej roku 1777 zdědil syn bednář František Bokr mladší,
který měl vyplatit obci 60 zlatých vejrunků po každoročních dvou zlatých. V roce 1806
zdědil dům v ceně 700 zlatých dále nejstarší syn a též bednář Benedikt Bokr. Tento měl
vyplatit do městské sirotčí kasy 50 zlatých, vejrunků ještě 30 zlatých, různých malých
dluhů 115 zlatých, a podíly svým sourozencům a matce. Benedikt však v roce 1810 prodal dům v ceně 1700 zlatých zpět své matce Karolíně Bokrové, protože v té době žil již
v Brodě nad Dyjí. Roku 1826 koupil již od Františka Samka dům za 640 zlatých Jakub
Bílek. Ten jej prodal roku 1833 Františku Koudelkovi z Vohančic z kuřimského panství
za 800 zlatých. Následně roku 1856 byl dům připsán Antonínu a Veronice (rozené Koudelkové) Strakovým. A roku 1885 jej koupili Karel a Františka Staňkovi.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 31, 151, 201–203, kn. č. 11788, fol.
198, 199, kn. č. 11789, fol. 27, kn. č. 11793, fol. 56, 74, 82, kn. č. 11795, fol. 422.

Jan Zduba

SKANDÁLNÍ ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JOSEFA JELÍNKA
V ROCE 1754
Před 261 lety se ve Velké Bíteši strhl skandál, který výrazně zasáhl do života jedné
rodiny a který musel řešit dokonce městský úřad ve spolupráci s římskokatolickou církví.
Ústřední postavou tohoto skandálu byl Josef Jelínek.
Ve Velké Bíteši se v průběhu času objevovalo a někdy zase vytrácelo vícero rodin Jelínků. Zmíněný Josef Jelínek ovšem nebyl bítešským rodákem a jeho původ se od ostatních
bítešských Jelínků dosti lišil. Narodil se neznámo kde okolo roku 1700 v jakési židovské
rodině. Ve Velké Bíteši se usadil 16. října 1731, kdy se po konverzi ke křesťanství oženil.
Manželkou se mu stala ovdovělá Alžběta (22. 10. 1711 – 14. 4. 1742). Byla to dcera Jana
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Hebrejský podpis Josefa Jelínka z 22. 5. 1754 (SOkA ZR, f. AMVB, sign. C 23, č. 3266).

a Kateřiny Porupků z čp. 99 v Hrnčířské ulici a se svým předchozím manželem Františkem
Fialou (25. 3. 1704 – 30. 5. 1731), za kterého se provdala 6. listopadu 1730, měla dceru
Rozinu (22. 8. 1728 – 3. 4. 1729) a syna Jana (7. 6. 1730 – 29. 5. 1753). Josef tímto získal
dům v Růžové ulici (čp. 147+148). Následně se jim narodily děti Veronika (4. 2. 1733),
Matěj (10. 1. 1735), Martin (2. 11. 1736 – 15. 1. 1738), Kateřina (29. 4. 1738) a Tomáš (14.
12. 1739). Společně se stali kmotry třem dětem Augustýna Ondráka (1733, 1736, 1737)
a Josef sám synovi Štěpána Veselého (1739), který byl kdysi označen městským úřadem
za „lidského škůdce“.
Josef Jelínek prodal dům roku 1738 v ceně 50 moravských zlatých a hotově přijal
17 rýnských zlatých 20 krejcarů za svůj stavební náklad. To se již přestěhoval do domu
(čp. 164) v dnešní ulici Pod Hradbami poblíž náměšťského mostu, který koupil v ceně
190 rýnských zlatých předcházejícího roku a za stavební náklady prodávajícího vyplatil
15 rýnských zlatých. Nic ovšem netrvá věčně a též toto šťastné období se chýlilo ke svému
konci. V dubnu 1742 ovdověl a na výchovu svých čtyř dětí ve věku 3–9 let tak zůstal sám.
Znovu se oženil až 27. 11. 1747. Novou manželkou se mu stala o mnoho mladší dcera Jana
Ondráka Rozálie (5. 8. 1730 – 9. 12. 1774) a za svědky jim byli Ignác Adrian a mlynář
František Braun. Spolu měli ještě syna Martina (3. 11. 1748). Tento nový manželský svazek se však pro Josefa stal zdá se nesnesitelným.
Někdy v roce 1748 se Josef Jelínek vydal na cestu do Amsterdamu a doma zanechal
těhotnou manželku se čtyřmi malými dětmi z Josefova předchozího manželství. Rozálie se
tak dostala do nelehkého postavení s úkolem uživení této domácnosti. Zprávu o svém manželovi obdržela až o dva roky později, a to zprostředkovaně. Josef si totiž 20. srpna 1750
nechal „v městečku Kachbergu v Říši“ (asi dnešní Caberg v nizozemském Maastrichtu)
u úřadu městečka sepsat svoji závěť a odeslal ji do Velké Bíteše farářovi. Ten ji následně
předal městskému úřadu. V této závěti zřejmě projevil lítost nad tím, v jakém stavu zanechal svou manželku, a ustanovil ji svou dědičkou.
V době, kdy byla závěť psána, se Rozálie nacházela ve druhém měsíci těhotenství.
Zprávy ze vzdálené země ovšem nadále nepřicházely, a tak byl Josef Jelínek prohlášen za
mrtvého. Rozálie pak 10. března 1751 porodila dceru Rozinu, vdala se 5. května 1751 za
Josefa Ronovského, kterému byl dům v následujícím roce připsán, a 16. února 1753 porodila ještě syna Matěje.
Jaké pak bylo překvapení, když se Josef Jelínek objevil ve Velké Bíteši po celých šesti
letech nepřítomnosti. Neměl ovšem v úmyslu se k Rozálii vrátit. Až na nátlak faráře jej
městský úřad zavřel do vězení a tím jej přesvědčil, aby naplnil svůj svatební slib daný
„před Bohem, duchovním a svědkami“. A tak 22. dubna 1754 podepsal revers, který za něj
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napsal Augustýn Odvářka, neboť psát patrně uměl pouze hebrejsky, a svědky se při tom
stali Tomáš Ondrák a Jan Kafoněk. O dva dny později mu byl dům s hospodářstvím připsán
zpátky a Josef Ronovský musel opustit svou dosavadní rodinu i dům.
Lze předpokládat, že v domě rodinná pohoda příliš nepanovala. Jisté uvolnění mohl
přinést až 20. října 1754 sňatek dcery Veroniky s Kristiánem Šklubalem z Čikova, kterému
Josef Jelínek postoupil 1. října 1754 dům. Tehdy o sobě prohlásil, že je „již věkem sešlý“,
a vymínil si, že jej bude zeť živit a vypraví mu pohřeb, a že „nyní velmi zpustlou chalupu
opravovati povinen bude“. Přitom je možné, že se skutečně necítil dobře, neboť zemřel do
pěti let 2. června 1759. Farář tehdy v matrice odhadl jeho věk zřejmě značně nadhodnoceně
na 80 let. Co se týče Josefa Ronovského, ten se již ke své nuceně opuštěné rodině nevrátil
a z Velké Bíteše se nadobro vytratil. V 29 letech ovdovělá Rozálie zůstala po celý svůj
zbývající život vdovou.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11788, fol. 339 (344), kn. č. 11789, fol. 56,
159–162; sign. C 23, č. 3266. MZA Brno, matriky č. 16353, 16369, 16374.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
„VYPROŠŤOVÁNÍ ZRANĚNÝCH OSOB Z HAVAROVANÝCH
VOZIDEL“

Praktický výcvik. | Foto: Archiv SDH
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Na okrese Žďár nad Sázavou
je registrováno 234 jednotek
SDH obcí, ale pouze 5 jednotek
SDH obcí je předurčeno k záchranným pracím při silničních
dopravních nehodách - SDH
Velká Bíteš; SDH Nové Město
na Moravě; SDH Bohdalov;
SDH Sněžné; SDH Žďár nad
Sázavou II. V roce 2014 zasahovala jednotka SDH Velká Bíteš celkem u 48 mimořádných
událostí a právě nejvíce bylo
zásahů na dopravní nehody 17,
požárů bylo pouze 9. Vzhledem
k velkému počtu zásahů na dopravní nehody a neustálým mo-
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dernizačním změnám v automobilovém průmyslu vyžaduje vyprošťování zraněných osob
z havarovaných vozidel zvláštní pozornost i v rámci pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany. Dne 31. ledna 2015 proběhla pravidelná odborná příprava jednotky
ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Náplní školení byla teoretická
příprava a praktický výcvik. Ráno se CAS 20 Man s posádkou přesunul do firmy Alfašrot
Dolní Rožínka, kde probíhal praktický výcvik s hydraulickým vyprošťovacím zařízením
a s ručními nástroji na vracích osobních vozidel. Zde se hasiči učili provádění protipožárního opatření, stabilizování vozidla proti dalšímu pohybu a stabilizování zraněné osoby.
Poté následoval nácvik několika možných způsobů vyproštění zraněné osoby za použití
rozličných nástrojů a techniky. Teoretická část na požární stanici ve Velké Bíteši byla
zaměřena na konstrukce vozidel, umístění akumulátorů, postupy při stabilizaci vozidla,
prvky aktivní a pasivní bezpečnosti ve vozidlech, správné postupy při vyprošťování osob
apod. Následoval praktický výcvik na RZP Velká Bíteš, kde se cvičil transport pacienta.
Naše poděkování patří firmě Alfašrot Dolní Rožínka za poskytnutí vraků vozidel a ZZS
Kraje Vysočina.
David Dvořáček, za SDH Velká Bíteš

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – PÁNOV
I. pokračování
Bývalá pánovská cihelna
Projíždíme-li nedaleko za Křovím prudkým ohybem silnice vedoucí z Velké Bíteše do Deblína, mnohdy ani nezpozorujeme, že míjíme pěkně upravenou, osamělou
a architektonicky zajímavou budovu, která svým vyjímečným vzhledem dominuje ce-

Celkový pohled na areál bývalé cihelny. | Foto: Rodinný archiv
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lému okolí . Lze jen tušit, že stejně pozoruhodná může být i historie tohoto místa.
Projeli jsme totiž kolem sídla bývalých majitelů pánovské cihelny, která se nacházela
hned za budovou, jejímž současným vlastníkem je rodina pana doktora Stanislava
Voborného. Na domě je dodnes patrný znak horního práva představující zkřížená hornická kladívka.
Historie cihelny

Přenesme se do doby před první
světovou válkou a sledujme časový
průběh událostí zaznamenaný ve vzpomínkách pamětníků:
Na Moravu přichází zámožný italský šlechtic Tardy, politický emigrant,
seznamuje se s brněnským primátorem
Řezáčem a svoje finanční prostředky
investuje zejména na Tišnovsku (sanatorium). V letech 1912 až 1915 nechává postavit na Pánově dům v jižním
italském stylu, s částí oken nezvykle
Detail obytného domu. | Foto: Rodinný archiv
orientovaných na sever a společně
s Řezáčem uskutečňují podnikatelský záměr, založený na myšlence vybudování strojní
manufaktury na výrobu cihel a střešní krytiny z místní jílovité hlíny. V roce 1916 postavili
větrnou elektrárnu („Křižíkův větrný generátor“ skládající se z lopatkového kola o průměru 2 metry, generátoru el. proudu a akumulátorů) a jako první v širokém okolí zavedli
elektřinu - deset let před připojením okolních obcí na oslavanskou rozvodnou síť. Jak to
však často mezi společníky bývá, vznikly rozpory a rozešli se.
Provoz cihelny řídil správce Prášek až do doby, než plynulost výroby začal narušovat nedostatek suroviny a hospodářská krize v roce 1929. Tehdy ji Tardy s celým svým
majetkem prodal Zikmundovi a Marii Čevelovým. Odbyt výrobků dále vázl a výroba se

Historická fotografie původní cihelny. | Foto: Rodinný archiv
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postupně omezovala. Úspěšný
nebyl ani náhradní výrobní
program – francovka Lesana.
V roce 1935 byla nařízena
úřední dražba, v níž celou
nemovitost odkoupil důstojník čs. armády, folklorista,
Pplk. PhDr. Bohumil Indra
(1891 – 1961), pozdější účastník protinacistického odboje,
který pravděpodobně hledal
na Vysočině tiché a nenápadné
místo pro zamýšlenou odbojovou činnost. Poslední cihly
Jednoválcový plynový motor. | Foto: Rodinný archiv
byly vypáleny před začátkem
války v roce 1939 a potom hluk strojů navždy utichl.
Pánovská cihelna je spojena i se skutečným odbojovým hnutím na našem území během
II. světové války. Skrýval se zde čelní představitel československého protifašistického odboje generál Vojtěch Boris Luža (1891 – 1944), legionář z první světové války, který společně s důstojníky Josefem Robotkou, Karlem Steinerem – Veselým a profesorem Grňou
zorganizovali odbojovou organizaci „Rada tří“.
Po válce se v obytné části střídali různí nájemníci – Motalovi, Juránovi, Hudečkovi,
p. Kalas aj. Poválečné období již soukromému podnikání nepřálo, budovy cihelny i některá výrobní zařízení byly z části rozprodány, kruhová pec byla zbavena střechy a velký
komín spadl v šedesátých letech následkem podmáčení. Menší komín nechal nový majitel
odstřelit v roce 1988.
V roce 1967 prodala paní Marie Indrová, rozená Zemanová z Heřmanova, dům panu
Urbánkovi z Pánovského mlýna. Od roku 1971 vlastní celou nemovitost manželé Voborní.
Objekt byl zrekonstruován a je trvale obýván.
Technické zařízení a způsob výroby
Výroba začínala v hliništi, v malé proláklině, která je dnes zarostlá lesem a nachází
se asi 200 m od cihelny. Jíl se dobýval ručně, kopáním širokými motykami, nakládal se
na vozíky a po kolejích se úvozem navážel do výrobní haly. Po promísení s dalšími ingrediencemi byla uhnětená hmota posouvána a vtlačována šnekovým dopravníkem do
„formy“. Vzniklá housenka byla strunou upnutou v rámu rozřezána na jednotlivé cihly,
které se výtahem dopravovaly do sušárny. Po vysušení putovaly do kruhové pece s několika kobkami, které se plynule plnily paprskovitě směrem do středu, byly postupně
zažehávány a vypalování probíhalo v kontinuálním cyklu. Komín pece byl vysoký
35 metrů, komín strojovny 25 metrů. Ještě horké cihly se odvážely na „doutnajících“
vozech, které musel vozka při delších cestách polévat vodou u potoků, aby neshořely.
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V meziválečném oživení za první republiky byly vypálené cihly i střešní tašky odváženy již nákladními auty. Jedním z dopravců byl p. Albert Šabacký z V. Bíteše.
Zdrojem mechanické energie pro strojní technologická zařizení byl unikátní,
ležatý jednoválcový plynový motor, s vrtáním 0,4 m, průměrem setrvačníku 2,5 m a průměrem transmisního kola 1,2 m, vyrobený v železárnách ČKD Blansko. Pomocí soustavy
řemenových transmisních převodů poháněl veškerá strojní zařízení související s dopravou,
lisováním, sušením cihel aj. Palivem byl dřevoplyn, vyvíjený v „kotlích“ vedle motoru.
(Podle současného majitele bude tento „vizuálně“ poměrně zachovalý exemplář zakonzervován, opatřen stříškou a uchován na svém místě jako technická památka).
Dr. Indra

Pplk. PhDr. Bohuslav Indra se narodil 5. října 1891
v Bludově na Šumpersku.
Již při gymnázijních studiích v Zábřehu ho zaujaly
zdejší, rychle mizející lidové
písně z Bludova i okolí a začal se věnovat jejich sběru.
Severomoravský folklor se
potom stal jeho celoživotní
láskou. Po vypuknutí I. světové války narukoval do
armády, byl povýšen na důstojníka a zůstal jím i v armádě samostatné čs. repubSvatební foto manželů Indrových. | Foto: Rodinný archiv
liky. Po „Mnichově“ odešel
do výslužby a během okupace působil v odbojovém hnutí. Byl členem organizace „Obrany
národa“, skrytý za přezdívkou „Havran“. (Podle Prof. Luži, syna gen. Luži, měl druhou
přezdívku „Poustevník“). Po skončení II. světové války se stal prvním předsedou revolučního Národního výboru ve Velkém Meziříčí. Denně pro pana Indru jezdil na Pánov řidič
s autem z meziříčského úřadu. Poté se Dr. Indra vrátil znovu do aktivní vojenské služby
a v hodnosti podplukovníka se stal přednostou kanceláře ministerstva národní obrany
v Praze, kde pracoval až do odchodu do výslužby v roce 1949. Potom se znovu uchýlil na
„svůj“ Pánov, kde žil až do své smrti dne 15. února 1961.
Rodná severní Morava a lidová píseň zůstaly předmětem Indrova stálého zájmu. V roce
1932 vydává „Severomoravské pověsti a zkazky“, v následujících letech se do podvědomí posluchačů brněnského rozhlasu dostává jeho pořad o bohatství lidové slovesnosti
severní Moravy nazvaný „Severomoravské večery“. Studia na filozofické fakultě brněnské
univerzity končí dizertační prací „Havlíčkovy práce o verši české lidové písně“. Během
okupace začal na Pánově vydávat sbírku „Hlasy domova“, k níž se připojily další svazky
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– vyprávění „Když se předl len“ (1942), „Hřbitove, zahrado zelená“ (1946) a „Myšlenky
o slovanském zpěvu“. Již jako důchodce na Pánově spolupracoval s Ústavem pro lidovou píseň ČSAV v Praze, Slovanským ústavem ČSAV v Brně a Slezským studijním ústavem v Opavě. Jeho rozsáhlé rukopisné dílo je také uloženo ve Státním okresním archívu
v Šumperku.
„Skonal s perem v ruce ve věku 69 let na Pánově u Velké Bíteše, když zapisoval písně
moravskoslezského lidu, jejichž sbírku chtěl brzy dokončit“
... je napsáno na parte.
Generál Luža
Armádní generál Vojtěch Boris Luža
(* 23. 3. 1891 Uherský Brod, † 2. 10.
1944 Hřiště u Přibyslavi). Český generál, legionář první světové války,
čelný představitel československého
protifašistického odboje. Po ukončení
reálky v roce 1909 studoval elektrotechniku na VUT v Brně. Studia kvůli
vyhlášení I. světové války nedokončil
a byl v srpnu 1914 odveden jako jednoroční dobrovolník. Odjel na ruskou
frontu, kde byl v srpnu 1915 zajat.
V lednu 1917 byl na vlastní žádost
přidělen k 2. střeleckému pluku Jiřího
z Poděbrad jako praporčík a jako velitel kulometné roty bojoval u Zborova.
V Rusku konvertoval k pravoslaví
a přijal jméno Boris. Z války se vrátil lodí přes přístav Terst až v květnu
1920. Po válce byl v hodnosti majora
zařazen do Československé armády,
ve které se propracoval na jednoho
Generál Luža. | Foto: Rodinný archiv
z jejích nejvyšších velitelů. Po „Mnichovu“ patřil těm vysokým důstojníkům, kteří se s ponižující zradou západních mocností nikdy nesmířili a kteří vyvíjeli tlak na prezidenta Beneše ve prospěch obrany před
nacistickým Německem i bez podpory Anglie a Francie. V červnu 1939 byl propuštěn
v hodnosti divizního generála, opět studoval na VUT v Brně a kvůli uzavření čs. vysokých škol 17. listopadu 1939 studia opět nedokončil. Poté nastoupil k Zemskému
úřadu v Brně a v březnu 1941 na vlastní žádost odešel.
Po okupaci odmítl nabízenou emigraci a zapojil se do odboje. K organizaci „Obrana
národa“ se odmítl připojit, protože předpokládal její rychlé odhalení, a spolupracoval
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s odbojovou organizací „Parsifal“, což mu umožnilo kontakty s gen. A. Eliášem, předsedou
2. protektorátní vlády, který ho také varoval před zatčením.
To se ovšem nevyhnulo jeho manželce Miladě a synovi Radomírovi (19), kteří však
byli pro nedostatek důkazů později propuštěni. Luža se potom skrýval u K. Nováka
na Javůrku, u Secových v Bosonohách a po zatýkání v brněnském odboji odešel opět
na Vysočinu, do bývalé cihelny u Pánova a potom do blízkého Deblína. Po několika
měsících se vrátil zpět do Bosonoh, kde se ukrýval až do května 1944. Po prozrazení
„volavčí sítě“ konfidentům brněnského gestapa V. R. a S.J., odešel spolu se Secovými
opět na Vysočinu. Spolupracoval s profesorem Josefem Grňou a ze zbytků odbojových
organizací Obrana národa a „Petiční výbor Věrni zůstaneme“ vybudoval svoji organizaci „Přípravný revoluční výbor“, později „Jaro“. V ní byl vojenským velitelem, Grňa
politickým představitelem a dalšími klíčovými spolupracovníky byli důstojníci bývalé
čs. armády Josef Robotka a Karel Steiner-Veselý. Tato organizace se v létě 1944 sloučila
se skupinou „Avala“ Josefa Císaře a vytvořila sjednocenou „Radu tří“ - R3 (Grňa, Luža,
Císař). Luža měl podporu odbojových skupin i exilové vlády a připravoval konkrétní
kroky partyzánského boje, které měly po přiblížení fronty přejít v ozbrojené povstání
čs. lidu proti okupantům, podobně jako SNP.
Zahynul v přestřelce s českými četníky při ilegálním přesunu z Čech do štábu Rady tří na
Moravu. Jeho syn Radomír napsal knihu „V Hitlerově objetí“, na jejíž obálce je fotografie
údajného krytu gen. Luži v pánovské cihelně.
Pozn.: MUDr. Voborný se domnívá, že úkryt byl pod přední podsklepenou částí domu u silnice,
bohužel vstup do těchto prostor je již zazděný.

Bývalá cihelna u Pánova je jistě neobvyklé místo. Zasazena do pěkné krajiny, s historií
svědčící o umu, pracovitosti a statečnosti našich předků, bude dál skrývat svá tajemství.
Za jejich uchování je třeba všem jeho postupným, ale zejména současným majitelům poděkovat.
Alois Koukola, pokračování příště

SPORT
ŽÁKOVSKÝ TURNAJ VE FLORBALU O POHÁR STAROSTY
MĚSTA
14.2. proběhl další turnaj ve florbalu pro žáky 6. až 9. tříd. Zúčastnilo se ho 8 týmů
z 6 měst, kromě Velké Bíteše přijeli florbalisté z Oslavan, Zastávky, Dolních Kounic,
Křižanova a Měřína, který si přivezl rovnou 3 týmy: kluky (Měřín lll) a dva týmy děvčat
(Měřín l a Měřín ll).
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Z turnaje. | Foto: Otto Hasoň

Prezentace byla naplánována na 8:30. Po krátkém proslovu pana starosty a seznámením
se s pravidly se účastníci mohli vrhnout do bojů o poháry. Hrálo se systémem každý s každým 1x 10 minut ve čtyřech hráčích na obou stranách + brankáři. Na dodržování pravidel
již tradičně dohlíželi David Karásek a Martin Bednář.
O náboj ve všech utkáních nebyla nouze. Gólů padalo opravdu hodně a brankáři předváděli perfektní zákroky. Aby se síly trochu vyrovnaly, hráli kluci proti holkám jen ve třech
hráčích v poli. Některé zápasy byly více než vyrovnané a rozhodovaly až poslední vteřiny
zápasů. Bohužel, dvakrát pár vteřin před koncem spadl gól do sítě právě Bítešákům.
Ti ze sedmi odehraných zápasů nasbírali jen 8 bodů a vinou horšího skóre to stačilo jen
na celkové šesté místo, což bylo velké zklamání, protože kluci měli rozhodně na mnohem
lepší umístění.
Konečné pořadí týmů : 1.místo – Křižanov; 2.místo – Oslavany; 3.místo – Měřín lll;
4.místo - Dolní Kounice; 5.místo – Zastávka; 6.místo – Velká Bíteš; 7.místo – Měřín ll;
8.místo – Měřín l .
Turnaj to byl vydařený, nikomu nechyběla bojovnost a každý chtěl vyhrát. Bylo k vidění
mnoho pěkných akcí a ještě více pěkných gólů. Na závěr byla předána všem sportovcům
malá odměna.
Na závěr Vám chci říct, že 21.3. 2015 se bude konat turnaj ve florbalu mužů. Kdo se
chce zúčastnit a přihlásit svůj tým, může tak učinit na tel. čísle 737743444 - paní Holíková,
nebo 605330263 - Svoboda Robert. Budu se těšit …
Robert Svoboda, za TJ SPARTAK
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OSTATNÍ
SOLNÁ JESKYNĚ SE LOUČÍ
K poslední únoru 2015 jste mohli naposledy navštívit kouzelnou solnou jeskyni ve Velké
Bíteši i vy. Bohužel zřizovatel této služby byl o jejím zrušení rozhodnut již dávno a nyní
své rozhodnutí dodržel. Z jedné strany má úplnou pravdu, protože náklady na provoz této
nabídky jsou prodělečné a město tyto služby nepodporuje. Já osobně jsem se do solné jeskyně zcela zamilovala, protože to bylo úžasné relaxační a zároveň léčebné místo, myslím,
že jsem zdaleka nebyla sama. Solnou jeskyni navštěvovaly mateřské školy nejen místní,
ale především z okolí, spousta seniorů, maminky s malými dětmi, ale i dojíždějící z jiných měst. S těžkým srdcem tedy přijímám zrušení solné jeskyně ve Velké Bíteši nadobro,
jelikož náklady na znovuzrození a přestěhování do jiných prostor tvoří velmi nákladnou
položku, kterou si jako matka samoživitelka nemohu dovolit. Jako Centrum pohody takové
ve Velké Bíteši zůstane. Jen potřebujeme najít místo a služby, které pro zdraví a odpočinek budeme nabízet i nadále, protože tato služba je velmi potřebná. Podmínky ovšem
v podnikání kvůli vysokým nájmům ve Velké Bíteši jsou nadlidským výkonem a pro běžný
život nereálné, takže hledáme způsoby a řešení jak to udělat, abychom byli schopni zaplatit
požadované měsíční náklady za objekt, vůbec za to, že se „snažíme“ podnikat - náklady
pro stát a pak abychom měli také plat prozatím aspoň na základní normální potřeby dnešní
doby. Budeme vás informovat v příštím Bítešském zpravodaji a facebooku – Centrum
pohody. Tímto zároveň děkujeme zpravodajskému týmu, že tato služba ve Velké Bíteši je.
Krásné březnové dny přeje Julie Kolářová

NABÍDKA DENNÍHO STACIONÁŘE DOMOVA BEZ ZÁMKu
Již třetím rokem působí v Náměšti nad Oslavou Denní stacionář
Domova bez zámku, příspěvkové
organizace Kraje Vysočina. Poskytuje svou službu lidem s mentálním
a případně kombinovaným postižením starším 18 let. Během dvouletého působení má Denní stacionář
bohaté zkušenosti s velmi vstřícným
ohlasem od náměšťské veřejnosti.
Díky pravidelným akcím „Dílny pro
veřejnost“ mohli občané nahlédnout
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do nově zrekonstruovaných prostor Denního stacionáře na ulici
Vítězslava Nezvala. Sami tak
mohli vidět, že uživatelé stacionáře mají možnost zvolit, jak plnohodnotně stráví den.
U nás ve stacionáři je možné
si vybrat z pěti dílen. První
Výtvarná a keramická dílna je
zaměřena na výrobu drobných
keramických předmětů, především různých nádob a dekorací.
Z výtvarných činností je velmi
oblíbená technika „enkaustika“,
malba voskovkou za pomoci žehličky, který používal i Pablo Picasso. Dále mohou uživatelé směřovat své kroky do Dílny Axmanovy techniky modelování, kde pracují rovněž
s hlínou, ale za pomoci speciální techniky modelování, která je vhodná především pro
lidi s různými druhy postižení. Velmi oblíbenou mezi všemi uživateli, kde mohou uplatnit a rozšířit svoje schopnosti a dovednosti, je dílna Cvičná kuchyně. Zde se na přípravě
svačin i obědů učí běžným úkonům jako je krájení, loupání, obsluha elektronických spotřebičů a dalším. Na tuto dílnu navazuje Dílna praktického života. Jak napovídá sám
název, v této dílně se činnost zaměřuje na běžné aktivity člověka, jako je komunikace,
nákupy, obsluha počítače, telefonování nebo oblast manuálních činností, mezi které patří
např. jednoduché údržbářské práce či opravy. Posledním místem, kde mohou naši uživatelé strávit svůj čas ve stacionáři, je Relaxační dílna, která se zaměřuje na odpočinkové
relaxace či muzikoterapii, při které uživatelé za doprovodu pracovnice používají různé
hudební nástroje i zpívají.
Denní stacionář nabízí našim uživatelům i různé doprovodné aktivity. Patří mezi ně
návštěvy kulturních a společenských akcí (koncerty, sportovní utkání, exkurze, zahradní
terapie), ale i procházky do přírody či výlety do blízkého okolí aj.
Přijďte mezi nás! Náměšťský Denní stacionář Domova bez zámku klade důraz na
individualitu každého člověka, pracovníci se snaží o osobní rozvoj lidí s postižením,
o jejich soběstačnost a samostatnost v běžné společnosti. „Maximální denní kapacita 30 uživatelů není v současné době naplněna, proto oslovujeme nové žadatele,
kteří by měli o naši službu zájem, aby kontaktovali naše pracoviště.“ uvedla vedoucí
stacionáře Mgr. Monika Holánková. Provozní doba stacionáře je od pondělí do pátku,
od 7.00 hodin. do 16.00 hodin.
V případě zájmu kontaktujte: Mgr. Monika Holánková (vedoucí úseku ambulantních služeb) Tel.: 733 102 912, e mail: dennistacionardbz@gmail.com
Monika Holánková a terapeut Miroslav Vala, za Denní stacionář
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 5/2015 KONANÉ DNE 5. LEDNA 2015
• 2/05/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 4/14 ze dne 22. 12. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 5. 1. 2015
• 3/05/15/RM – bere na vědomí informace osadního výboru Ludvíkov o situaci a stavu v lokalitě
Ludvíkov u Velké Bíteše doručené dne 18. 12. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 5. 1. 2015
• 4/05/15/RM – rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace výjimku z nejvyššího počtu žáků dle § 23 odst. 5 školského zákona, a to navýšení o jednoho
žáka ve třídě I. základní školy speciální pro II. pololetí školního roku 2014/2015.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 1. 2015
• 5/05/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcných darů Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9660/14.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 15. 1. 2015
• 6/05/15/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové
organizace o stavu investičního fondu ke dni 31. 12. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 5. 1. 2015
• 7/05/15/RM –rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku dle žádostí Základní školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/9735/14 a č.j. MÚVB/9736/14.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 1. 2015
• 8/05/15/RM –rozhoduje propachtovat pozemky v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- pozemek parc. č. 2539/97 - orná půda o výměře 510 m2
- pozemek parc. č. 2539/99 – orná půda o výměře 346 m2
- pozemek parc. č. 2539/92 – orná půda o výměře 1146 m2
- pozemek parc. č. 2539/88 – orná půda o výměře 1121 m2
- pozemek parc. č. 2539/89 – orná půda o výměře 1206 m2
- pozemek parc. č. 2539/90 – orná půda o výměře 857 m2
- pozemek parc. č. 2539/91 – orná půda o výměře 746 m2
- pozemek parc. č. 2539/93 – orná půda o výměře 2126 m2
- pozemek parc. č. 2539/78 – orná půda o výměře 708 m2
- pozemek parc. č. 2539/79 – orná půda o výměře 708 m2
- pozemek parc. č. 2539/80 – orná půda o výměře 778 m2
- pozemek parc. č. 2539/81 – orná půda o výměře 976 m2
- pozemek parc. č. 2539/82 – orná půda o výměře 1175 m2
- pozemek parc. č. 2539/83 – orná půda o výměře 1129 m2
- pozemek parc. č. 2539/70 – orná půda o výměře 27.857 m2
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- pozemek parc.č. 2539/117 – orná půda o výměře 1019 m2
- pozemek parc.č. 2539/118 – orná půda o výměře 993 m2
- pozemek parc.č. 2539/119 – orná půda o výměře 731 m2
- pozemek parc.č. 2539/120 – orná půda o výměře 683 m2
- pozemek parc.č. 2539/121 – orná půda o výměře 766 m2
- pozemek parc.č. 2539/122 – orná půda o výměře 716 m2
- pozemek parc.č. 2539/123 – orná půda o výměře 848 m2
- pozemek parc.č. 2539/124 – orná půda o výměře 851 m2
- pozemek parc.č. 2539/125 – orná půda o výměře 104 m2
- pozemek parc.č. 2539/126 – orná půda o výměře 1235 m2
- pozemek parc.č. 2539/127 – orná půda o výměře 1180 m2
- pozemek parc.č. 2539/129 – orná půda o výměře 994 m2
- pozemek par.č. 2538/6 – trvalý travní porost o výměře 831 m2
- pozemek parc.č. 3916– orná půda o výměře 5870 m2
- pozemek parc.č. 4662/3 – orná půda o výměře 112 m2
- pozemek parc.č. 4662/4 – orná půda o výměře 127 m2
- pozemek parc.č. 2287/3 – trvalý travní porost o výměře 359 m2
- pozemek parc.č. 4660/2 – orná půda o výměře 475 m2
- pozemek parc.č. 4664 – orná půda o výměře 5796 m2
- pozemek parc.č. 4657- orná půda o výměře 8090 m2
- pozemek parc.č. 4654/2 – orná půda o výměře 1910 m2
- pozemek parc.č. 4041– orná o výměře 4432 m2
- pozemek parc.č. 2861/14 – trvalý travní porost o výměře 116 m2
společnosti BIKOS spol. s r.o., se sídlem Tišnovská 366, 595 01 Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 rok, a to za roční pachtovné ve výši 2.100 Kč/ha orné půdy a 300 Kč/ha trvalého travního porostu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2015
• 9/05/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 421/7 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 52 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2015
• 10/05/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Ncorp s. r.o., Růžová 144,
Velká Bíteš, IČO 27721043, na realizaci stavebních úprav úklidové místnosti v suterénu základní
školy Tišnovská 116 ve Velké Bíteši ve výši 113.481,00 Kč+DPH a realizaci akce v termínu o jarních prázdninách u této společnosti objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2015
• 11/05/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc.č. 5081 – ostatní plocha,
silnice o výměře 98 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: 9. 2. 2015
• 12/05/15/RM – rozhoduje pokácet dvě lípy na pozemku města, parc.č. 629 v k.ú. Velká Bíteš,
které rostou u příjezdové cesty k budově bývalé veterinární služby a provést zde náhradní výsadbu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
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• 13/05/15/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 13 o velikosti 1+0 v ZŠ na ulici
Sadová, č.p. 579 ve Velké Bíteši. Nájemní smlouvu uzavřít na dobu určitou do 30. 11. 2015 s tím,
že si může nájemkyně požádat o prodloužení nájemní smlouvy za podmínky, pokud ZŠ nebude tento
byt potřebovat pro svoje účely.
odpovědnost: odbor majetkový, oddělení správní termín: 12. 1. 2015
• 14/05/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 2+1, v domě č.p. 67,
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 2. 2015, nájemné snížené o 30 %,
na dobu 1 roku do 31. 1. 2016 s tím, že si může nájemkyně 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. 1. 2015
• 15/05/15/RM – rozhoduje souhlasit s prodloužením termínu pro předložení vyúčtování dotace
TJ Spartak Velká Bíteš na PD dostavby sportovní haly do 30. 6. 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 1. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 6/2015 KONANÉ DNE 19. LEDNA 2015
• 2/06/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 5/14 ze dne 5. 1. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 19. 1. 2015
• 3/06/15/RM – rozhoduje vyhovět žádosti tak, že uděluje výjimku z nařízení města Velká Bíteš
č. 2/2013 a souhlasí s vydáním dvou ročních parkovacích karet pro žadatelky na rok 2015 v ceně,
která je platná pro zaměstnance abonentů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 1. 2015
• 4/06/15/RM – schvaluje termín akcí „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY“ a „BÍTEŠSKÁ POUŤ“
v letech 2016-2019 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové
organizace č.j. MÚVB/256/15.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně
• 5/06/15/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti, byt č.11, Návrší 259, Velká Bíteš o výměnu bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2015
• 6/06/15/RM – rozhoduje souhlasit se zpracováním posudku od Ing. Martina Němce, autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby ČKAIT 1004488, pro byt číslo 3 v domě na adrese Masarykovo náměstí 84 ve Velké Bíteši za účelem posouzení vlhkosti v interiéru z hlediska výskytu plísní.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 7/06/15/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájemní smlouvy k bytu č. 4,
U Stadionu 283, Velká Bíteš s nájemcem ke dni 28. 2. 2015. Dále RM rozhoduje uzavřít nájemní
smlouvu k bytu č. 4, U Stadionu 283, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 3. 2015, nájemné
60 Kč/m2 /měsíc, na dobu 1 roku s tím, že si může nájemkyně 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: 28. 2. 2015
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• 8/06/15/RM – schvaluje Přílohu č.2 Organizačního řádu Městského úřadu Velká Bíteš,
kterou se stanoví organizační struktura úřadu, náplně práce odborů a oddělení s účinností od 1. 2. 2015.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 2. 2015
• 9/06/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 623 na p.č. 2993 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- kancelář č. 5 o podlahové ploše 14,43 m2,
- sklad 1 o podlahové ploše 13,94 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2015
• 10/06/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš propachtovat část pozemku
p.č. 421/1 – ostatní plocha o výměře 900 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2015
• 11/06/15/RM – rozhoduje pokácet dva modříny na pozemku města parc. č. 766/1 v k.ú. Velká Bíteš
u nezpevněné cesty z ulice Vlkovská k oranžovému hřišti a nakloněný akát u hřbitovní zdi. Rovněž
rozhoduje pokácet vrbu na hranici pozemků parc. č. 765/4 a 765/5 v k.ú. Velká Bíteš mezi budovami
zimního stadionu a kulturního domu s tím, že za všechny pokácené stromy bude provedena náhradní
výsadba.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 12/06/15/RM – rozhoduje souhlasit s přípravou žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti
budov prvního stupně Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace na pozemku parc. č. 1238
v kat. území Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2015
• 13/06/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Energy Benefit Centre a.s.,
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 na zaměření a zpracování projektové dokumentace stávajícího stavu
komplexu budov prvního stupně Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za nabídkovou
cenu 65.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2015
• 14/06/15/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti společnosti Dimatex CS spol. s r.o. o umístění kontejnerů na textil, obuv a hračky ve městě Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2015
• 15/06/15/RM – rozhoduje vyhovět žádosti o výměnu oken v bytě č. 4, Návrší 259, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 16/06/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne 22. 1. 2003. Na základě Dodatku
proběhne změna účtování vloženého majetku.
odpovědnost: oddělení správní termín: 9. 2. 2015
• 17/06/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 2+1, v domě č.p. 67,
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 2. 2015, nájemné snížené o 30 %,
na dobu 1 roku do 31.01.2016 s tím, že si mohou nájemci požádat o prodloužení nájemní smlouvy,
pokud budou plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebudou mít dluh na nájemném
a službách.
odpovědnost: odbor majetkový, oddělení správní termín: 31. 1. 2015
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• 18/06/15/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících pro rok 2015 přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova
1424/78, 587 32 Jihlava.
odpovědnost: oddělení správní termín: 21. 1. 2015
• 19/06/15/RM – rozhoduje na základě žádosti nájemce bytu číslo 12 v budově č.p. 579 na ulici Sadová ve Velké Bíteši, kterým je jednatel firmy GRAPA CZ s.r.o., IČ: 49968386, souhlasit se změnou
sídla uvedené firmy z adresy: Náměšť nad Oslavou, Masarykovo náměstí 98 na adresu: Velká Bíteš,
Sadová 579, za těchto podmínek:
- předmět podnikání nebude v rozporu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb.,
- případné označení firmy bude realizováno jen na poštovní schránce či zvonku, nikoliv na fasádě
nebo výplních otvorů v obvodovém plášti předmětné budovy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2015
• 20/06/15/RM – rozhoduje zamítnout žádost o pronájem části pozemku parc.č. 524/1 – orná půda
o výměře 354 m2 a pozemku parc.č. 526 – orná půda o výměře 186 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 2. 2. 2015
• 21/06/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout část pozemku
parc. č. 2780 – lesní pozemek o výměře cca 130 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 2. 2015
• 22/06/15/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost společnosti BESTADOM, s.r.o., se sídlem Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš o úplatný převod pozemku parc.č. 2009/1 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 92 m2 v k.ú. a v obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 2. 2015
• 23/06/15/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku ve výši 18.200 Kč bez DPH od
společnosti DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, Okříšky, na roční servis 1 ks dynamického zpomalovacího semaforu a 1 ks chodeckého zpomalovacího semaforu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2015
• 24/06/15/RM – bere na vědomí vyúčtování Zpravodaje města Velká Bíteš za rok 2014 předložené
Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 19. 1. 2015
• 25/06/15/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové
organizace o vyhlášení dne 27. 2. 2015 za volný den.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 27. 2. 2015
• 26/06/15/RM – rozhoduje stromky osázené na pozemku města p.č. 5706 v k.ú Holubí Zhoř a obci
Velká Bíteš, místní části Jáchymov ponechat. Současně rozhoduje, že v případě budoucích kolizních
situací na účelové komunikaci, bude obousměrná účelová komunikace změněna na jednosměrnou,
a to ve směru západo-východním.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2015
• 27/06/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na dodávky zemního plynu a elektřiny
na rok 2016 od dodavatele E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
IČ: 26078201 ze dne 19. 1. 2015.
odpovědnost: starosta termín: 20. 1. 2015
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• 28/06/15/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 303/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015 předložený platový výměr ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 19. 1. 2015
• 29/06/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku za pronájem nebytového prostoru č. 101 na
Masarykově náměstí 67 ve Velké Bíteši od paní Andrey Maškové ve výši 6.200 Kč měsíčně a uzavřít
s ní nájemní smlouvu od 1. 2. 2015 s dvouměsíční výpovědní lhůtou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2015
• 30/06/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí kopírovacích služeb s dodavatelem COPY
PLUS, s.r.o., IČO: 27756904, Merhautova 64, 613 00 Brno.
odpovědnost: informatik termín: 28. 2. 2015
• 32/06/15/RM – zřizuje pro volební období 2014-2018 Komisi pro územní plán a regionální rozvoj. Jmenuje předsedou této komise Karla Navrátila, členy komise Ing. Milana Vlčka, Ing. Tomáše
Kučeru, Jiřího Rauše, Ing. Libora Buchtu, Zdeňka Blažka, Ing. Miloše Zdubu, MBA, Ing. Karla
Smolíka a tajemníkem komise Ing. Pavla Bednáře, referenta odboru majetkového.
odpovědnost: předseda komise termín: volební období 2014-2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 7/2015 KONANÉ DNE 20. LEDNA 2015
• 2/07/15/RM – doporučuje ZM schválit rozpočet města Velká Bíteš na rok 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 2. 2015
• 3/07/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MOST Vysočiny, o.p.s. a pověřit Ing. Tomáše Kučeru, místostarostu města k zastupování
města Velká Bíteš v Nejvyšším orgánu organizační složky MOST Vysočiny, o.p.s. Současně
RM rozhoduje doplnit tento bod do návrhu programu zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš
č. 3/2015.
odpovědnost: místostarosta termín: 9. 2. 2015
• 4/07/15/RM – rozhoduje uzavřít Kupní smlouvu s prodávajícím EUROMEDIA GROUP k.s., Nádražní 896/32, 150 00 Praha, IČ: 49709895, jejímž předmětem je nákup publikací pro Městskou
knihovnu Velká Bíteš.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: průběžně

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 8/2015 KONANÉ DNE 2. ÚNORA 2015
• 2/08/15/RM – schvaluje text zápisů ze schůze rady města č. 6/2015 ze dne 19. 1. 2015 a ze schůze
rady města č. 7/2015 ze dne 20. 1. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 2. 2. 2015
• 3/08/15/RM – doporučuje ZM uzavřít s nájemci bytu v domě č.p. 281 U Stadionu ve Velké Bíteši
předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 2. 2015
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• 4/08/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 421/7 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 52 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví
města Velká Bíteš za cenu 80 Kč/m2. Náklady na vypracování geometrického plánu a úhradu správního
poplatku za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 2. 2015
• 5/08/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít kupní smlouvu v předloženém znění, jejímž
předmětem je úplatný převod pozemku parc.č. 4605/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2
v k.ú. Velká Bíteš (který se dle GP č. 2156-6239/2014 odděluje z pozemků parc.č. 4604 a 4605/1),
s firmou BYT STUDIO, a.s., se sídlem Masarykovo nám. 1592/13, 586 01 Jihlava, IČ: 25345524.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 2. 2015
• 6/08/15/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 16/34/14/ZM ze dne 29. 9. 2014 v tomto
znění: „Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemky v k.ú. Březka u Velké
Bíteše a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- parc.č. 82 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 138 m2
- parc.č. 83 – zahrada o výměře 408 m2
- parc.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
za cenu 300 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.“
tak, že ho nahrazuje novým usnesením v tomto znění: „Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně
převést pozemky v k.ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- parc.č. 82 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 138 m2
- parc.č. 83 – zahrada o výměře 408 m2
- parc.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2
za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 2. 2015
• 7/08/15/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 10/32/14/ZM ze dne 9. 6. 2014 v tomto
znění: „ZM rozhoduje úplatně převést pozemek parc.č.420/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2. Pozemek bude převeden s tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo. Náklady spojené s vkladem
KS do KN hradí kupující.“
Tak, že ho nahrazuje novým usnesením v tomto znění: „ZM rozhoduje úplatně převést pozemek
parc. č.420/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku města
Velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 2. 2015
• 8/08/15/RM – bere na vědomí zápis finančního výboru č. 01/2015 ze dne 07.01.2015 a pověřuje odbor majetkový zpracováním rozboru opravy účelové komunikace na pozemcích parc.č. 5160,
5432 v k.ú. Holubí Zhoři včetně spolufinancování podílovými spoluvlastníky, příp. návrhu majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 9/08/15/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace o vyřazení majetku z evidence č.j. MÚVB/580/15.
odpovědnost: rada města termín: 2. 2. 2015
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• 10/08/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/594/15.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 15. 2. 2015
• 11/08/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce s vypůjčitelem Mateřskou školou Velká
Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací, IČ: 750 21 439, jejímž předmětem jsou
pozemky
- p.č. 322/1 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha,
- p.č. 3025/11 vodní plocha, koryto vodního toku, přirozené nebo upravené
oba v k.ú. a obci Velká Bíteš a veškeré jejich stavební a sadové úpravy, dále movité věci uvedené
v příloze smlouvy o výpůjčce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2015
• 12/08/15/RM – doporučuje ZM uzavřít smlouvy o poskytnutí dotací v předloženém znění s těmito
organizacemi: FC Spartak Velká Bíteš, HC Spartak Velká Bíteš, Tělocvičná jednota Sokol Velká
Bíteš, Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš, Kynologický klub Velká Bíteš, Diecézní charita
Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou a Klub přátel vážné hudby - Bítešský hudební půlkruh.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 2. 2015
• 13/08/15/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o prostorovém uspořádání staveb se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko a s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. za
účelem umístění stožárů veřejného osvětlení přechodu pro chodce a zemního kabelového rozvodu
NN do ochranného pásma stávajících staveb vodních děl v ulici Kpt. Jaroše ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2015
• 14/08/15/RM – rozhoduje uzavřít novou nájemní smlouvu na užívání bytu v bytovém domě
U Stadionu č.p. 281, Velká Bíteš s nájemcem na dobu určitou do 31.1.2016 za těchto podmínek:
- zároveň s uzavřením nové nájemní smlouvy bude mezi městem a nájemcem uzavřena dohoda
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu – vyklizení bytu,
- nájemce se smluvně zaváže uhradit veškeré náklady v souvislosti se sepsáním notářského zápisu.
Pokud bude nájemce plnit povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy (zejména ve stanovených lhůtách
platit nájem) a pokud bude ve stanovených lhůtách a ve stanovené výši splátek splácet dluh, může
požádat o další prodloužení nájemní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2015
• 15/08/15/RM – v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o. bere na vědomí upozornění Ing. Tomáše Pelána, člena dozorčí rady Technických služeb
Velká Bíteš spol. s r.o. na okolnosti zákazu konkurence č.j. MÚVB/745/15.
odpovědnost: rada města termín: 2. 2. 2015
• 16/08/15/RM – bere na vědomí stížnost doručenou dne 28. 1. 2015 pod č.j. MÚVB/664/15 a pověřuje starostu města písemnou odpovědí na uvedenou stížnost.
odpovědnost: starosta termín: 28. 2. 2015
• 17/08/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 60 ostatní plocha, neplodná
půda o výměře 31 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 80 Kč/m2. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
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Komerční sdělení / Inzerce

• 18/08/15/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o udělení výjimky z ochranného pásma
lesa a souhlas s umístěním stavby na sousedních pozemcích.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2015
• 19/08/15/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 5175 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 v k.ú. Holubí Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 20/08/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc.č. 342/1 - ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 75 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 2. 2015
• 21/08/15/RM – rozhoduje zamítnout žádost o zřízení věcného břemene na části pozemku
parc.č 130 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2015
• 22/08/15/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o připojení na pult centralizované ochrany
s dodavatelem SECURITY MONIT s.r.o., Brno, Hoblíkova 6, 613 00, IČ: 60755792.
odpovědnost: informatik termín: 15. 2. 2015

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Chcete vyřešit problém volby střední školy v klidu a s předstihem? Gymnázium T.G.
Masaryka, Zastávka otevírá 6-leté studium (po 7. třídě ZŠ) a 4-leté studium (po 9. třídě
ZŠ). Přihlášky posílejte do 15. března. Přijímací zkoušky jsou od 15. dubna. Více informací na www.gzastavka.cz, email@gzastavka.cz, 546 411 023 nebo 603 867 932.
Klasická masáž i u Vás doma. Jiří Kratochvíl, 602 578 587, www.masazevelkabites.cz
Příjem zakázek na dámské a dětské oděvy na tel. 606 119 816. Kvalitní vyhotovení
zakázky přímo vám na míru. Těším se, až budu šít právě pro Vás. IM.
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 duben 2015: 18. března 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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POLICISTÉ POMÁHAJÍ OBĚTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ

KRAJ VYSOČINA – Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina vykázali ze společného obydlí
v průběhu loňského roku na Vysočině celkem 74 agresorů.
Oběťmi domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk, kterému jeho blízcí ubližují, ať se již jedná o psychické
nebo fyzické násilí, by měl co nejdříve oznámit případ policistům. Mnohdy oběť domácího násilí otálí
s oznámením útoků. V těchto případech by měli oběť podpořit přátelé nebo příbuzní a zároveň jí napadání
pomoci na policii oznámit.
Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují. Chování agresora může začít v zamezování oběti ve styku
s přáteli a s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje k prvním fyzickým útokům, které
obvykle začínají fackami či ranami pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, nejčastěji
nožem. Problém je třeba začít řešit včas a nenechat jej přerůst v závažnější zločiny. Je také třeba, aby okolí
nebylo k jednání agresora lhostejné. Oběti mohou pomoci také sousedé nebo kolegové v práci. Vždy je
nejdůležitější, aby oběť nezůstala na problém sama.
Poté, co je policii násilí na oběti oznámeno, na místo okamžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útočníkovi
v dalším napadání oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou šetření a zjistí všechny nezbytné
skutečnosti. V odůvodněných případech, obecně pokud se pachatel dopustí závažného jednání, policisté ho
zadrží a umístí do policejní cely. Pokud je útočník pod vlivem alkoholu a vznikne podezření, že bude ve
svém jednání pokračovat, policisté ho zajistí a převezou na protialkoholní záchytnou stanici. V obou
případech by se ale mohl útočník v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi účinné
oprávnění a to útočníka na deset dní vykázat ze společného obydlí a okamžitě mu tak zamezit přiblížit se
k ohrožené osobě, což je pro ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální na to, aby si oběť
zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti nebo např. kontaktovala a požádala o radu odborníky.
Obrátit se může například na intervenční centrum, které sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na
internetových stránkách. Oběti domácího násilí zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná služba je
bezplatná.
Vykázání je velmi dobrý způsob jak pomoci ohrožené osobě okamžitě. O vykázání útočníka rozhodne
policista s ohledem na předcházející útoky agresora a lze-li důvodně předpokládat, že se dopustí
nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské
důstojnosti. Policista je oprávněn vykázat násilníka z bytu nebo domu společně obývaného s útokem
ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí a to i v jeho nepřítomnosti. Vykázání
trvá po dobu deseti dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby, lze ji ale prodloužit.
Vykázaný násilník je povinen opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do tohoto
prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi všechny klíče od
společného obydlí.
Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a
osobní doklady a věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo lze uplatnit jedenkrát a
pouze v přítomnosti policisty. Policista poskytne vykázané osobě informace o možnostech jejího dalšího
ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost.
Institut vykázání násilné osoby je platný od roku 2007. Od této doby mají policisté velmi účinný prostředek
jak obětem domácího násilí pomoci okamžitě a zamezit agresorovi, aby se dopouštěl dalšího násilného
jednání. Zákon umožňuje i přísně postihovat osobu, která rozhodnutí o vykázání poruší.
Kraj Vysočina, rok
počet vykázaných osob
2007
32
2008
26
2009
39
2010
51
2011
42
2012
43
2013
75
2014
74
Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, sociálních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem
násilí.
Důležité kontakty:
instituce

telefonní kontakt

e-mail

Policie ČR

158

DONA linka

2 51 51 13 13

dona.linka@bkb.cz

Bílý kruh bezpečí

606 631 551

bkb.jihlava@bkb.cz

Intervenční centrum Jihlava

567 215 532, 606 520 546

ic.vysocina@volny.cz

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Oddělení mediální komunikace a PR, nprap. Martin Dušek,
koordinátor prevence, tel: 974 261 208, mobil: 725 868 475, e-mail: prevence@policievysocina.cz
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Poža
• SO
• Pra
• Peč
• Ná

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE
PBS Turbo s.r.o.

Náplň
Obslu
cente

strojírenská společnost z koncernu MAN,

KON

výrobce turbodmychadel se sídlem ve Velké Bíteši,

Poža
• Vzd
• Zna
výk
• Pra
AJ
• Sam
• Ná

vypisuje výběrové řízení na následující volné pozice:

HL AV NÍ ÚČ E TNÍ
Požadavky:
• SŠ/VŠ ekonomického směru
• Znalost daňové a účetní problematiky
• Velmi dobrá znalost MS Ofce
s důrazem na Exel
• Nutná aktivní znalost NJ nebo AJ
• Samostatnost, pečlivost, odolnost vůči
stresu
• Praxe v oboru podmínkou
• Nástup dle dohody
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Náplň práce:
• Komplexní odpovědnost za účetní,
nanční a daňovou oblast
• Vedení účetnictví podle lokáních
předpisů a IFRS, řízení remních
nákladů
• Komunikace s mateřskou společností
v Německu
• Jednání s auditory, bankami a orgány
státní správy
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Náplň
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OBSLUHA CNC
STROJŮ
Požadavky:
• SOU nebo SPŠ technického směru
• Praxe vítána
• Pečlivost, samostatnost, exibilita
• Nástup dle dohody
Náplň práce:
Obsluha moderních CNC obráběcích
center v třísměnném provozu

KONTROLOR/TECHNIK KVALITY
Požadavky:
• Vzdělání technického směru
• Znalosti měřících technik a čtení
výkresů podmínkou
• Praxe ve strojírenské rmě a znalost
AJ výhodou
• Samostatnost, pečlivost, exibilita
• Nástup dle dohody
Náplň práce:
Měření dílů dle výkresů, vizuální
kontrola, vzorkování, odchylkové řízení,
reportování stavu kvality z oblasti
zodpovědnosti

Nabízíme:

• Odpovídající nanční ohodnocení
• Perspektivu a zázemí nadnárodní
společnosti
• 13. a 14. mzda
• Roční bonus
• Další mimořádné odměny v závislosti
na výkonu
• Příspěvek na závodní stravování
• Interní jazykové vzdělávání
• týden dovolené navíc

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

PRACOVNÍK/CE
NÁKUPU
Požadavky:
• SŠ technického směru
• AJ/NJ na komunikativní úrovni
• Flexibilita, vysoké pracovní nasazení,
odolnost vůči stresu
• Nástup dle dohody
Náplň práce:
Vystavování a řízení objednávek,
odpovědnost za svěřený úsek nákupu,
kontrola dodacích termínů, komunikace
s dodavateli, cenová vyjednávání,
kontrola nákladů

KONSTRUKTÉR
Požadavky:
• VŠ nebo SŠ vzdělání technického
směru; výhodou je zaměření na tepelné
stroje nebo spalovací motory
• Aktivní komunikace v AJ podmínkou,
NJ vítána
• Práce v ProEngineeru podmínkou
• Orientace v technických normách
a legislativě
• Nástup dle dohody
Náplň práce:
Práce v CAD (modely, výkresy), příprava
výrobní dokumentace

Svůj strukturovaný
životopis zasílejte na:
PBS Turbo s.r.o.,
Ivona Lundová,
Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš
E-mail: ivona.lundova@pbsturbo.eu
www.pbsturbo.cz
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Výroba a montáž nových pomníků • Opravy pomníků
Pomníkové doplňky a vázy • Lampy a urny
Výroba kuchyňských desek • Výroba schodů a krbů
KAMENICTVÍ HÁJEK s.r.o.
email: ales@kamenictvihajek.com • internet: www.kamenictvihajek.com
telefon: 777 145 338
50 | Březen 2015
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Potřebujete vyčistit koberec, sedačku?
Chtěli bychom vám nabídnout zapůjčení profesionálního čistícího
stroje na koberce a čalounění. Čistící stroj si můžete zapůjčit v
prodejně oděvů RM fashion style na Jihlavské 668, Velká Bíteš.

KÄRCHER PUZZI 10.1
Informace a rezervace na t. 728 507 581. Před zapůjčením vás zaškolíme.

Vážení zákaznící, srdečně Vás zveme do naší prodejny
dětských, dámských a pánských oděvů k vyzkoušení
nových kolekcí jarního ošacení. Rádi bychom chtěli
ocenit Váš zájem, a proto jsme pro Vás zavedli věrnostní
slevové poukazy. Tyto poukazy obdržíte při každém
nákupu. Sleva Vám bude odečtena z příštího nákupu .

Jihlavská 668, Velká Bíteš T. 721 158 788
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Klub v 9 – centrum služeb pro podporu
duševního zdraví
Další službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou,
která působí na Velkobítešsku, je Klub v 9
– centrum služeb pro podporu duševního
zdraví. Posláním zařízení je pomoc při
osamostatnění
a
seberealizaci
uživatelů.
Podporujeme nácvik a rozvoj schopností
a dovedností vedoucích k začlenění do jejich
přirozeného prostředí.
Cílovou skupinou jsou dospělí lidé s duševním
onemocněním, popřípadě s kombinaci lehkého
mentálního postižení a duševního onemocnění.
Věkové omezení je od 18ti do 64 let. Služba
nemůže být poskytnuta lidem v akutní fázi nemoci.
Ambulantní služba je poskytována v zařízeních ve
Žďáře nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí, terénní služba na území
okresu Žďár nad Sázavou, tedy i ve Velké Bíteši a jejím okolí. Sociální služba je zdarma.
Ambulantní sociální služba znamená, že uživatelé na pobočkách tráví pouze určitou část dne, jinak
žijí ve svých domovech se svými blízkými. Je možné využívat také terénní sociální službu, která je
poskytována v domácím prostředí uživatele.
Klub v 9 svým uživatelům nabízí například: doprovod k lékaři, na úřad, při vyřizování nutných
pochůzek; trénink činnosti spojené s chodem domácnosti – hospodaření, nakupování, vaření,
obsluhu domácích spotřebičů; poradenství při řešení běžných záležitostí; podporu uživatele
formou rozhovorů; rozvoj sociálních a komunikačních dovedností. Pracovníci pracují na přijetí
uživatelova onemocnění a jeho rizik a spolupracují s osobami blízkými. Rovněž posilují
pracovní dovednosti, smysluplné využití volného času a podporují uživatele ve zvládnutí
režimu dne.
Dále poskytujeme fakultativní (hrazenou/placenou) službu:
- doprava uživatele - 13 Kč/km
- doprovod nad rámec základních činností - 235 Kč/hod
Provoz Klubu v 9 ve Žďáře nad Sázavou a v pobočkách v Bystřici nad Pernštejnem a Velkém Meziříčí
a provoz terénní služby je uveden na tomto odkaze: http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/klubv-9-centrum-sluzeb-pro-podporu-dusevniho-zdravi/

Kontakt na vedoucí služby: Bc. Ivana Ptáčková
tel.: 566 629 319, 777 756 410
e-mail: ivana.ptackova@zdar.charita.cz,
klubv9@zdar.charita.cz
Okružní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na
www.zdar.charita.cz
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MINIROL = obchodní značka
výrobků BUILDING PLASTICS

Moderní výroba, široká nabídka
standardních výrobků i individuálních řešení ve vysoké kvalitě, rychlé
dodávky a profesionální přístup nás
řadí mezi špičkové dodavatele stínicí
techniky a výplní stavebních otvorů na
českém i evropském trhu. V současné
době má firma 100 zaměstnanců a
disponuje komerčními prostory o rozloze 11300 m 2 .

NABÍZÍME TYTO PRODUKTY
•
•
•
•
•
•

předokenní rolety
garážová vrata
screenové clony
sítě proti hmyzu
průmyslová vrata
rolovací mříže

W W W. M I N I R O L . C Z

Bematech je předním českým výrobcem stínicí techniky. V současné době
má firma 45 zaměstnanců a disponuje komerčními prostory o rozloze
4500 m 2 . Při výrobě našich produktů
používáme nejmodernější technologie. Důraz klademe především na
funkčnost, profesionální zpracování a
design výrobku.

NABÍZÍME TYTO PRODUKTY
•
•
•
•
•
•

látkové rolety / twintex
římské rolety
závěsy
dřevěné žaluzie
panelové posuvné stěny
markýzy / pergoly

W W W. B E M AT E C H . C Z

