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Koncert vítězů mezinárodní soutěže 
JaKuba Pustiny

VII. ročník

Pěvecká soutěž v operním 
zpěvu pro 35 zemí světa.  
Soutěž probíhá ve Žďáře  

nad Sázavou za účasti  
odborné poroty:

Dr. Ines Abdel Dayem
ředitel opery v Káhiře (Egypt)

Slavomír Jakubek
(Slovenská republika)

šéfdramaturg, zástupce 
ředitele opery, Slovenské 

národní divadlo, Bratislava

Irena Sylya
soprán, ředitelka opery, 

Národní divadlo Panama

27. května 2014 
v 19.00 hodin

kulturní dům,  
Vlkovská 482, 

Velká Bíteš



3

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
stavba rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní ter-

minál se dostala v minulém měsíci do svého „bodu obratu“.  
Je to tím, že byly dodavatelem stavby – firmou IMOS Brno a.s. - 
zahájeny práce na osazování silničních kamenných obrubníků  
a současně probíhají práce na dláždění chodníků při horní 
straně náměstí. Pro nás všechny tak začínají nabývat práce na 
náměstí skutečných hmatatelných rozměrů. Navíc ve druhé 
polovině dubna byly souběžně také zahájeny stavební práce na 
další samostatné akci – na rekonstrukci jižní části Masarykova 
náměstí velkomeziříčskou firmou ATIKA – Lysý s.r.o.

Minulý měsíc byl důležitým obdobím stavby terminálu, ve kterém se rozhodovalo  
o hlavních reálných vícepracech stavby a tím i konečném termínu dokončení prací na této 
části náměstí. Při odtěžování konstrukčních a podkladních vrstev stávající vozovky byly 
na základě fyzicky provedených zatěžovacích zkoušek dodavatelem zjištěny hodnoty únos-
nosti podkladní zeminy, které nedosahovaly potřebných normových hodnot. Projekt před-
pokládal pro stavbu nové vozovky její návrhovou vyhovující skladbu o mocností cca 50 cm 
konstrukční vrstvy a dále 30 cm podkladní sanační vrstvy štěrkodrti. Bohužel pod úrovní 
celé této skladby se téměř v celé ploše stavby nacházela ulehlá vrstva sedimentů, která je sta-
ticky neúnosná. Dodavatel navrhnul plošně odtěžit dalších dvacet centimetrů a neúnosný 
podklad nahradit další sanační vrstvou. Tento návrh by však představoval finanční nárůst 
stavby o cca tři miliony korun. Způsob tohoto řešení problému byl pro nás nepřijatelný. 
Oslovili jsme proto nezávislou silniční laboratoř a provedli sami další upřesňující zatěžovací 
zkoušky a výpočty. Z nich vyplynulo, že na části ploch budovaného přestupního terminálu 
se zvýšená sanace nebude dělat vůbec, někde pouze do hloubky 10 cm, v malé části stavby 
20 cm a lokálně bude nutná sanace podloží nad rámec projektu o více jak 20 cm. Výsled-
kem našeho, téměř dvoutýdenního snažení o hledání objektivního řešení v uvedené situaci, 
je potvrzení nutnosti zvýšené sanace podloží a stanovení nezbytného rozsahu s náklady 
přibližně čtvrtinovými, oproti prvotnímu návrhu dodavatele. Uvedený nárůst zemních  
a sanačních prací by však v žádném případě neměl ohrozit dokončení prací na terminálu, 
plánované do poloviny roku.

Další viditelnou změnou minulého měsíce na stavbě bylo nové oplocení staveniště. Ra-
dikální oddělení stavby bylo provedeno s ohledem na určení jednoznačného koridoru pro 
pohyb chodců a vozidel na náměstí. Dodavatel  přijal toto opatření na základě uskutečněné 
kontroly státního orgánu bezpečnosti práce na staveništi, která byla údajně provedena na 
základě písemného podnětu osoby, nespokojené s předchozím stavem staveniště. Bezpeč-
nost návštěvníků náměstí je i pro nás na prvním místě. Nové oplocení však na další dva 
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měsíce pro nás všechny bude poměrně značnou komplikací, kterou však budeme muset 
respektovat. V závislosti na dokončování jednotlivých úseků stavby by se ale rozsah oplo-
cení měl zmenšovat.

Do své druhé fáze postupují i stavební práce v Nové Čtvrti v úseku mezi ulicemi Tiš-
novská a U Stadionu. Stavební firma JCZ s.r.o. z Nového Města – Maršovic dokončila 
pro SVK Žďársko rekonstrukci hlavního řadu kanalizace a vodovodu včetně přepojení 
přípojek k rodinným domům. Od začátku května bude následovat realizace trasy tep-
lovodu, vedená směrem k centrální kotelně na sídlišti U Stadionu a dále rekonstrukce 
sítí EON a veřejného osvětlení. Všechny tyto práce by měly být dokončeny do poloviny 
roku tak, aby do konce srpna bylo možné v uvedené části města opravit ještě zbývající 
komunikaci a chodníky.

Za zmínku na závěr jistě stojí i úspěšné získání dotace Informačním centrem a Klubem 
kultury od Kraje Vysočina k výročí 600 let Městské knihy. Oslava tohoto výročí bude spo-
jena s otevřením náměstí po jeho rekonstrukci a uskuteční se 6. září 2014. Celá akce pro-
běhne včetně kulturního programu a IX. ročníku mistrovství ČR historických velocipedů 
týden před Bítešskými hody a nenaruší tak jejich tradiční a programový charakter. Na obě 
akce bych vás všechny chtěl již nyní srdečně pozvat.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin kromě 21. května
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
Vás zve Studio Oriflame k návštěvě a „ochutnávce” výrobků. 
Masarykovo náměstí 88 – 2. patro. Kontakt 607 909 462: info@oriflamevb.cz  
www.oriflamevb.cz. Velká Bíteš
Organizuje: Studio Oriflame, Marcela Machalová

Po celý květen každou neděli v 19.00 hodin a ve středu a pátek po mši svaté 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
V kostele sv. Jana Křtitele

Každou květnovou sobotu v 16.00 hodin 
ODPOLEDNE PRO ŠKOLÁKY
Na faře, Kostelní 71, Velká Bíteš
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
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Od čtvrtka dne 1. května do soboty 3. května 2014 od 8.00 do 17.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V souvislosti s oslavami svátku sv. Floriána, patrona hasičů, budou pro veřejnost otevřeny 
všechny stanice profesionálních hasičů v našem kraji. Velcí i malí příznivci hasičů se budou 
moci seznámit s prací hasičů, prohlédnout si zázemí, techniku i vybavení. Více informací 
na www.hzscr.cz/vysocina.
Organizuje:  Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Od 5. května do 16. května 2014 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ TOMÁŠE LAJKEPA
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 5. května v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Tomáš Lajkep ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Sobota dne 3. května 2014 v 8.30 hodin
V. ročník „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“ - turnaj mládeže - JUDO
Kontakt: Ondřej Blaha tel. č. 720 395 739
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak

Sobota 3. května 2014 od rozednění do oběda 
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Pozorování ptáků na Silnickém rybníku a okolních lokalitách. Sraz na hrázi.
Organizuje: ČSO a ZŠ Velká Bíteš

Úterý dne 6. května 2014 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – BARBARA MARIA WILLI - cembalistka německého původu 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Středa dne 7. května 2014 v 18.00 hodin
VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ
Při příležitosti 69. výročí ukončení II. světové války, u Pomníku padlých ve Velké Bíteši
Organizuje: ZO KSČM Velká Bíteš

Čtvrtek dne 8. května 2014 od 13.00 hodin
TRADIČNÍ 8. ŽEHNÁNÍ MOTOREK
Na parkovišti u První brněnské strojírny - směr Vlkov. Ve 13 hodin sraz, ve 14 hodin  
žehnání a v 15 hodin vyjížďka. V průběhu akce bude hrát rocková kapela Robur-rock. 
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
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Sobota dne 10. května 2014 od 13.00 do 17.00 hodin
VÝSTAVA BONSAJÍ 
Na Základní umělecké škole ve Velké Bíteši. Více informací na  www.bonsajova.banda.cz. 
Organizuje: Bonsaj klub

Neděle dne 11. května 2014  ve 14.30 hodin  
CYKLISTICKÉ ZÁVODY
Sraz u Základní školy Sadová. Kategorie:  Předškoláci, 1.-2. třída, 3.-4. třída, 5.-6. třída, 7.-9.
třída. Na děti čeká spousta disciplín, ve kterých mohou zjistit svoji šikovnost na kole. Pozor, 
helma povinná. 
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš

Neděle dne 11. května 2014 v 19.00 hodin
POZVÁNÍ NA VEČÍREK - Komedie divadla Pavla Trávníčka
Předprodej vstupenek v Informačním a turistickém centru, Masarykovo náměstí 5, Velká 
Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje:  Divadlo Pavla Trávníčka

Středa dne 14. května 2014 v 6.50 hodin
ZÁJEZD DO BRNA
Procházka městem s průvodcem, prohlídka podzemního Labyrintu Pod Zelným trhem.
Cena: senioři - 120 Kč, ostatní 220 Kč, v ceně - doprava, průvodce, vstupné do Labyrintu.
Odjezd - v 6.50 hod. zastávka na sídlišti, v 7.00 hod. ulice Za Potokem.
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 15. května 2014 ve 14.30 hodin
BESEDA S LÉKAŘEM MUDr. SVATOPLUKEM HORKEM A ČLENSKÁ SCHŮZE SD
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš

Pátek dne 16. května 2014 od 19.00 hodin
NOC KOSTELŮ
V kostele sv. Jana Křtitele
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

Sobota dne 17. května 2014 od 8.00 hodin
36. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Od 8.00 do 10.00 hodin prezentace turistů na návsi v Jinošově. U studánek vítání turistů 
chlebem a solí. 
Od 12.00 hodin občerstvení s táborákem u rybníka Bělizna a hry pro soutěživé děti.  
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Po ukončení trasy soutěž o ceny. Celý program bude doprovázet živá hudba DUO Ocma-
nice. Délka trasy 12 km.
Organizuje: ZO Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory OÚ Jinošov, OÚ Hluboké  
a OÚ Krokočín

Sobota dne 17. května 2014 v 9.00 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ - muži
Kontakt: Robert Svoboda, tel. č. 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak

Neděle dne 18. května 2014 ve 14.00 hodin
POHÁDKOVÝ LES
Start u radnice postupně mezi 14. a 15. hodinou, cíl na farní zahradě. 
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL

Úterý dne 20. května 2014 od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 16.30 hodin
BAZÁREK S LETNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 20. května 2014  od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
Místo konání: Mateřská škola Lánice
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí 

Středa dne 21. května 2014 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání s pracovnicemi z Domova bez zámku.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 22. května 2014 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – Rybník
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve velké Bíteši

Pátek dne 23. května 2014 v 10.00 hodin
I.ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ KOLÁČ“ 
Závody v moderní gymnastice jednotlivkyň od 4 let do 17 let za účasti závodnic z ČR
Kontakt: Míša Křenková, tel. č. 775 799 196
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Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak

Úterý dne 27. května 2014 od 15.00 do 17.00 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát na školní zahradě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Úterý dne 27. května 2014 v 19.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE JAKUBA PUSTINY
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Jakubem Pustinou

Středa dne 28. května 2014 v 19.00 hodin
,,2106,, - TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5,  
Velká Bíteš, Vstupné: 220 Kč předprodej / 250 Kč na místě
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Lukáš Čepelák, Travesti Techtle Mechtle

Pátek dne 30. května 2014 v 18.00 hodin
TOMÁŠ GRAUMANN „DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ“
Beseda s Tomášem Graumannem, jedním 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem 
v roce 1939.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Sobota dne 31. května 2014 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE „VZHŮRU K PRAMENŮM“ – K PRAMENU LIBOCHOVKY
Trasu k pramenu Libochovky zahájíme na jejím toku pod Vidonínem u Jeřábkova mlýnu  
a sledovat její tok budeme až k jejímu prameni pod kopcem Šebeň za Křižanovem. 
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ČERVNU:

Neděle dne 1. června 2014 v 18.00 hodin
KAREL STARŠÍ Z ŽEROTÍNA
Beseda s Davidem Rafaelem o osobnosti Karla staršího z Žerotína a jeho počinech ve Velké 
Bíteši a okolí.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
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Pondělí dne 2. června 2014 od 9.00 hodin
DEN DĚTÍ
Zásah hasičů, záchranné služby a Policie ČR, spolupráce BESIP, dětské hry, skákací hrad a trampolína
Prostranství před KD a dětské hřiště u Sokolovny, Velká Bíteš. V případě nepříznivého  
počasí bude program přesunut do velké sportovní haly Sokolovny a sálu KD.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
(Den dětí ICaKK od 8 do 12 hodin, Den dětí TJ SPARTAK od 14.30 hodin ve Sportovní hale).
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak

Úterý dne 3. června 2014 v 18.00 hodin
MODLITBA UZDRAVENÍ – FUNGUJE I DNES?
Beseda s Per Cedergårdhem, Švédským misionářem a kazatelem, který navštívil již přes  
30 zemí světa.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Neděle dne 8. června 2014 v 15.00 hodin
KRÁLOVNIČKY 
Březské u Velké Bíteše
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Žehnání ratolestí 
v pátek 6. června při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska

Neděle dne 15. června 2014 v 15.00 hodin
MLADÉ BÍTEŠSKO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska

Neděle dne 29. června 2014 v 16.00 hodin
LETNĚNÍ S PAVLEM HELANEM
Chata na Letné
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA PRACOVNÍ MÍSTA

Rada města Velká Bíteš v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění poz-
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dějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisích vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkových organizací:
 - Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
 - Základní umělecká škola, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace

Přihlášky s požadovanými doklady je možno podat v termínu do 20. 5. 2014 do 
14.30 hod. na adresu zřizovatele: Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 
Velká Bíteš.

Další informace ke konkursnímu řízení jsou uvedeny na úřední desce Městského úřadu 
Velká Bíteš (http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/uredni-deska).

Radka Klímová

ZÁMĚR MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ PRODAT NEMOVITÝ MAJETEK 

Město Velká Bíteš se sídlem Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš
zveřejňuje
v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, a usnesením Rady města Velká Bíteš č.40/6/14/RM  ze dne 10.03.2014 
záměr úplatně převést nemovitosti ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
–  bytovou jednotku č. 275/4– dle prohlášení vlastníka byt č. 275/10 (2+1) ve 2. NP  
 bytového domu, U Stadionu 275, Velká Bíteš o celkové podlahové ploše 50,50 m2 
–  spoluvlastnický podíl o velikosti id. 84/1000 na společných částech a prostorách 
 domu
–  spoluvlastnický podíl o velikosti id.84/1000 na zastavěném pozemku p. č. 794 –  
 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 
(dále jen bytová jednotka č.275/10).  
Byt sestává z kuchyně o výměře 13,90 m2, z pokoje o výměře 14,50 m2, z pokoje o výměře 
13,60 m2, z předsíně o výměře 2,50 m2, z koupelny + WC o výměře 4,50 m2, z balkonu  
o výměře 1,50 m2. K  bytu náleží sklep o výměře 7,90 m2.

Nabídky budou předloženy v uzavřených obálkách označených „Prodej bytu č. 275/10, 
neotvírat“.
Místo pro podání nabídek: Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87,
595 01 Velká Bíteš, podatelna tel. 566 789 111, lhůta pro podání nabídek končí ve 12.00 
hodin dne 9. 6. 2014. 
Náležitosti nabídky:
•	 jméno,	 příjmení,	 datum	 narození,	 adresa	 trvalého	 pobytu	 popř.	 doručovací	 adresa,	 
 tel. spojení v případě zájemce(ů), kterým bude fyzická osoba popř. název, sídlo,  
 identifikační číslo, tel. spojení, jméno a příjmení oprávněného zástupce v případě  
 zájemce, kterým bude právnická osoba 
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•	 nabízená	kupní	cena	za	bytovou	jednotku	č.	275/10	s	tím,	že	minimální	nabídková	cena	 
 je stanovena ve výši 850.000 Kč.
•	 podpis(y)	zájemce(ů)	popř.	oprávněného	zástupce	

Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo odstoupit od záměru prodeje uvedené bytové jednotky.

Milan Vlček v.r., starosta

VELKÁ BÍTEŠ OPRAVUJE PAMÁTKY VE VELKÉM

Velká Bíteš je městskou památkovou zónou, což nám pomáhá v čerpání dotací. Letos 
budeme kromě rozsáhlé opravy náměstí rekonstruovat čtyři významné památky na území 
města. Po dlouhých letech konečně začnou opravy základní umělecké školy. Součástí bude 
potřebné odizolování a nové podlahy. Budova ZUŠ by neměla do budoucna tak chátrat. Le-
tošní opravy jsou ale jen začátkem a v dalších letech budeme muset do této cenné památky 
investovat další peníze, například na okna a fasádu.

Obě věže bítešského kostela budou opraveny zevnitř tak, aby se v nich opět mohli bezpečně 
pohybovat návštěvníci. Tato oprava naváže na nedávné rekonstrukce kostela, který v posled-
ních letech získal novou střechu i fasádu. Věže již máme opravené zvenčí a tato rekonstrukce 
je poslední velkou částí oprav kostela. Ten pak budeme mít jako ze škatulky. Věřím, že každý 
Bítešák se pak půjde například v rámci Noci kostelů a dalších akcí podívat na naše slavné, více 
než pět set let staré zvony. Jejich vyzvánění prý za starých časů bylo slyšet až do Brna.

Poslední dvě dotace jsou určeny na opravu další části hradeb okolo kostela. Hradby jsou 
ve vlastnictví města, které postupně dokončuje jejich rekonstrukci. Památný dům na Masa-
rykově náměstí č. 85 pak získá nový anglický dvorek. 

Neodpustím si ještě jedno poděkování soukromým vlastníkům domů na náměstí, kteří 
letos již rekonstruovali svoje fasády nebo tak učiní. Nedostávají na to žádné dotace a platí 
vše ze svého. Přispívají ale velkou měrou k tomu, aby po dokončení oprav náměstí získal 
střed Velké Bíteše opravdu pěkný a reprezentativní vzhled. Nové fasády jsou důkaz, že jim 
na tom záleží.

Ladislav Koubek

ŠKOLY

BAZÁREK S LETNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI

V úterý 20. května se v prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši usku-
teční již tradiční bazárek, tentokrát zaměřený na LETNÍ oblečení a obuv pro děti. Ob-
lečení můžete nosit v pondělí 19. května od 9.00 do 11.00 hodin a od 15.00 do 17.00 
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hodin pouze do výstavní síně 
Klubu kultury.

Prodávající platí „vstupní“ poplatek 
45 Kč, který je použit na nákup mate-
riálu a hraček pro MC Bítešáček. Věci 
opatřete dvěma kusy kvalitních nále-
pek, kde bude uvedeno jméno, číslo  
a cena. Dále je třeba dodat seznam 
oblečení. Počet je omezen na 100 
kusů oděvů a 5 párů obuvi na osobu.

Peníze a neprodané oblečení 
se budou vydávat pouze ve středu  

21. března od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 15.30 hodin.
V případě nejasností nebo pro více informací nás kontaktujte na e-mailu mcbitesacek@se-

znam.cz, prostřednictvím facebooku nebo osobně každou středu dopoledne v našem centru.

Petra Pařilová, Mateřské centrum Bítešáček

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu a MŠ na Masa-
rykově náměstí, na školní rok 2014/2015 se koná ve čtvrtek dne 15. května 2014 v době od 
8.00 do 16.00 hodin.

Základní informace pro rodiče:
	 •	 K	docházce	do	MŠ	se	zapisují	děti	od	3	let	věku.	V	odůvodněných	případech	je	možné	 
  k docházce přijmout děti již od 2 let věku, u nichž je předpoklad k plnění Školního  
  vzdělávacího programu, na základě vyjádření dětského lékaře a možností MŠ. 
	 •	 Pokud	rodiče	chtějí,	aby	dítě	nastoupilo	do	mateřské	školy	v	pozdějším	termínu,	než	 
  je září 2014, např. v jarních měsících 2015, musí je k docházce rovněž přihlásit již nyní.  
  V případě naplnění kapacity MŠ by bylo možné později přihlášené dítě přijmout  
  k docházce jen na případně uvolněné místo. 
	 •	 Rodiče	obdrží	registrační	číslo,	pod	nímž	bude	jeho	žádost	evidována.	Tento	číselný	 
  identifikátor je potřeba si pečlivě uschovat. Dle novelizace školského zákona, ve znění  
  zákona č. 472/2011 Sb., § 183 odst. 2, se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti  
  o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným  
  registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zákonné opatření souvisí  
  s ochranou osobních údajů, je tedy zajištěna anonymita dítěte.
	 •	 Rodiče	mohou	zvolit	délku	pobytu	v	MŠ	i	termín	nástupu.	
	 •	 K	zápisu	do	MŠ	si	rodiče	vezmou	rodný	list	dítěte,	cizinci	ze	států	mimo	Evropskou	 
  unii potvrzení o povolení pobytu dítěte na území ČR. 
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	 •	 Žádost	(tiskopis)	o	přijetí	dítěte	do	MŠ	si	rodiče:		
	 •	 mohou	stáhnout	na	www.msbites.cz	a	www.skolkavbites.com	nebo
	 •	 vyzvednout	 v	 den	 „Zápisu“	 (popřípadě	 i	 dříve)	 v	 mateřské	 škole	 a	 vyplněný	 
  tiskopis posléze co nejdříve mateřské škole předat 
Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat 
potvrdit požadované údaje od dětské lékařky.
	 •	 Kritéria	přijetí	si	stanovuje	každá	MŠ	samostatně	dle	své	kapacity	a	možností.	Kritéria	 
  budou zveřejněna na webu obou škol.

Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Naše Veselá školka se zapojila do ce-
lostátního programu pod názvem Celé 
Česko čte dětem. 

Lze si položit otázku: proč dětem číst? 
Odpovíme slovy Luďka Richtera, drama-
turga, režiséra a herce Divadelní společ-
nosti Kejklíř.

„Aby měly svět rády. Aby se jim  
v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než 
to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily. 
A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo tatínek – to je svět, jak má 
být, krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný.“

Proč máme dětem číst, víme. Pravidelné čtení má obrovský význam pro jejich emocio-
nální vývoj, pro rozvoj slovní zásoby, představivosti, samostatného myšlení, soustředění, 
paměti, všeobecných znalostí, utváří smysl pro humor, ulehčuje učení, formuje návyky číst 
si v dospělosti, uklidňuje. 
Ve všech třídách Veselé školky se zaměřujeme na předčtenářskou gramotnost dětí:
 - ve volných chvílích s dětmi prohlížíme knihy, časopisy – čteme z nich, hovoříme  
  o přečteném
 - pravidelně čteme před odpočinkem, mnohdy i na pokračování, čtou hlavně paní učitelky
 - v rámci spolupráce se základní školou chodí dětem číst žáci a žákyně z 9. tříd 
 - velké poděkování patří i klientům Domu s pečovatelskou službou, zapojili se také do  
  čtenářských aktivit. „Pohádková babička“ paní Karásková přichází do školky každou  
  středu a čte dětem v různých třídách, děti se na ni moc těší a mnohdy se ptají,  
  kdy už ta babička zase přijde 
 - čtení malým dětem se nebrání ale i někteří rodinní příslušníci, rodiče, prarodiče –  
  vždy jde o příjemné zpestření „školkového“ života
 - velký význam pro další čtenářský vývoj dětí má i naše spolupráce s městskou knihovnou.
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Žádné další spolupráci se nebráníme, naopak, pokud by kdokoliv chtěl věnovat chvíli 
svého času a přišel přečíst dětem pohádku, příběh, nebo si s nimi chtěl jenom prohlédnout 
knížky, bude ve Veselé školce srdečně vítán.  

Čtení dětem nepřináší radost jenom těm malým, ale obohacuje i dospělé, vždyť dětský 
úsměv, jejich spokojenost je darem pro nás pro všechny.

Za kolektiv pedagogů MŠ U Stadionu Hana Smolíková

JAKÝM SMĚREM JDEME? 
Mateřská škola Masarykovo nám. 86, Velká Bíteš 

Mateřská škola jako společný právní subjekt dvou škol se v současnosti nachází na urči-
tém milníku. Nyní navštěvuje MŠ na Masarykově náměstí 68 dětí a MŠ v Lánicích dalších 
48 dětí, celkem tedy má škola kapacitu 116 dětí v pěti třídách. V nejbližších letech by mělo 
dojít k rekonstrukci prvního patra budovy v Lánicích, kam se posléze přesune MŠ z Masa-
rykova náměstí. Pokud se vše podaří podle plánu, děti budou moci využívat prostory školy 
plně odpovídající všem normám pro předškolní vzdělávání.  Navíc v současné době probíhá 
realizace projektu „Zahrada v přírodním stylu, aneb Příroda na dosah“, který uspěl a získal 
dotaci z OPŽP Ministerstva životního prostředí ČR., podporovaného z ESF EU. 

Vzdělávací činnost školy 
Poslání (mise) školy: 

„Chceme-li vychovat děti radostné, spokojené, citlivé a vnímavé ke svému okolí, musí  
v takových podmínkách a mezilidských vztazích také vyrůstat“, myšlenka, kterou se všichni 
zaměstnanci školy snaží svojí každodenní prací a přístupem k dětem naplňovat. 

Pro naši práci s dětmi je stěžejním materiálem Školní vzdělávací program „Mámo, táto,  
to jsem JÁ“(dále ŠVP). Jeho obsah je rozdělen do tematických okruhů - výprav za poznáním, 
v nichž se odráží místní i regionální zvláštnosti. Škola v návaznosti na ŠVP spolupracuje se 
školami a dalšími subjekty ve Velké Bíteši, například s oběma základními školami, ZUŠ, Do-
movem bez zámku, Policií ČR, Hasiči, místní knihovnou, Domovem důchodců a Domem 

s pečovatelskou službou, 
Bio farmou a dalšími.  
MŠ se začala cíleně věnovat 
inkluzivnímu vzdělávání 
a v roce 2013 již počtvrté 
získala finanční prostředky 
v rozvojovém programu 
MŠMT v této oblasti. Dále 
jako jedna z 5 pilotních 
škol Vysočiny se MŠ účast-
nila inspirujícího projektu 
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„Tvorba metodiky na poskytování včasné péče dětem se sociokulturním znevýhodněním a její 
implementace do MŠ“, díky němuž získaly p. učitelky mnoho zkušeností, ale i značnou mate-
riální podporu pro děti. Projekt byl financován ESF EU. 

Na základě uvedených skutečností byl ŠVP uzpůsoben tak, aby všechny děti bez rozdílu 
měly srovnatelné možnosti vzdělávání. Postupně jsme v MŠ zrušili aktivity a kroužky pla-
cené rodiči (kromě angličtiny) a tyto nadstandardní činnosti jsme zařadili do běžné práce 
tříd. Patří mezi ně práce s keramickou hlínou, cvičení na balančních pomůckách (míčích  
a dynairech), ekologické aktivity, práce tanečního souboru „Sluníčko“ a jiné. 

Tuto ideu poskytnout všem dětem bez rozdílu možnost „Zažít si svůj úspěch“ velmi 
kladně ohodnotila v lednu 2013 i ČŠI a rovněž ŠVP ocenila jako bohatý, velmi kvalitní 

a přínosný pro další vzdělávání dětí. Rovněž poslední výzkumy týkající se předškolního 
vzdělávání prokázaly, že přemíra kroužků v MŠ má kontraproduktivní účinek. Děti jsou 
přetěžovány, přeorganizovány a v MŠ se ztrácí prvotní poslání - naučit děti hrát si, obsloužit 
se, naučit se hrát s kamarády, atd. 

Vize: „Mateřská škola=důležitá etapa člověka na cestě za poznáním“. 
Jak bylo výše uvedeno, MŠ se snaží již od nástupu dítěte až do jeho odchodu do  

ZŠ věnovat maximální pozornost jeho individuálnímu rozvoji. K tomu přispívá i poradenská 
činnost školy ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a dalšími subjekty, jako 
např. stimulační odpoledne na ZŠ, rozvoj grafomotoriky, depistáž školní zralosti, logopedická 
depistáž, metodická pomoc při integraci zdravotně postižených dětí, oční screening.

Projekty: 
Škole se poměrně velmi dobře daří získávat další zdroje financování v rámci různých 

dotačních titulů, projektů, soutěží, ale i podporou sponzorů. Touto cestou se škole poda-
řilo získat například venkovní trampolínu, balanční míče a další tělovýchovné a didak-
tické pomůcky, hudební nástroje, vybavení ICT, hračky, keramickou pec a další vybavení,  
které přispívají k podpoře ŠVP a celkovému rozvoji školy. 

Věříme, že naše školka má vykročeno správným směrem a společně i nadále budeme 
naplňovat námi vytyčené poslání: „Chceme-li vychovat děti radostné, spokojené, citlivé a vní-
mavé ke svému okolí, musí v takových podmínkách a mezilidských vztazích také vyrůstat.“ 

Za kolektiv zaměstnanců ředitelka školy Hana Sedláková 

BRZY BUDU ŠKOLÁKEM

V úterý 8. 4. 2014 se uskutečnilo další odpoledne pro předškolní děti a jejich rodiče na 
Základní škole ve Velké Bíteši. Předškoláci se před 15. hodinou odpolední již nemohli dočkat, 
co si pro ně paní učitelky z 1. tříd opět připravily, tentokrát je čekala hodina českého jazyka. 

Nejdříve se paní učitelky (tentokrát děti ve třídách přivítaly všechny paní učitelky  
z 1. tříd – paní učitelky Mgr. Lišková, Mgr. Filipová a Mgr. Horká) s dětmi seznámily. Pro 
lepší zapamatování daly dětem nálepku s jejich jmény a už mohly děti začít s prvním úko-
lem – v jedné třídě to byla pomoc klukovi z básničky s těžkými úkoly, které dostal ve škole 
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(poznávaly počáteční písmenka 
a samy poté zkusily vymyslet jiné 
slovo, které začínalo na stejné pís-
meno), jinde poznávaly děti před-
měty na obrázcích. 

Následovala grafomotorika (roz-
cvičení ruky): nakreslit koťátku 
klubíčko (nejdříve na tabuli, potom 
na velký arch papíru), se kterým si 
bude hrát. Děti koťátku zazpívaly 
písničku Kočka leze dírou a ztvár-
nily ji pohybem – stouply si za sebe, 
poslední dítě podlezlo své spolu-
žáky a takto to šlo až do té doby,  
než podlezly všechny děti. 

Po této aktivitě už si šly děti sed-
nout do lavic a staly se z nich pro tuto hodinu opravdoví žáčci první třídy. Na pracovním 
listě si procvičily barvičky – každá samohláska znamenala jinou barvičku, po vybarvení 
vznikl na pracovním listě obrázek. Při tomto úkolu dětem mohli pomoci i rodiče.

Aktivita, která na děti dále čekala u paní učitelky Liškové, byla pro nastražená ouška. Děti si 
lehly na lavici, nesměly se dívat na paní učitelku a jen poslouchaly. Paní učitelka např. pustila 
vodu, zašustila papírem, zacinkala zvonečkem a děti měly uhodnout, co zrovna dělala. 

A přišlo na řadu vytleskávání slov do slabik, spočítání slabik a počáteční písmenko slova, 
které řekla paní učitelka. Tento úkol šel všem dětem skvěle. V jiné třídě zase děti měly za 
úkol z předříkaných hlásek poznat slovo.

Aby děti stále jen neseděly, opět je čekal úkol s pohybem, a to hra Všechno lítá, co peří 
má. Paní učitelka říkala různá slova, např. kos, talíř,… a děti podle toho, jestli předmět létá, 
buď stouply a mávaly křídly, nebo musely sedět, pokud předmět nelétal. 

Dalším úkolem si děti procvičily svoji paměť – každý si vzal obrázek jednoho zvířátka  
a po řadě ho ukazovaly a přitom říkaly: „Šel jsem do zoo a tam jsem viděl např. opičku. 
Další dítě mělo lva, přidalo k opičce lva, atd. Poslední dítě mělo nejtěžší úkol, protože mu-
selo říci všechna zvířátka. 

A přišla na řadu opět školní lavice a další pracovní list. Pro tuto chvíli se děti staly žabič-
kami, které skáčou přes kámen – hop tam, hop zpět a nakonec si jako opravdové žabičky 
zaskákaly po třídě. 

A to už byl konec hodiny. Když paní učitelka dětem řekla, že už pracují hodinu, byly 
velmi překvapené, jak rychle to uteklo. Všechny paní učitelky děti pochválily, jak pěkně  
a pilně pracovaly (na pracovní listy děti dostaly razítka), popřály jim, aby si užily poslední 
měsíce ve školce, a rozloučily se s nimi i s rodiči. 

Milada Tesařová, Jana Střechová, MŠ Masarykovo náměstí
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VELKÁ SOUTĚŽ MALÝCH DĚTÍ

Mateřská škola U Stadionu spolu s partnerem AG FOODS Group a.s., byla vyzyvatelem 
soutěže pod názvem
„Ovocné čaje to je naše!
Pije celá školka, snad i ta Vaše!“

Nešlo v pravém slova smyslu o soutěž, vždyť nebyl vítěz, nebyl poražený, ale bylo 450 dětí, 
které tvořily a snažily se předvést to nejlepší, co umí. Kreslily, malovaly, vyráběly koláže, 
prostorové útvary. Pracovaly individuálně, ale i ve skupinkách nebo celých kolektivech. 

Do velkého tvoření se zapojily následující mateřské školy:
Velká Bíteš – U Stadionu i Masarykovo náměstí, včetně Lánic, Přibyslavice, Osová Bí-

týška, Březí, Vidonín, Níhov, Mateřská a Základní škola Křoví a Základní škola Katov.
Ve vstupních prostorách MŠ U Stadionu se tak mohla uskutečnit výstava těch nejrůznějších 

prací. Každý návštěvník mohl obdivovat schopnosti těch nejmenších. Po skončení výstavy 
všechny výrobky převzala firma AG FOODS, která je využije k výzdobě svého showroomu.

Kdo nebude mít možnost vidět výtvory dětí na vlastní oči, ať již ve Veselé školce nebo na 
AG FOODS, může se podívat na fotografie na www.msbites.cz. 

Děti za své snažení byly odměněny sladkou cenou, kterou věnovala pro všechny děti právě part-
nerská firma AG FOODS. Jednalo se o chaloupku z perníku, kterou si děti se svými rodiči doma 
sestavily, popřípadě dozdobily. Ale z povídání dětí bylo jisté, že všem se líbila a všem také chutnala. 

Chceme poděkovat všem, kdo se do „velké soutěže malých dětí“ zapojili. Snažení stálo za to. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Vážení čtenáři,
na jaře nás na Základní škole Sadová pravidelně potkává největší počet akcí. 
Využíváme pěkného počasí k výjezdům, přidávají se sportovní soutěže. Doporučuji přede-
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vším informaci o úspěchu v soutěži Eurorébus, článek o úspěšné reprezentaci při krajském 
přeboru škol v lyžování a o noci, kterou prvňáci strávili s Andersenem. 

Zdeněk Strašák
Eurorébus

Eurorébus je internetová vědomostní soutěž, kterou vyhlašuje Česká spořitelna. Hraje 
se téměř celý školní rok a nejlepší školní třídy a jednotlivci postupují do krajského kola  
v Jihlavě. Letos mladší žáky zastupovali Tomáš Barák ze 3.A, Sára Topinková ze 4.A a Tereza 
Kučerová z 5. B. Za 6.A se zúčastnili František Petříček, Vít Švanda a Anna Malátová. A jak 
jsme uspěli? Velmi dobře. Naši nejmladší zástupci školy si vybojovali první místo a postu-
pují do celostátního kola, které se koná začátkem června v Praze.

Jaroslava Cendelínová

Úsměv, prosím, můžete slyšet u fotografa. Ale aby se někdo smál na zubařském křesle? 
Žáci prvních tříd si šli své vědomosti ověřit do zubní ordinace. Jsme moc rádi, že nám 
MUDr. Ouředníčková exkurzi ve své ordinaci zprostředkovala. 

Nejprve se nám věnovala zubní hygienistka - doladila naše znalosti, jak si správně čistit 
zuby a jaké kartáčky a pasty i další prostředky používat. Paní doktorka nám s pomocí nej-
statečnějšího prvňáka ukázala, jak a čím zoubky prohlédne, případně ošetří. Zdůraznila, že 
když se děti budou o zuby správně starat a na pravidelnou prohlídku přijdou každého půl 
roku, nemusí se bát žádného bolestivého zásahu.

Táňa Horká

Třídenní LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO 4. A 5. ROČNÍKY se konal ve dnech 
25., 26. a 27. 2. 2014 na Fajtově kopci. Zúčastnilo se ho 28 žáků. Podle lyžařských schopností 
se žáci rozdělili do čtyř družstev a jejich instruktory byli Mgr. Lukáš Dočkal, Mgr. Naďa 
Malcová, Mgr. Katka Slavíčková a Mgr. Olga Čermáková. Přes letošní nedostatek sněhu  
a teplé počasí byla sjezdovka velmi dobře upravena a všechny tři dny proběhly bez pro-
blémů a lyžování jsme si užili. Z některých dosud nelyžařů se stali lyžaři a získali první 
lyžařské dovednosti a ostatní lyžaři se v lyžování zdokonalili. 

Olga Čermáková, vedoucí kurzu

Krásný umělecký zážitek si pro nás připravili manželé Kocúrkovi se svým výchovným 
koncertem Hudba světa. Žákům zněly známé i zcela neznámé hudební nástroje - z období 
starověkých kultur, přes antické nástroje až po nástroje 18. století. Děti mohly slyšet na-
příklad šalímo z rákosu, antický biaulos, psalterium, klarinu a podobně. Zjistily, že cink 
necinká, ale jedná se o dechový nástroj. 

Zdeňka Simonová
 
Naši žáci se zúčastnili již 6. ročníku Krajského přeboru škol v lyžování a snowboar-

dingu konaného ve Velkém Meziříčí na Fajtově kopci. V rámci přeboru byly naplánovány 
2 závody, bohužel vlivem velmi nepříznivých sněhových podmínek se druhý závod zrušil. 

18



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Naši žáci se v konkurenci 28 škol z celé Vysočiny opravdu neztratili a dosáhli vynikají-
cích výsledků. V jednotlivcích byli vidět především Karolína Balejová (2. místo v kategorii  
1. - 3. třída lyže), Michal Krůza (1. místo kat. 6.-7.třída snowboard), Roman Kroutil  
(2. místo kat. 6. - 7. třída snowboard), Štefková Marie (2. místo kat. 6.-7. třída snowboard), 
Denisa Doubková (3. místo kat.6.-7.třída snowboard). Ostatní žáci ovšem podali také ve-
lice solidní výkon a v celkovém hodnocení vyššího stupně základních škol jsme skončili na 
úžasném 3. místě z celé Vysočiny. Naši mladší žáci z 1. stupně skončili celkově na 11. místě. 
Všem závodníků patří velký dík za jejich ochotu a chuť reprezentovat naši školu.

Lukáš Dočkal, Naděžda Malcová

Jako každoročně se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Matematický klokan. 
Nejlépe si vedli Hana Pestrová (3.B) v kategorii Cvrček, Vítězslav Havlíček (5.B) a Adam 
Tunkr (5.A) v kategorii Klokánek, Adéla Karásková (7.B) v kategorii Benjamín a Jan Bárta 
(8.A) v kategorii Kadet.

Zorganizovali jsme rovněž školní kolo Pythagoriády, kterého se zúčastnilo 84 dětí. Bě-
hem hodiny měli žáci vyřešit 15 záludných matematických příkladů, za každý správně vy-
řešený příklad získali 1 bod.

Nejlépe si v jednotlivých ročnících vedli Tereza Kučerová (5.B), Dominik Vondruška 
(6.A), Filip Zeman (7.A) a Marie Doležalová (8.A).

René Křípal, Iva Syslová

Žáci 4. tříd se opět vydali na objevné cesty. Tentokrát navštívili Technické muzeum  
v Brně. Děti velmi zaujala a pobavila technická Herna „hraček“ s optickými klamy nebo akus-
tickými přenosy zvuku, nadšeně a lehce zvedaly těžké pytle do výšky, bloudily v zrcadlové 
komoře, vyfukovaly kulaté bubliny z hranatých bublifuků, pozorovaly činnost vodního víru  
v suchém provedení, točily se na točně nebo zapojovaly elektrické obvody. Technických hra-
ček byl plný sál a děti si je s nadšením prohlížely, pozorovaly, zkoumaly, zkoušely....

Velký úspěch sklidila procházka starou Uličkou řemesel ze třicátých let minulého století. Odpo-
činuli jsme si v hostinci a dozvěděli se, jak už to v hostincích bývá, mnoho zajímavostí z dob pro nás 
dávných. Potom jsme si prošli řemeslnické dílničky s domácnostmi ševce, kováře, švadleny..., zastavili 
se u „pavlačáku“ s prádlem a muškáty, minuli pumpu a reklamní točnu, navštívili krám s potravi-
nami, nakoukli do módního salonu a zastavili se v kadeřnictví. Mráz po zádech nám trošku běhal při 
návštěvě staré zubní ordinace...Viděli jsme mnoho zajímavých exponátů a ještě mnoho jich čeká na 
naše zhlédnutí. A to je tip na nedělní výlet s rodiči.

Olga Čermáková, Magda Videnská

Na žáky 6. ročníku čekal v týdnu od 24. března do 28. března první projekt s názvem 
Jaro. Březen je měsícem jara, proto jsme se jarem zabývali snad ve všech předmětech.  
Po týdnu jsme mohli práci a snahu žáků ocenit v prezentaci, která se konala v pondělí  
31. března 3. a 4. vyučovací hodinu. Žáci ukázali, co nového se naučili v českém jazyce,  
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jak plnili velikonoční úkoly v angličtině. Nechybělo seznámení s jarní flórou a faunou  
z hodin přírodopisu, informace o přírodních božstvech a zemědělství starověkých států 
nebo zeměpisné informace o jarní rovnodennosti a pohybech Země. Součástí projektu bylo 
vytváření Morény v hodinách výtvarné výchovy.

Žáci získali nové informace například z přírodopisu o rostlinách, živočiších, dějepisu 
o slunečních bozích, Starověkém Egyptu. Bavila je práce v přírodopisu, výroba Morény, 
vymýšlení bajek, osová souměrnost, anglický jazyk, zpívání písničky. Nejnáročnější bylo 
vymýšlení a učení se tématu, mluvení před více spolužáky. Líbilo se jim rozdělení práce ve 
skupinách a spolupráce.

Jaroslava Cendelínová

Naši mladší žáci v kategorii 6. - 7. tříd se zúčastnili okrskového a okresního kola v bas-
ketbalu AND1 Cupu 2013/2014. Kluci dosáhli velmi dobrých výsledků. V okrskovém kole 
ve Velkém Meziříčí obsadili 2. místo a postoupili tak do okresního kola ve Žďáru nad Sá-
zavou, kde obsadili celkové 4. místo v konkurenci 6 škol z celého okresu. Žákům je potřeba 
poděkovat za odvedenou práci a reprezentaci školy.

Lukáš Dočkal
Andersenova noc v 1.C

Každá cesta, která přivede děti ke knížkám, je dobrá. A když taková cesta vede temnou 
školou, kde se v různých místnostech čte napínavý příběh, to možná zaujme i ne zcela pře-
svědčené adepty na titul „čtenář“. Dne 4. dubna 2014 se dvacítka detektivů z I.C, vedená 
jedním policejním radou a třemi vrchními komisaři, vydala na Noc s Andersenem. A pro-
tože patronem letošního ročníku se stala postavička psího detektiva Vrťapky, kterou vymy-
slel ilustrátor a spisovatel Petr Morkes, četli jsme jeden z napínavých příběhů tohoto hrdiny.

Čtení příběhu doplnily úkoly a tajemné přesuny do různých míst školy. Nezbytný byl  
i pohyb – Vrťapkův tanec, písnička a psí dráha v tělocvičně - to aby nám posluchači neu-
snuli uprostřed případu!

Nezbytné bylo i doplnění energie. Maminky, děkujeme ještě jednou za vynikající mouč-
níky a ovoce!

Před půlnocí detektivové, povýšení za svou odvahu na inspektory, ještě vyslechli pohád-
kový Nočníček, než se jim podařilo usnout. Tak tedy DOBROU NOC, pytel knížek na po-
moc, ať vás baví celou noc!

Táňa Horká

PODPORA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU „ZDRAVÝ ŽIVOT = 
SPOKOJENÝ ŽIVOT“ - DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ PROJEKT ZDRAVÉ ŠKOLY

Od dubna do října bude v naší škole pro-
bíhat projekt s názvem Podpora zdravého 
životního stylu „Zdravý život = spoko-
jený život“. Projekt je financován z roz-
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počtu Kraje Vysočina na podporu naplňování a propagaci principů místní Agendy  
21 a Zdraví 21.

Obsahem projektu jsou aktivity týkající se zdravého životního stylu - zdravé svačiny, 
kroužek zdravé výživy, příprava tradičních velikonočních pokrmů v rámci Dnů dílen, 
workshopy z oblasti prevence sociálně-patologických jevů vedené odbornými lektory z níz-
koprahového zařízení Ponorka.

I když máme před sebou hodně práce, na všechny aktivity se už těšíme.

Pedagogové ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116

VÝSTAVA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

Střední odborná škola Jana Tiraye zve veřejnost na výstavu závěrečných prací žáků  
3. ročníků oborů vzdělání Obráběč kovů, Kadeřník, Kuchař-číšník a Cukrář. Výstava se 
uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek.

Pro veřejnost bude výstava otevřena: ve čtvrtek 5. června 2014 od 14.00 do 18.00 hod.,
v pátek 6. června 2014 od 8.00 do 16.00 hod. v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš,  
Lánice 300. Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

Vedení SOŠ Jana Tiraye

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA NOVÝ OBOR VZDĚLÁNÍ SLÉVAČ 21-55-H/01

SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace vypisuje přijímací řízení na nový 
obor vzdělání Slévač 21-55-H/01. Přihlášky je možné zasílat do 31. 5. 2014
	 •	 jednoletý	obor	vzdělání	–	zkrácené	studium
	 •	 ukončení	výučním	listem
	 •	 denní	studium
	 •	 přijímací	řízení	bez	přijímacích	zkoušek

Základní podmínky pro přijetí: dosažené střední vzdělání s výučním listem nebo matu-
ritní zkouškou a zdravotní způsobilost uchazeče.
Po ukončení přípravy a po vykonání závěrečné zkoušky absolventi ovládají:
absolventi jsou připraveni především tavit kovy, vyrábět a ošetřovat slévárenské formy  
a jádra, odlévat odlitky, manipulovat s odlitky a formovací hmotou, udržovat a opravovat 
nástroje a pracovní pomůcky. 
Stipendium pro obor vzdělání Slévač
Kraj Vysočina poskytuje žákům oboru vzdělání Slévač tzv. „Motivační a prospěchové sti-
pendium“. Na toto stipendium mají nárok všichni žáci, kteří splní požadovaná kritéria.
Smluvní pracoviště pro odborný výcvik
Středisko praktického vyučování PBS, a.s., Vlkovská 279, Velká Bíteš

Vedení SOŠ Jana Tiraye
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INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 – 2015

Zápis do přípravných a prvních ročníků všech oborů na Základní umělecké škole, Hrn-
čířská 117 ve Velké Bíteši je 2. 6. 2014 a 4. 6. 2014 od 13 do 16 hodin v učebnách jednot-
livých oborů. 
Počet přijímaných žáků je omezen celkovou kapacitou školy (300 žáků), povolenou 
MŠMT.
Obor hudební - orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně HN 
(Mgr. Hana Kulajtová)
Obor taneční - informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále 
ZUŠ (p. Zdeňka Punarová) 
Obor výtvarný - informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis v učebně 
výtvarného oboru (p. Jarmila Tomková) jen 2. 6. od 14.00 hod., jinak osobně
Zápis do třídy v Osové Bítýšce bude v úterý 3. 6. 2014 od 14 do 16 hodin na Základní škole 
Osová Bítýška.
Žáci, kteří již výuku na ZUŠ navštěvují, se znovu nepřihlašují.

František Kratochvíl, ředitel Základní umělecké školy, Velká Bíteš

CELOSTÁTNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH 
UMĚLECKÝCH ŠKOL ČR 

V měsících únoru až dubnu proběhly okresní a krajské soutěže žáků ZUŠ v hudebních 
oborech: hra na klavír, hra na kytaru a hra na smyčcové nástroje. Konkurence byla opravdu 
veliká, i přesto se žáci bítešské ZUŠ umístili na předních místech.

Okresní kolo v oboru hra na klavír v Novém Městě na Moravě
1. kategorie: Adéla Kolková 2. místo, Tereza Smutná 3. místo, Karolína Špačková 3. místo, 
Lucie Loupová čestné uznání
4. kategorie: Anna Žáková 1. místo s postupem do krajského kola, Barbora Smutná 2. místo 
5. kategorie: Iveta Burianová 2. místo
6. kategorie: Anna Jirglová 2. místo
V krajském kole v Jihlavě se Anna Žáková umístila na třetím místě.

Okresní kolo v oboru hra na kytaru ve Žďáře nad Sázavou
0. kategorie: Jan Zachoval  1. místo
2. kategorie: Filip Svoboda 1. místo 
3. kategorie: Iveta Zaděláková  2. místo
6. kategorie: Barbora Maierová  1. místo s postupem do krajského kola
1. kategorie: kytarový kvartet 1. místo s postupem do krajského kola (kyt. kvartet ve složení: 
Filip Svoboda, Tereza Bočková, Barbora Maierová, Iveta Zaděláková)   
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V krajském kole v H. Brodě se Barbora Maierová umístila na prvním místě, kytarový 
kvartet získal druhé místo.

Okresní kolo v oboru hra na smyčcové nástroje v Bystřici nad Perštejnem
1. kategorie: Diana Holíková 1. místo s postupem do krajského kola (violoncello)
6. kategorie: Viktor Blažek  2. místo (housle)
V krajském kole v Třebíči se Diana Holíková umístila na druhém místě.         

Všem žákům a jejich pedagogům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji mnoho 
dalších hudebních úspěchů. 

František Kratochvíl

KULTURA

NEJLEPŠÍ ZPĚVÁČEK REGIONU JE Z VELKÉ BÍTEŠE

V sobotu 5. dubna 2014 
se na zámku v Telči usku-
tečnilo krajské kolo celo-
národní soutěžní přehlídky 
dětských interpretů lidových 
písní „Zpěváček“. Soutěž 
organizovalo Horácké fol-
klorní sdružení (Horfos) ve 
spolupráci s Domem dětí  
a mládeže v Jihlavě, tento-
kráte s pomocí domácího 
folklorního souboru Podja-
vořičan. Předcházející roč-
níky této soutěže probíhaly 
v Jihlavě, v posledních letech 
však nikoliv v důstojných  
a vhodných prostorových 
podmínkách. Společenský sál 
a Justiční sál v přízemí Státního zámku v Telči byl pro letošní pro účastníky i diváky 
příjemnou změnou. 

Oblastní soutěžní přehlídka se realizuje s finanční podporou Kraje Vysočina a je určena 
všem dětem našeho regionu ve věku do 15 let, a to nezávisle na tom, zdali jsou či nejsou 
členy nějakého místního nebo krajského folklorního uskupení. Přesto postavení dětí z Velké 
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Bíteše v krajských přehlídkách organizovaných Horfosem nebývá jednoduché, zřejmě pro 
„nečlenství“ v tomto krajském sdružení.

Horácké soutěže se zúčastnily rovněž folklorně spříznění zájemci z Jihomoravského 
kraje a letos rovněž z Pardubického kraje. Počet účastníků se tím navršil a konkurence 
zvětšila. V letošním roce se přihlásilo 76 dětí. Z toho 16 dětí bylo v první věkové kate-
gorii (do 9 let), 51 dětí v druhé hlavní postupové kategorii (10–15 let) a 9 zpěváků ve 
třetí kategorii (nad 15 let). 

Z Velké Bíteše do Telče přijelo pět zpěváčků. Na akordeon je doprovázel Jaroslav 
Coufal. Z jejich velice zdařilého vystoupení měli radost přítomní rodiče i vedoucí Bí-
tešanu. Kateřina Vrzalová stanula na prvním místě. Poprvé v této soutěži museli porotci 
přiznat 1. místo v hlavní kategorii účastníkovi z Velké Bíteše. Ani tomu nemohlo být 
jinak, když ji krajánci vloni postavili na 2. stupínek a následně národní porotci jako 
jedinou z několika horáckých adeptů vybrali do dvacítky nejúspěšnějších zpěváčků  
z celé naší vlasti.  

Kateřina Vrzalová bude opět reprezentovat náš region v národním výběru ve Velkých Losi-
nách. Datum ještě není stanoveno. Pro nás Bítešany je to v Roce české hudby pěkný dárek.

Silva Smutná

MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK VE VELKÉ BÍTEŠI

Kulturní dům ve Velké Bíteši navští-
vila ve středu 9. dubna známá trojka 
Pavel Liška, Josef Polášek a Martin 
Zbrožek s představením „Milostný 
trojúhelník“. Herci vstupovali na jevi-
ště bez předem daného scénáře. Situ-
ace, postavy, zápletky, písničky a tance 
se zrodily až přímo na jevišti. Všichni 
přítomní byli vtáhnutí do děje, na-
jednou se ocitli v roli scénáristů  
a režisérů a vytvořili nový „Milostný troj-
úhelník“. Pánové dostali od publika za-
dání: pošta, tchýně, tchán, schizofrenní 

motorkář, ze života hmyzu, veselý scénář. V představení převládal humor, smysl pro detail  
i různé humorné situace. Bylo zde drama, srdceryvné scény, komické paradoxy, plno převleků  
a rekvizit. S požadavky a tématem od publika se herci poprali velice bravurně, mělo to 
vtip a „šťávu“. Příběh, který se vytvořil, byl pro tento večer jedinečný a už se nikdy nebude 
opakovat. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME …

…. bylo hlavním mottem společného tvoření dětí z MŠ Masarykova náměstí, MŠ Ma-
sarykova náměstí a MŠ Lánice a dospělých klientů Domova bez zámku. Vše odstartovalo 
setkání s paní ředitelkou Sedlákovou. Pak se rozběhla spolupráce na plné obrátky. Děti si 
vyšly k nám na Výsluní, seznámily se s klienty, provozem a samozřejmě si vyrobily nějakou 
drobnost. Počáteční ostych všichni rychle překonali a během chvíle jsme se stali přáteli. 
Nezůstalo tedy u jedné návštěvy, proto nás napadlo, že by bylo vhodné tuto úžasnou spolu-
práci nějak završit a ukázat veřejnosti výsledky našeho tvoření.

A tak 15. dubna tohoto roku se otevřely dveře výstavní síně, kde byla vernisáží zahájena 
společná výstava, nad kterou převzal záštitu starosta města Velká Bíteš Ing. Milan Vlček. 
Úvodní slovo přednesla Bc. Alena Brožková, ředitelka Domova bez zámku a Mgr. Hana 
Sedláková, ředitelka MŠ Masarykovo náměstí. Svým veselým pásmem tanečků a písniček 
všechny přítomné potěšily děti z mateřské školy. Houslová muzika národopisného souboru 
Bítešan navodila příjemnou atmosféru písněmi z našeho kraje. Dále byli přítomni zástupci 
města, firem, sponzoři, klienti Domova bez zámku a široká veřejnost.

Všem, kteří přišli, patří velký dík za podporu, nejen morální, ale i finanční. Vážíme si 
podpory všech, kteří k nám chodí, i těch, kteří v budoucnu přijdou.

Chytková Eva, terapeutka Domova bez zámku p. o.

POHÁDKOVÝ LES SE USKUTEČNÍ 18. KVĚTNA

Milovníci pohádek si dají dostaveníčko v neděli 18. května od 14. hodiny u bítešské 
radnice. Bítešská Kolpingova rodina a KDU-ČSL pro ně opět připravily napínavé pu-
tování kouzelným lesem, ze kterého nikdo neodejde s prázdnou. Trasa povede okolo 
mateřské a základní školy do lesa směrem na Letnou, aby se posléze vrátila zpět do 
města na farní zahradu.

V letošním roce se organizace akce ujala Ester Lajkepová. Pokud máte chuť a chcete jí po-
moci tím, že připravíte takovou pohádkovou scénku, na kterou děti nezapomenou, nebojte 
se jí ozvat. Informace k akci najdete na facebooku a na internetových stránkách farnosti  
a do akce zapojíme i učitelky z Mateřských školek.
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Všechny děti, které trasu úspěšně zvládnou, dostanou v cíli na farní zahradě odměnu.  
A navíc na ně bude čekat oblíbený skákací hrad a další soutěže. Jak pro děti, tak i pro do-
spělé bude připraven táborák a živá hudba v podání Luďka Strašáka.

Pohádkový les každoročně pomáhá organizovat několik desítek pomocníků. Jim všem 
patří velké poděkování.

Ladislav Koubek

POTLESK VE STOJE PRO PETROF PIANO TRIO

Aprílové žertíky nejsou do-
ménou Bítešského hudebního 
půlkruhu, proto se plánovaný 
poslední řádný koncert 17. se-
zóny skutečně konal první úterý 
v dubnu. Podle dobré tradice 
nejprve vystoupil žák ZUŠ – 
flétnista Marek Přibyl ze třídy 
Vítězslava Drápala. S klavírním 
doprovodem Heleny Bobkové 
předvedl efektní Panovu flétnu 
Julese Mouqueta. Marek se chce 
věnovat hudbě profesionálně, je 

přijat na kroměřížskou konzervatoř. Kromě příčné flétny hraje výborně i na housle. 
Protagonisty večera byli sympatičtí hudebníci Petrof Piana Tria: Martina Schulmeiste-

rová – klavír, Jan Schulmeister – housle a Kamil Žvak – violoncello. Do Bíteše jsme je po-
zvali znovu po jejich úspěšném koncertu ve 14. sezóně. Přijeli samozřejmě se zcela jiným 
programem – a předesílám, že vybrali pravé skvosty.

Klasicistní Haydnovo trio G dur je známé především svou třetí větou – Rondo alla On-
garese, někdy zvané Gypsy rondo. Krásná průzračná první věta pokračuje nádhernou kan-
tilénou druhé a graduje do maďarského (či cikánského) presta – podle dlouhotrvajícího 
potlesku bylo jasné, že Petrof Piano Trio si nás už první skladbou dokonale podmanilo. 

Mendelssohn-Bartholdy a jeho Písně beze slov patří rovněž k „evergreenům“ romanti-
smu – proto také existuje mnoho jejich transkripcí pro různá komorní sdružení. Trio nám 
předvedlo čtyři velmi pěkné úpravy J. Kowalewského. 

Na programu druhé poloviny koncertu byla jediná skladba – Klavírní trio a moll, op. 50 
Petra Iljiče Čajkovského. Jan Schulmeister ve svém zasvěceném a živém průvodním slovu 
připomněl, že Čajkovskij neměl rád souzvuk klavíru a smyčců, proto se dlouho kompo-
nování pro klavírní trio vyhýbal. Když se jej však podařilo přesvědčit, napsal skvost. Pa-
desátiminutové trio nás ohromilo – jak množstvím skladatelových hudebních myšlenek, 
tak brilantním provedením protagonistů. Po takové hudbě začíná člověk chápat ono ruské  
„u nas vsjo balšóje“.
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Pokud se dobře pamatuji, v letošní sezóně jsme už potřetí vstávali k závěrečnému pot-
lesku. Petrof Piano Trio si to opravdu zasloužilo. Ještě, že jsme šli.

Otto Hasoň

CEMBALOVÁ PREMIÉRA

Ač přes dvacet let v Brně, v Bíteši doposud nevystupovala: špičková cembalistka německého 
původu Barbara Maria Willi. Květnový mimořádný koncert proto bude patřit právě jí. 

Vynikající cembalistka, interpretka na historický kladívkový klavír a hudební pedagožka 
se narodila v německém Freiburgu im Breisgau. Hru na cembalo studovala ve Freiburgu  
u Stanislava Hellera, pokračovala ve Štrasburku u Aliny Zylberajch. V roce 1994 získala 
cenu „Prix d‘encouragement – special mention“ v cembalové soutěži v Bruggách. O rok 
později s vyznamenáním absolvovala prestižní studium na salcburském Mozarteu v obo-
rech hra na cembalo a kladívkový klavír (u Kennetha Gilberta) a provozovací praxe staré 
hudby (u Nikolause Harnoncourta). Je profesorkou na JAMU, kde s podporou DAAD, Ně-
mecké akademické výměnné služby, založila a vede cembalovou třídu.

Barbara Maria Willi spolupracuje s mnoha předními umělci, jako jsou např. Magdalena 
Kožená, Sergio Azzolini, Christian Leiterer, Erich Höbarth, Martina Janková, Eric Hoeprich,  
Jos van Immerseel a další. Nové žánry se jí otevřely díky spolupráci s Ivou Bittovou či Richardem 
Müllerem. Natočila řadu kritikou ceněných CD. Patří k nim např. nahrávka nově objevených 
sonát J. H. Schmelzera z kroměřížské hudební sbírky, které natočila s Johnem Hollowayem, Ja-
apem ter Lindenem a Nigelem Northem, či nosič s hudbou ze dvora Bedřicha Velikého „Feuer 
und Bravour“, nahraný se souborem Musicke & Mirth a s Rebekou Rusó. Společně se Scholou 
Gregorianou Pragensis a belgickou Capillou Flamencou natočila CD ,,Salve Mater“, které získalo 
v roce 2007 nejvyšší francouzskou cenu ,,Choc du Monde de la Musique“. 

Virtuózní hra na cembalo přinesla umělkyni řadu ocenění, mezi nimi i prestižní cenu 
televizního festivalu Zlatá Praha a cenu německé hudební kritiky. V roce 2005 byla člen-
kou komise Mezinárodní cembalové soutěže v rámci Pražského jara. Jako dramaturgyně 
dlouhodobě spolupracuje s festivalem Concentus Moraviae. Spolu s hudební agenturou 
C.E.M.A. založila v roce 2004 úspěšný abonentní cyklus koncertů staré hudby v Brně pod 
názvem Barbara Maria Willi uvádí… 

V úterý 6. května v 19 hodin vynikající interpretka uvede v kulturním domě v premiéře 
samu sebe. V přestávce mezi hudbou barokních mistrů proběhne vyhodnocení velké dět-
ské soutěže. A všichni, kteří už se nemohou dočkat XVIII. sezóny, si budou moci zakoupit 
permanentky na příští ročník BHP.

Michaela Hanzelková   

NOC KOSTELŮ

„Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení 
časů, dnů a let.“ Gn 1,14

27



Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   Květen 2014

Bítešský kostel sv. Jana Křtitele přivítá návštěvníky tradiční Noci kostelů opět o týden dříve 
než ostatní chrámy po celé republice. V pátek 16. května 2014 otevře své brány nejprve dě-
tem, které si budou moci od půl šesté zahrát hru o zdejším patronovi. Připraveno je pro ně 
také divadelní představení a tvořivá dílna. Mši svatou v 19 hodin doprovodí svým zpěvem 
Minischola pod vedením Honzy Bryma a Marušky Zavadilové. Ve večerní části programu 
bude Petr Mašek prezentovat svoje zážitky z pouti do Říma na svatořečení papežů Jana XXIII. 
a Jana Pavla II. Proběhnou komentované prohlídky, vystoupí např. křesťanská folková sku-
pina Hoří z Deblína či Tišnovský komorní orchestr. Přesný program najdete na internetových 
stránkách farnosti www.velkabites.farnost.cz a na plakátech.

Michaela Hanzelková

TOMÁŠ GRAUMANN – DVAKRÁT ZACHRÁNĚNÉ DÍTĚ

V rámci jarního přednáškového cyklu „Prameny dědictví a naděje“ proběhne v pátek 
30. května ve výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši beseda s Tomášem Grauma-
nnem, který je jedním 669 dětí zachráněných Nicholasem Wintonem v roce 1939.

V prosinci 1938 se tehdy třicetiletý úředník londýnské burzy Nicholas Winton vypravil do pomni-
chovského Československa. Jeho přítel ho požádal, aby pomohl pražské kanceláři Britského výboru 
pro uprchlíky z Československa organizovat dětské transporty. Protože Winton znal poměry v teh-
dejším Německu a věděl, co bude okupace Československa znamenat pro Židy, neváhal ani chvilku.

Pro každé dítě do 17 let bylo potřeba sehnat náhradní rodinu v Anglii a kauci čítající asi  
50 liber. Následovalo vyřízení britského víza a povolení k pobytu. Winton proto založil v Lon-
dýně Dětskou sekci BCRC, kde za pomoci své matky a dobrovolníků hledal adoptivní rodiče, 
vyřizoval u britských úřadů adopce a získával peníze na kauce. V Praze pak za pomoci lidí z praž-
ské pobočky BCRC shromažďoval dokumenty od rodičů, kteří chtěli své děti poslat do Anglie  
a vyřizoval u německých okupačních úřadů povolení k vycestování.

První dětský transport byl z Prahy letecky vypraven 14. března 1939 a zamířil do Švédska. 
V ostatních už jely děti v zapečetěných vagónech, kdy jejich cesta vedla přes Německo do 
Anglie. Jiná země pomoc pro děti nenabídla. Poslední vlak odjel z pražského Wilsonova 
nádraží 2. srpna 1939. Celkový počet zachráněných dětí dosáhl 669.

Pro rodiče i děti bylo velmi těžké a bolestné se rozloučit. Nikdo z nich také nevěděl na 
jak dlouhou dobu. Rodiče však těmto dětem svým rozhodnutím zachránili život. Žádný  
z rodičů těchto 669 dětí nepřežil nacistické koncentrační tábory.

Největší transport byl naplánován na 1. září 1939. Ten den však 2. světová válka a žádný 
dětský vlak už neodjel.

Tomáš Graumann je jedním z posledních zachráněných dětí a přijde se s Vámi podělit o své 
životní osudy. Zavzpomíná nejen na život v předválečném Československu, ale povykládá i o své 
životní cestě ve Skotsku nebo působení v misi i na Filipínách, kde poznal svoji ženu Caroline.

Více se dozvíte v pátek 30. května v bítešském muzeu. Beseda začíná v 18 hodin.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši
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POD OCHRANOU ŽEROTÍNŮ

Druhá přednáška v rámci cyklu „Prameny dědictví a naděje“ se uskuteční mimořádně 
v neděli dne 1. června v Městském muzeu ve Velké Bíteši a bude pojednávat o osobnosti, 
která se nesmazatelně zapsala do historie Města Velké Bíteše, Karlu starším ze Žerotína. 
Přednáškou nás bude provázet David Rafael, autor dokumentu Pod ochranou Žerotínů, 
který zachycuje osobnost Karla staršího v období Bílé hory. Tento dokument bude po před-
nášce promítnut. Martin Babák promluví o významu odkazu našich předků a Bible Kra-
lické pro dnešní dobu.

Přednáška začíná v 18 hodin ve výstavním sále bítešského muzea na Masarykově ná-
městí 5. Právě budova čp. 5 je neodmyslitelně spojená s osobou Karla staršího a jeho bratra 
Jana, kdy v květnu roku 1598 byla slavnostně vysvěcena jako modlitebna Českých Bratří.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše zabý-
vající se dobou před rokem 1871. Nyní NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ, ZANIKLÝ DŮM ČP. 195:

Tento dům vznikl na vnitřní straně 
městských hradeb mezi domem čp. 194 
u Kostelní brány a nynější ZUŠ čp. 117 
zřejmě okolo roku 1800. První zápis  
v gruntovní knize o něm vypovídá, že jej 
roku 1837 František Koláčný postoupil 
v ceně 420 zlatých svému synovi Janu 
Koláčnému. Poté roku 1845 jej prodal 
v licitaci již Tomáš Růžička, a to za 562 
zlatých Antonii Šťastné. Ta vzápětí po-
stoupila polovici domu svému nastávají-
címu manželovi Františku Louckému. Následně roku 1865 koupili dům František a Josefa 
Rousovi. A roku 1869 jej pořídili za 1520 zlatých Jan a Marie Valíčkovi. Dodejme, že po-
sledními vlastníky domu byli bratr a sestra Kratochvílovi, načež dům v roce 1992 zanikl.

 
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11795, fol. 493, 494.

Jan Zduba

Foto: Archiv muzeaBývalý dům čp. 195 na sklonku 19. století.
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SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA NÁMĚSTÍ MÁ 300 LET

 Uprostřed velkobítešského náměstí se tyčí socha 
sv. Jana Nepomuckého, patrona Česka, Bavorska, lo-
ďařů, vorařů, mlynářů, duchovních, cti a zpovědního 
tajemství, a také proti vodnatosti. Na první pohled 
lze na ní rozpoznat typické znaky barokního umě-
leckého pojetí. Ve výrazu světce, který nese kolem 
hlavy pětici zlatých hvězd, je patrné nábožné po-
hnutí a odevzdanost do vůle ukřižovaného Krista. 
Celé pojetí sochy je dekorativní s členitým zvlněním  
a zdobením kněžského roucha. Sochař zvolil s nej-
větší pravděpodobností dobře opracovatelný orga-
nogenní řasový vápenec z mořských usazenin mla-
dotřetihorního stáří, těžený v minulosti na Brněnsku 
v několika lomech. Socha stojí na podstavci, který má 
na čelní stěně vyrytý nápis: „IN SANCTITATE TUA 
PRAESTA A DEO AUXILIUM EXISTENTIBUS ET 
FUTURIS BITESENSIBUS“, v překladu: „Ve svatosti 
své poskytuj od Boha pomoc existujícím a budoucím 
Bítešským“. Chronogram vyčtený z velkých písmen  
v nápisu je v podobě: „I CI VD VXILIVMXI IVVV II 
IV“, což znamená rok 1714. Podstavec je členitě pro-

filovaný a byl vytvořen z červenohnědého křemitého pískovce, který se nachází v souvrství prvo-
horního stáří v Boskovické brázdě. Horniny z červeného souvrství (arkózy, pískovce a slepence) 
byly těženy již v období románském a gotickém na Ivančicku a Tišnovsku jako dekorativní ká-
men na architektonické a sochařské práce, jak můžeme obdivovat v presbyteriu kostela sv. Jana 
Křtitele ve Velké Bíteši či ve větší míře v chrámu kláštera Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova. 
Totéž viděl v roce 1728 kreslíř veduty města, který zachytil poblíž kašny a pranýře sochu na níz-
kém podstavci, obehnaném dřevěným plotem.

Méně sdělná je socha při otázce po souvislostech jejího vzniku. Nejasným zůstává investor, 
kterým mohla být nejspíše obec; ovšem obecní účty nejsou v tomto průkazné, jelikož se pro 
rok 1714 nedochovaly. Ještě více skrytým zůstává autor sochy. Nejspíš se jednalo o sochaře 
působícího v Brně, jak napovídá též podobně ztvárněný Jan Nepomucký v Brně-Chrlicích 
z roku 1712. Naštěstí důležitou otázku po důvodech vzniku sochy lze víceméně zodpově-
dět. Dle očekávání souvisí s budováním kultu Jana Nepomuckého (cca 1340–1393). Ten byl  
v barokní době uctíván jako mučedník zpovědního tajemství, povýšený na zemského patrona  
a ochránce. Snaha o jeho kanonizaci započala v souvislosti s vydáním jeho latinského životo-
pisu od jezuity Bohuslava Balbína z roku 1680. K jeho kultu se bítešští radní přihlásili již v roce 
1704, kdy pořídili obraz s jeho zpodobněním a zavěsili jej na radnici v dolní světnici. O deset 
let později bylo rozhodnuto o konání procesí na jeho počest. Zřejmě proto byla zbudována 

Třistaletý jubilant. Foto: Jan Zduba
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jeho socha na náměstí, ke které buď již v roce 
1714 nebo o rok později, kdy byl zahájen 
pražským arcibiskupem beatifikační proces, 
vedl administrátor Jan Hos 16. května z kos-
tela procesí. V dalších letech se konávaly po-
božnosti zřejmě jen v kostele. Mezitím v roce 
1716 obec pořídila k soše lampu. Velká slav-
nost se udála v roce 1721, kdy byla sloužena 
první svatá mše ke cti a chvále Jana Nepo-
muckého, kterého papež vzápětí 31. května 
prohlásil za blahoslaveného, a administrátor 
vedl procesí za vyzvánění zvonů k soše na 
náměstí. Od té doby se procesí konávala pra-
videlně. V roce 1724 doprovázeli procesí tru-
bači a muzikanti, v roce 1727 za zvuku zvonů 
mládenci nesli obraz světce. Pravděpodobně 
velkolepé procesí se událo v roce 1729 poté, 
co byl Jan Nepomucký 19. března prohlášen 
svatým.

Později v roce 1799 byla socha vyvýšena o dva hranolovité podstavce z bělošedé, středně 
zrnité, dvojslídné žuly z mrákotínské oblasti u Telče. Následně byl zhotoven i kovový plot 
kolem podstavce. Koncem 19. století byly u něj zasazeny čtyři lípy, které během několika 
desetiletí sochu zcela zakryly, načež byly po 2. světové válce skáceny. V únoru 1933 obecní 
zastupitelstvo zadalo opravu sochy a podstavce sochaři E. Křivánkovi z Brna, a to na základě 
nabídky ve výši 2 020 Kč. Sochař opravu provedl během léta a vyčíslil náklady na 2 108 Kč. 
Celá částka byla zaplacena ze sbírky, která vynesla přes 2 200 Kč. Opravená socha však ne-
vydržela dlouho, neboť byla v květnu 1945 v důsledku bombardování částečně poškozena. 
Přišla tehdy o své doplňky a kovový plot. Oprava sochy byla pak provedena v květnu 1951, 
přičemž byl restaurován latinský nápis na podstavci a částečně kamenné stupně. Počátkem 
května 1958 se socha dostala pod ochranu památkové péče spolu s kašnami a celým ve-
řejným prostranstvím náměstí. V dnešní době je zřejmé, že by bylo vhodné sochu sv. Jana 
Nepomuckého znovu očistit a konzervovat, obdobně jako bylo provedeno v loňském roce 
u obou kamenných kašen, a tím zachovat symbol barokního duchovního a zemského kultu 
v dobrém stavu příštím generacím.

Zdroje: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, sig. C18 (obecní počty), obecní kroniky. Jaromír 
KOTÍK, Svatý Jan Nepomucký na náměstí, in: Bítešské historky a pověsti, Velká Bíteš 1992, 
str. 34. Ivan MRÁZEK, Kamenná tvář Brna, Brno 1993, str. 238. Vít VLNAS, Jan Nepom-
ucký, česká legenda, Praha 1993, str. 284. Webové stránky: geo.mff.cuni.cz, cs.wikipedia.org.

Jan Zduba a Josef Hájek, Muzejní spolek Velkobítešska

Socha sv. Jana Nepomuckého v roce 1728 (AMB, f. U21, sig. A260).
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION – KOŠÍKOV 

III. POKRAČOVÁNÍ

20. STOLETÍ

1917
•	Správní	orgány	c.	a	k.	monarchie	nařídily	obci	již	VI. válečnou půjčku. Vzhledem k tomu, 
že dosud upsané půjčky dosáhly výše přes 12 000,- K a navíc obec zapůjčila své veškeré movité 
jmění 600,- K, rozhodl obecní výbor (OV) v měsíci červnu jednohlasně, „...že chudá a malá obec 
Koškov nemůže se zúčastniti upsání na VI. válečné půjčce, leč by byl upsán obnos 1 960,- K, stržený 
za dodané zvony z našeho filiálního kostela, jenž jest deponován na farním úřadě ve Vel. Byteši.“ 
•	Ovšem	měsíc	na	to,	po	důrazné	výzvě	zemského	výboru	a	okresního	hejtmanství,	změnil	
OV svůj názor a rozhodl (opět jednohlasně) upsat VI. válečnou půjčku ve výši 2 400,- K 
prostřednictvím Městské záložny ve Velké Byteši, jako půjčku umořovací.

1918
•	Obecní	honitba	Koškova	byla	pronajata	Lesnímu	úřadu	hrabství	náměšťského,	v	zastoupení	
dr. Jindřicha hraběte z Haugwitzů, a to na období od 1. ledna 1918 do 31. prosince 1923.

PO I. SVĚTOVÉ VÁLCE
1919
•	Do	služby	obecního ponocného byl přijat František Fiala, za roční plat 450,- Kč. („Kč“  
bylo označení nové měny ve svobodné republice). 
•	Anton	Mužík	č.	11	přislíbil	OV,	že	bude	zajišťovat	dovoz	kněze	k	ohlášeným	církevním	
úkonům, za roční odměnu 120,- Kč.
•	17.	srpna	rozhodl	OV	jednohlasně,	„..by osada Ludvíkov jako obec samostatná uznána 
byla...“. Bylo to ovšem spojeno s podmínkou vyvázání se ze všech břemen, která obec tíží. 
Jmenovitě musela převzít daňové zatížení, jakožto podíl dlužného obnosu 10 000,- Kč, při-
padajícího na VI. válečnou půjčku.
•	OV	 řešil	 zaopatření místních chudých: Např.: Chudému J.K. bylo zakoupeno prádlo  
i šaty a byl mu přidělen byt v obecním domku v Ludvíkově a poskytnuto 5,- Kč na denní 
stravu. Chudému F.F. bylo také zakoupeno prádlo a šaty.
•	OV	rozhodl,	že	práce	kancelářské	bude	vykonávat	Jan	Hort	(č.3)	za	roční	odměnu	200,-	Kč.		

1920  
•	Zajímavá	rozhodnutí	OV:
- byla zamítnuta žádost J. Drápely do Ludvíkova, „...poněvadž jest ze svazku obce vymazán 
a jako příslušník města Vídně zaznamenán...“
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- schváleno rovnoprávné rozdělení chudinských peněz přijatých od farního úřadu
- kdo se dostane před „obecní komis“ pro jakékoliv „domácí porovnání“ složí pro „chudý fond 
obecní“ poplatek 10 Kč.

VYVLASTNĚNÍ VELKOSTATKU
Obecní zastupitelstvo (OZ) společně s finanční komisí se jednohlasně usneslo, že o vyvlast-
nění se má žádat u Pozemkového úřadu:
 1. Pro stavbu domků a veřejných budov z parcely č. 90.
 2. O lesy – pro potřebu dříví palivového, stavebního, lesního steliva, lesních pastev,  
  kamenných lomů atd. z parcel č. ….

•	Byla	zvolena	„obecní	bytová komise“ ve složení František Večeřa, František Lop a Fran-
tišek Vrba z Ludvíkova. 
•	Starosta	August Janeček předložil 11. března „ústní rezignaci“, kterou doložil lé-
kařským vysvědčením. Obecní zastupitelstvo (OZ) tuto rezignaci nejprve nepřijalo 
a rozhodlo, aby i nadále úřad starosty vykonával. Dle výnosu okresní pol. správy  
k rezignaci stejně došlo, a na příštím zasedání OZ (28. 3.) byl novým starostou zvolen 
František Kocián.
•	Byla	zřízena	služba	obecního ponocného spojená s vyhlašováním zpráv – tzv. „bubnová-
ním“. Určen byl A. H. s ročním platem 500,- Kč. 
•	Dále	byla	ustanovena	obecní	nemocnička s dostatečným vybavením v Ludvíkově, pro 
celou obec Koškov – Ludvíkov.
•	OZ	připravilo	žádost	o	povolení	otevření kamenolomu na pozemku velkostatku náměš-
ťského a vyslovilo se pro Karla Kottika z Radoškova na uvolněné místo „řídícího“ Obecné 
školy ve Velké Byteši.

1921
•	 Zastupitelstvo	 povolilo	 „připsání“	 obecních	 pozemků	 za	 úhradu	 občanům	
ludvíkovským, kteří je řadu let nepřetržitě využívali. Získané prostředky byly 
použity na úhradu dluhů osady Ludvíkova, např. větší obnos škole ve Stanovi-
štích. 
•	Na	návrh	A.	Janečka	povolilo	OZ	„...vyprázdniti louži u Kociánových místním občanům 
v dědině dle jejich samé dohody“. 
•	Byl	zvolen	„místní výbor pro potírání zavíječe pelyňkového“.

1922
•	 OZ	 se	 vyjádřilo	 k	 vybírání	 dávky z piva a kořalky: „...Z důvodu nepatrného výtěžku  
z těchto dávek byla tato 9 hlasy zamítnuta“. (?!)
•	Obecním	pokladníkem	byl	zvolen	Antonín	Kocián,	byla	odsouhlasena	zvláštní	kostelní	
přirážka a oprava „obecní cesty do ulice“ a to štětováním.
•	Starosta	byl	pověřen	zřízením obecní knihovny.  
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1923  
•	Zastupitelé	hlasovali	o	přistoupení	obce	za	zakládajícího	člena	„Národní jednoty“. Člen-
ství však neodsouhlasili... „ježto obec jest sama zatížena velikými platy“.
•	Na	žádost	„Zemského	četnického	velitelství“	určilo	zastupitelstvo	v	lokalitě	„Na	Trávni-
kách“, veřejné místo pro stanoviště potulných tlup. 
•	Starosta	žádá	o	částečné	uhrazení	„dobrodruhem	odcizených	peněz“	z	obecní	pokladny	
ve výši 600,- Kč.
•	OZ	rozhodlo	o	zaopatření	obecního	býka	a	uložilo	svým	členům	„by pochůzkou v okolí, 
přiměřeného a schopného býka pro obec vyhledali. Peníze od skoku budou se vybírat na obec-
ním úřadě“.

1929   ELEKTRIFIKACE  KOŠÍKOVA
•	Obecní	finanční	komise	 (FK)	na	 své	 schůzi	konané	6.	 června	 (v půl osmé večer v hostinci  
p. J. Kubity v Košíkově), za přítomnosti všech svých 6 členů a po přečtení a projednání podmínek 
obsažených v nabídce Západomoravských elektráren, akc. spol. v Brně (Z.M.E.), rozhodla takto:
 1. Aby výše zmíněná „elektrizace“ obce byla provedena.
 2. Souhlasí s výpůjčkou, která bude použita na její splacení:
   a) 30 ks akcií v hodnotě 9 000,- Kč
   b) 5 % ních dílčích úpisů dlužných Z.M.E. Při upisovacím kurzu 
    95,- Kč, za efektivní obnos 5 700,- Kč
    za něž se obdrží obligace (v nominále 6 000,- Kč)
   c) drahotního příplatku na pořízení transformační stanice
    a rozvodné sítě po obci v obnosu 75 000,- Kč
   d) stavebního příspěvku na přípojku vysokého napětí 30 400,- Kč
 3. Souhlasí, aby výdaje, které obci při elektrifikaci vzniknou, byly hrazeny obecní přirážkou.

1930 SJEZD KATOLICKÉ MLÁDEŽE A SVĚCENÍ ZVONŮ 
Tato událost, významná pro Košíkov i široké okolí,  
je v historii obce spojena s datem 21. září roku 1930,  
jak dokládá snímek odznaku, vydaného při této příležitosti.
•	 Obecní	 rada	 Košíkova	 sestavovala	 tři	 samostatné	
rozpočty, které schvalovala finanční komise ve slo-
žení: August Janeček – předseda, Tomáš Kalla, Franti-
šek Chaloupka, Josef Koza, Josef Burian a Jan Večeřa.       
 a) společný rozpočet obce Košíkova 
  s osadou Ludvíkov
 b) samostatný rozpočet Košíkova
 c) samostatný rozpočet Ludvíkova. 
•	Finanční	komise	dále	odsouhlasila,	aby	pro	„elektri-
zační výpůjčku“ bylo vloženo zástavní právo na obec-
ním majetku obce Košíkova. 
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•	FK	odsouhlasila	odprodej	pozemku	Františku	Loupovi	na	stavbu	rodinného	domku,	ve	zvý-
šené výměře 1075 m².
•	FK	odsouhlasila	výpůjčku	na	zakoupení lesa a kamenolomu s odůvodněním, že vlastnic-
tví lesa bude pro obec rentabilní a „jiného kamenolomu zde není“.
•	Dále	FK	odsouhlasila	výpůjčku	pro	hasičský	sbor,	ve	výši	10	000,-	Kč	od	Městské	spoři-
telny ve velké Bíteši.

ELEKTRIFIKACE  LUDVÍKOVA
•	Na	svém	prosincovém	zasedání	konaném	tentokrát	v	Ludvíkově	odsouhlasila	FK,	aby	také	
osada Ludvíkov byla připojena na elektrickou síť Západomoravských elektráren, akc. spol. 
v Brně. Pro tento účel poskytnout Z.M.E. stavební příspěvek na přípojku vysokého napětí 
v hodnotě v hodnotě 38 475,- Kč a na sekundární síť obnos 24 500,- Kč a to od Městské 
spořitelny ve Velké Bíteši.
•	Odsouhlasen	byl	také	odprodej	stavebního	místa	Františku	Kratochvílovi	č.	19.

1931
•	Obecní	výbor	a	FK	souhlasil	se	zřízením	poboček	při	II.	a	IV.	třídě	Obecné	školy	ve	Velké	
Bíteši. Souhlasil také s cenou 140,- Kč, kterou nabídl Jan Kalla za 1 m³ tesaného dřeva. No-
vým předsedou FK byl zvolen Alois Sikora (jméno z archivu) a místopředsedou František 
Burian.

1932
•		Byl	odsouhlasen	prodej obecních pozemků žadatelům o stavbu rodinných domků: Jus-
tině a Janu Halačkovým č.8 a Marii Hanělové č.16, každému po 378 m² za cenu 2,- Kč/
m² - cena byla snížena vzhledem k „neplodnosti“ těchto pozemků. V roce 1936 snížila FK  
M. Hanělové cenu na 1,- Kč/m².  

1934 
•	Na	říjnovém	zasedání	FK	byly	schváleny	rozpočty školních rad ve Velké Bíteši a v Při-
byslavicích, dále samostatné rozpočty Košíkova a Ludvíkova i společný rozpočet politické 
obce Košíkov. Prozatím nebyla schválena výpůjčka na výstavbu „umrlčí komory“, poně-
vadž její stavba byla odložena na příští rok.

1935
•	FK	schválila	školní	rozpočty	Velké	Bíteše,	Stanovišť	a	Přibyslavic.	Dále	byl	schválen	od-
prodej obecního pozemku žadateli Ludvíku Brychtovi v osadě Ludvíkov, o výměře 500 m², 
za cenu 1,- Kč/m² (opět vzhledem k „neplodnosti“ pozemku). Za stejnou cenu byl odsou-
hlasen prodej pozemku o výměře 400 m² Cyrilu Rybníčkovi. FK doporučila zastupitelstvu, 
aby obnosy za pozemky prodané na stavbu rodinných domků byly použity na splácení 
dluhu, vzniklého koupí lesa v roce 1930.
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1936
•	OV	odsouhlasil	prodej	obecního	pozemku	v	katastru	obce	Ludvíkov	o	výměře	500	m²,	
žadateli Rudolfu Brychtovi z Ludvíkova na stavbu rodinného domku za cenu 1 Kč,-/m²  
z výše uvedených důvodů. 

1938
•	FK	schválila	odprodej	stavebního	místa	o	výměře	400	m²	manželům	Antonínu	a	Štěpánce	
Loupovým, Košíkov č. 24, za cenu 1,- Kč/m². 
•	Další	 stavební	místo	bylo	prodáno	v	katastru	obce	Ludvíkov,	manželům	Rudolfu	a	 Jo-
hanně Brychtovým z Košíkova č. 40. Finanční komise schválila odměny a diety navržené 
obecním funkcionářům za celé funkční období.

OKUPACE – „PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA“
1939
•	Bylo	vyhověno	žádosti	manželů	Jany	a	Marie	Loupových,	t.č.	bytem	ve	Velké	Bíteši,	o	od-
prodej stavebního místa o výměře 400 m², vedle novostavby Ant. Loupa.
•	Další	stavební	místo	bylo	přiděleno	Josefu	a	Vlastě	Loupovým,	bytem	v	Místku.	

DOBOVÉ ODMĚNY OBECNÍM FUNKCIONÁŘŮM
1940
•	FK	schválila	zvýšení	odměny	obecnímu	pokladníkovi	na	300,-	K	ročně,	doporučila	zvýšit	
roční odměny obecním zastupitelům na 600,- K a zvoníkovi na 200,- K,  mimo deputátního 
pole. Vzhledem ke „zvýšené agendě obecní“ a nárůstu povinností kladených na starosty 
obce bylo usneseno všemi hlasy, aby jeho odměny a požitky byly s platností od počátku 
roku zvýšeny takto: Roční odměna starostovi 1800,- K, „poselné“ 320,- K, písařství 1 250,- 
K, nájemné úřadovny 200,- K, topivo a svítivo 230,- K.
•	Současně	navrhla	úpravu	„požitků“	zástupce starosty v Ludvíkově a sice – roční odměna 
200,- K, poselné 80,- K, topivo a svítivo 20,- K, nájemné 60,- K. Finanční komise rozhodla, 
že zvýšené odměny budou hrazeny z běžných obecních příjmů.

1941 
   FK odsouhlasila odprodej následujících stavebních míst:
•	650	m²	v	kat.	obce	Ludvíkov,	Eleonoře	Hladké,	Ludvíkov	č.12,	za	cenu	2,-	K/m².	
•	230	m²	v	kat.	obce	Košíkov,	Václavu	a	Pavle	Čechovým,	Košíkov	č.	37	–	2,-	K/m².	
•	388	m²	v	kat.	obce	Košíkov,	Ludvíku	a	Ludmile	Hanělovým,	Košíkov	č.	16	–	1,-	K/m².	
•	430	m²	v	kat.	obce	Košíkov,	Karlu	a	Ludmile	Večeřovým,	Košíkov	č.	8	–	2,-	K/m².

HOSPODAŘENÍ OBCE
(v době „Protektorátu“)

1942                                          
•		Výroční	účet	Košíkova:		 celkový	příjem	 21	405,-	K
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 celkové vydání 20 837,- K
 hotovost koncem roku 568,- K
•		Výroční	účet	Ludvíkova:	celkový	příjem	 12	323,-	K
 celkové vydání 10 146,- K
 hotovost koncem roku 2 177,- K
•	Společný	obecní	účet:	 celkový	příjem	 13	697,-	K
 celkové vydání 13 682,- K
 hotovost koncem roku 15,- K
•	Pasivní nedoplatek řádného hospodáře 2 663,- K
Pro uhrazení schodku se musela podávat žádost Zemskému úřadu o příspěvek ze Zemského fondu.

1945
•	Březnové,	ještě	„válečné“	zasedání	FK	schválilo	všechny	obecní	účty	za	rok	1944	a	upo-
zornilo OV o nutnosti podat žádost o příspěvek ze Zemského fondu na uhrazení zbytku 
schodku ve výši 22 953,- K (ještě protektorátní měny). 

PO OSVOBOZENÍ
1946
•	Zbytek	neuhrazeného	schodku	činil	32	821,-	Kčs.	FK	dala	souhlas	k	rozšíření elektrifi-
kace Ludvíkova pro domy č. 16, 17 a 18 s tím, že každé z čísel složí příspěvek 1 000,- Kčs. 
Obecnímu sluhovi J.T. byl přiznán měsíční plat 1 000,- Kčs a deputátní pole v hodnotě 
250,- Kčs. 

1947
•	Neuhrazený	schodek	již	činil	54	878,-	Kčs.		FK	odsouhlasila	podepsání	„krycí	směnky“	 
u Spořitelny města Velké Bíteše ve výši 30 000,- Kčs na dofinancování rozšíření elektrické 
sítě v Ludvíkově a telefonizaci Košíkova, než bude poskytnuta subvence.  

V NOVÉ SPOLEČENSKO-POLITICKÉ SITUACI
1948  
•	FK	konstatovala,	že	obecní	dávky	jsou	vybírány	podle	„vzorných	pravidel“	a	souhlasila,	aby	
dávka z karet byla hostinskému Kubitovi stanovena paušálem 1 000,- Kčs ročně. „Dávka z míst-
nosti“ se nevybírá z důvodu, „že v obci bydlí jedině pracující lid, a to ještě s bydlením nouzovým“.
•	T.	J.	složil	kumulovanou	funkci	obecního sluhy, ponocného a hrobaře s tím, že si pone-
chá pouze službu zvoníka a kostelníka. Na jeho místo byl jmenován C. J., který byl navíc 
pověřený funkcí rozžihače světel, s měsíčním platem 1 000,- Kčs. 

1950
•	FK	odsouhlasila	zřízení rybníka „Na Klečanech“ a vzala na vědomí, že KNV v rámci „pě-
tiletky“ (pětiletého plánu) povolil 30 000,- Kčs subvence. Obnos byl použit na proplacení 
práce na Klečanech a na práce spojené se zřízením vodní nádrže u Kociánových. 
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1951
•	Byl	dán	návrh	obecní	FK,	aby	(bude-li	dostatek	pracovních	sil)	byla	nejdříve	provedena	
úprava cest. Stejnou důležitost přisoudila FK stavbě sběrny mléka. 
•	FK	schválila	prodej	stavebního	místa	o	výměře	600	m²	Josefu	Brymovi,	Košíkov	č.	40,	za	
cenu 3-4,- Kčs/ m².  

Alois Koukola, pokračování příště

SPORT

OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE ZAPLNILA 
SPORTOVNÍ HALU

 
Sportovní hala TJ Spartak ve Velké Bíteši se v pátek 11. dubna zaplnila sportovci. Konala 

se zde Okresní tělovýchovná akademie. Nástupem všech účinkujících byla akademie zahá-
jena předsedou TJ Spartak Ondřejem Blahou, který přivítal všechny přítomné. 

Poprvé se tělovýchovná akademie konala v rámci projektu České unie sportu – Sportuj  
s námi a za podpory Kraje Vysočina. 

Jako první vystoupily již tradičně mažoretky z Lažánek. Děti z Mateřské školy U Sta-
dionu s paní učitelkou Neklapilovou předvedly vystoupení s názvem „Karneval“. Nej-
mladší gymnastky z oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak pod vedením Jiřiny Langové 
a Míši Křenkové předvedly v průběhu celé akademie celkem 4 skladby: „Koťata“, „Slu-
níčka“, Žížaly“ a „Roztančené víly“. Ukázku s obručemi předvedly gymnastky z Nového 
Města na Moravě. Děvčata z Gymnázia z Bystřice nad Pernštejnem ukázala sestavu se 
stuhami s názvem „11 + 11“.

Přítomní mohli zhléd-
nout ukázku z tréninku 
stolního tenisu z oddílu 
TJ Spartak pod vedením 
Lucie Zezulové, ukázku 
z tréninku oddílu Vo-
lejbal žákyně pod vede-
ním Petry Urbánkové  
a Hany Vaverkové, 
ukázku florbalu pod ve-
dením Martina Bednáře. 

Oddíl Judo, který pravidelně trénuje 2x týdně, má závodníky od nejmladších až po dorost. 
Všichni se aktivně zúčastňují turnajů po celé ČR i v zahraničí. Ukázka pod vedením On-
dřeje Blahy měla dvě části. V první se představili ti nejmladší a ve druhé části se ukázali 
zkušení závodníci.  

„Karneval“ dětí z MŠ. Foto: Silvie Kotačková



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Na Tělovýchovné akademii také vystoupila 
skupina Mighty Shake ze Zastávky u Brna se 
skladbou „Dream in school“ a závěrečnou 
skladbu „Neanderthaus“.

Svoji sportovní skladbu všichni účinkující 
výborně zvládli. Za odměnu dostali malý 
dárkový balíček. Akademie se opět zúčastnilo 
velké množství diváků. Úroveň vystoupení  
i návštěvnost této akce se stále zvyšuje, za což 
jsou pořadatelé rádi. 

Na závěr poděkoval Ondřej Blaha všem 
přítomným za účast, trenérům i cvičite-
lům za jejich aktivní činnost v TJ. Poděko-
vání patří Mileně Janštové za moderování, 
Aloisi Špačkovi za ozvučení a v neposlední 
řadě Haně Holíkové za organizaci celé 
akce. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

POHÁDKOVÝ KOLOTOČ V SÁLE KULTURNÍHO DOMU

Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak zorganizovalo pro mateř-
ské školy nejen z Velké Bíteše představení s názvem „Pohádkový kolotoč“. Sál kulturního 
domu se v úterý 15. dubna proměnil v pohádkový svět.

Program „Z pohádky do pohádky“ uváděli babička s dědečkem v podání Míši Křenkové  
a Markéty Zušťákové za doprovodu hudebních pohádkových písniček.

Děti z oddílu moderní 
gymnastiky z TJ Spartak 
pod vedením Jiřiny Lan-
gové spolu s gymnastic-
kým kolektivem Baver  
z Třebíče pod vedením 
Míši Křenkové a Jiřiny Do-
čkalové pozvaly přítomné 
děti do pohádkového světa. 
Mohli jsme vidět pohádku  
„O řepě“, vystoupení s ná-
zvem „Sluníčko“, „Žížaly“, 
„Koťata“ i „Roztančené víly“.

Babička s dědečkem si 
také pozvali některé děti  
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Společné foto účinkujících. Foto: Silvie Kotačková

Ukázka oddílu JUDO. Foto: Silvie Kotačková
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k sobě na pódium. Odvážné děti si mohly zaházet míčkem do panáka. Za svůj výkon i od-
vahu dostaly malou odměnu.

Hodinka plná pohádek, písniček, tanečků se nejen dětem, ale i dospělým moc líbila.  
Na závěr poděkovala Hana Holíková z TJ Spartak všem účinkujícím za skvělý výkon. Podě-
kování také patří Rudolfu Rudovi za ozvučení. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

STOLNÍ TENIS VE VELKÉ BÍTEŠI

V sezóně 2013/2014 hrály okresní přebor a soutěž (OP a OS) ve stolním tenise tři 
družstva TJ Spartak Velká Bíteš. Mužstvo „A“ ve složení  Dvořák Jiří, Kopáček Luboš, 
Kopáček Vladimír a Zezulová Lucie obsadilo v OP II. třídy celkové 4. místo. Družstvo 
„B“, které hrálo rovněž OP II. třídy, a to ve složení Jirásek Petr, Musil Jan, Ošmera 
Ladislav a Poledna Antonín, skončilo kvůli velké marodce  na 10. místě, což znamená,  
že si příští sezónu zahrají OP III. tř. Za družstvo TJ Spartak V. Bíteš „C“ hráli Hykš Petr, 
Majer Gustav, Netrda Lukáš, Péťa Milan, Vaculík Ladislav a druhou  polovinu družstvo 
posílila Timčenko Oleksandra. “C” se umístilo na 10. místě v OS. Pro příští sezónu 
oddíl stolního tenisu plánuje postavit do okresní soutěže další družstvo, které budou 
tvořit děti odchované TJ Spartak Velká Bíteš. Více informací o uplynulých sezónách 
najdete na www.stis.cz.

19. 4. 2014 se již posedmnácté konal Velikonoční turnaj ve stolním tenise pod patro-
nátem TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaj byl rozdělen na 2 části, z nichž první byla zasvěcena 
registrovaným hráčům a druhá neregistrovaným. V 1. části se utkalo 14 hráčů z různých 
i vzdálených  oddílů stolního tenisu, ve druhé si zahrálo 19 neregistrovaných sportovců. 
Turnaj završily čtyřhry, které hráli registrovaní i neregistrovaní hráči společně. Umístění  
v turnaji:

Registrovaní: 1. místo: KOUTNÍK Josef – Jiskra Havlíčkův Brod, 2. místo: MAŠTERA 
Martin – TJ Sokol Brtnice, 3. místo: VACULÍK Miloslav – Morenda Brno, 4. místo: KOU-
KOLA Michal – TJ Bílina

Nástup účinkujících. Foto: Otto Hasoň
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Neregistrovaní: 1. místo: HURT Jan – Kratochvilka, 2. místo: DVOŘÁČEK Jindřich – 
Kamenice, 3. místo: DOMINIK Radek – Zbraslav, 4. místo: NEHŘIVÝ Jaroslav - Ludvíkov

Čtyřhry: 1. místo: MAŠTERA Martin -  DVOŘÁČEK Jindřich – Kamenice, 2. místo: 
SVOBODA Antonín – ZEZULOVÁ Lucie – Velká Bíteš, 3. místo: NOVÁČEK Petr – PO-
LANSKÝ – Náměšť n/Osl., VACULÍK Ladislav – SVOBODA Tomáš – Velká Bíteš

Za pomoc při realizaci 17. ročníku Velikonočního turnaje děkuje oddíl stolního 
tenisu těmto sponzorům: A – Z pro Vrábelová Irena Velká Bíteš, BMT, Medical 
Technology, s.r.o. Brno, Cecho – Bohumil Cempírek, s.r.o. Polnička, Creative Velká 
Bíteš, DPN Velká Bíteš, Gemax s.r.o. Hodonín, Hostinec Na Dolní Osová Bítýška, 
LABARA s.r.o. Jindřichov, Město Velká Bíteš, Jeřábkova pekárna Velká Bíteš, Pen-
zion u Raušů Velká Bíteš, První brněnská strojírna a.s. Velká Bíteš, Restaurace Na 
Růžku Miloš Šibrava Velká Bíteš, Restaurant SportBar Klíma Velká Bíteš, Rytectví 
Mihal Velká Bíteš,  Softtenis Přibyslavice, Stamalcolor, s.r.o. Pavel Krupička Velká 
Bíteš,  Stavebniny Bikos s.r.o. Velká Bíteš, TJ Spartak Velká Bíteš, Vaculík Ladislav 
zednické práce Osová, ZZN prodejna hospodářských potřeb Velká Bíteš.

Za oddíl stolního tenisu Lucie Zezulová 

STOLNÍ TENIS ZAVRŠIL POLOVINU BÍTEŠKÉHO 
DVANÁCTIBOJE

 
Vy, kteří sledujete naše soutěžení pravidelně, víte, že nám běžecké lyžování nevyšlo,  

tak snad ve druhém ročníku. Proto jsme museli vymyslet náhradní disciplínu. Zvolili jsme 
stolní tenis. Disciplínu, která měla prověřit postřeh, přesnost a švih.

Dali jsme si dostaveníčko ve vlkovském kulturním domě. Po potřebném rozehrání 
jsme soutěžili systémem každým s každým ve dvou setech do netradičních patnácti bodů. 
Pro dosažení vítězství nerozhodovalo počet vítězství, ale celkově získané nahrané míčky,  
takže se mohlo stát, že vyhraje dvanáctibojař, který ani jeden zápas nevyhrál. Takový případ 
ale nenastal. 

V mužské kategorii si přesvědčivě došel pro vítězství Marek Navrátil, který zvítězil ve 
všech zápasech. U žen ho napodobila Hanka Macholová, která rovněž brala plný počet sta 
bodů do průběžného pořadí. Oba dva si pojistili vedoucí pořadí v polovině soutěží. To ale 
ještě nic neznamená, protože někteří soutěžící si budou disciplíny dodělávat.       

Ještě vám dlužím výsledky z březnového biatlonu. Vyhrál ho suverénně Pavel Blažek  
a Lenka Kristová.

Rád bych touto cestou poděkoval starostovi obce Vlkov panu Aleši Trojánkovi, který 
nám zdarma poskytl prostory místního kulturního domu. Další velmi příjemnou zprá-
vou je, že firmy AG FOODS Group a. s. a Biogena CB spol. s r.o. z Košíkova nám na 
říjnové vyhlášení vítězů přislíbili zdravé a chutné odměny pro naše dvanáctibojaře.  
I jim patří velký dík.
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Sedmá soutěž bude atletická, sledujte webové stránky www.bitessky12boj.webnode.cz, 
facebook facebook.com/bitessky12boj, nebo navštivte Květinářství Drlíček na horní straně 
Masarykova náměstí, kde dostanete bližší informace o této celoroční akci.

Nezapomeňte, že se stále můžete přihlásit. Každý účastník je vítaný a vězte,  
že o výsledky jde až v druhé řadě. Budeme rádi, když se přidáte a pomůžete nám roz-
hýbat město!!

 Ondra Machola, organizátor Bítešského dvanáctiboje

OSTATNÍ

DOPLNĚNÍ K ČLÁNKU 14. ROČNÍK – VZHŮRU K PRAMENŮM, 
UVEŘEJNĚNÝ V DUBNOVÉM ZPRAVODAJI    

V minulém Zpravodaji autor v článku o kolech neuveřejnil rok u historické fotografie.  
Fotografie z archivu rodiny Rosendorfové na straně 34 je z roku 1927.

Redakce

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVÉ SHROMÁŽDĚNÍ

Při příležitosti 69. výročí ukončení II. světové války zveme občany na vzpomínkové shro-
máždění u Pomníku padlých, které se uskuteční ve středu 7. května 2014 v 18 hodin.

ZO KSČM Velká Bíteš

RECYKLACE NAHRAZUJE UBÝVAJÍCÍ ZDROJE SUROVIN

Zásoby nerostných surovin na celém 
světě neustále klesají. Dnes už navíc ne-
jde jen o uhlí nebo železnou rudu. Mo-
derní výrobky, především elektronika, 
se například neobejdou bez kovů vzác-
ných zemin.

Ty patří mezi vůbec nejdražší mate-
riály, které se využívají při výrobě spotřebičů. Jsou zhruba 200 krát dražší než zlato, je-
jich zdroje jsou přitom velmi omezené co do množství i lokalit výskytu. Jejich naleziště se  
z velké části nacházejí například v Číně. Ta ale – stejně jako další země s prudce se rozví-
jejícími ekonomikami – stále výrazněji omezuje export těchto surovin. Důvod je prostý – 
začala je využívat sama.

Komerční sdělení / Inzerce
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Typickým představitelem spotřebičů, jejichž výroba se bez těchto vzácných kovů neo-
bejde, jsou telefony. Mezi prvky, které z nich dělají to, čím jsou - lehké přístroje s věrným 
zobrazováním a kvalitním zvukem - patří Yttrium, Lanthan, Cer, Praseodym, Neodym, Eu-
ropium, Gadolinium, Terbium a Dysprosium.

Urban mining čili městská těžba
Evropská unie klade stále větší důraz 

na důslednou recyklaci elektrospotře-
bičů po skončení jejich životnosti. Ho-
voří se o „urban mining“, tedy „městské 
těžbě“. Nemůžeme si zkrátka dovolit 
nechat všechny cenné a opakovaně pou-
žitelné suroviny zahálet ve spotřebičích 
odstavených ve sklepech a garážích nebo 
vyvezených na skládky. Je třeba z nich 
tyto suroviny dostat zpět a vrátit je do 
výroby.

Moderní technologie, jimiž dnes dis-
ponují zpracovatelské firmy, umožňují 
efektivně separovat jednotlivé materiály, 
z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. 
Drtivou většinu jich pak lze využít jako 
druhotné suroviny. 

Jde především o kovy, v menší míře  
o plasty a další materiály. Opakovaně je tak 
možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily. 

Typickým zástupcem domácích spotřebičů, které se ve velké míře vyskytují ve zpětném 
odběru, je třeba populární mikrovlnka.

Největší podíl materiálů používaných při její výrobě tvoří železo. Na celkové hmotnosti 
přístroje se železné komponenty podílejí téměř 57 %. Významnější podíl pak má ještě sklo 
(16 %) a plasty (12 %).

Recyklace není výdělečný byznys
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé škodliviny, 

které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva, nejtypičtějším 
příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních. 

To vše má ale jeden háček: zpracování, které zohledňuje všechny tyto požadavky, není 
výdělečnou činností. Celý systém zpětného odběru a recyklace starých spotřebičů může 
fungovat jedině díky financování zodpovědnými výrobci, kteří se sdružili v kolektivních 
systémech, jako je ELEKTROWIN. 

Elektrowin a.s.

Komerční sdělení / Inzerce
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INZERCE 

Prodám byt 2+1, krásný, slunný. Tel. č. 776 275 007.

Sběratel koupí předválečné i poválečné motocykly, sidecary, návěsné vozíky značek JAWA, 
ČZ, OGAR, ARIEL, PAV a jiné do roku výroby 1970. Solidní jednání, platba v hotovosti 
hned na místě. Tel. 739 057 695.

Milé duše, nabízím masáž vašim unaveným tělům. Budete-li si přát, i u Vás doma.  
Jiří Kratochvíl, 704 052 991, www.masazevelkabites.cz.

„Prodám kvalitní čistou ornici. Bližší info na tel. 773 500 753.“
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TOMÁŠ LAJKEP 
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PETR HLADÍK 

I Velká Bíteš může mít zástupce v Evropském parlamentu! 
V pátek a sobotu 23.-24. května budeme volit do Evropského 
parlamentu. A ač se to zdá neuvěřitelné, i v těchto 
celoevropských volbách jsou dva kandidáti z Velkobítešska.  

Protože mnoho lidí neví, o čem tam naši zástupci rozhodují, chtěli 
bychom stručně představit jeho náplň práce a vyzvat všechny, 
komu není lhostejná budoucnost naší země, aby k těmto volbám 
přišli. Evropský parlament získal důležité rozhodovací pravomoci. 
Právě tam se rozhoduje o zásadách, na které musí povinně navázat 
i české vnitrostátní zákonodárství. Mnohdy se jedná o velmi 
důležitých a zcela konkrétních věcech. Právě Evropský parlament 
například 

- Rozhoduje o rozpočtu Evropské unie – tedy i o tom, na jaké 
typy projektů budou určeny prostředky z evropských 
fondů. 

- S platností od příštího roku zcela zrušil roamingové 
poplatky v EU. Z dovolené v Chorvatsku si do Velké Bíteše 
zavoláte za stejnou cenu, jako byste volali třeba ze Křoví či 
Osové Bítýšky. 

- Vydal celoevropský zákaz nejškodlivějších chemických 
látek, které ohrožovaly naše zdraví. 

- Rozhodl o tom, že už za tři roky budou na všech 
cigaretových krabičkách „ošklivé“ obrázky tělesných orgánů zdeformovaných kouřením. 

Když o něčem Evropský parlament rozhodne, zpravidla se jedná o nezvratné rozhodnutí na dlouhá 
léta. A právě proto je důležité, abychom tam měli i my zástupce, kteří rozumí zájmům českých 
občanů a sdílejí naše hodnoty. V posledním volebním období to dělala zejména nejaktivnější 
z českých europoslanců MUDr. Zuzana Roithová. 

Proto bychom  Vás chtěli požádat: běžte k evropským volbám, zjistěte si, co jednotlivé strany 
prosazují a volte podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A nebojte se využít svoje preferenční 
hlasy – máte k dispozici dva.  

My je využijeme a dáme svůj hlas kandidátům KDU-ČSL. K jejím prioritám patří boj proti 
nezaměstnanosti a spravedlivé rozdělení dotací z evropských fondů. Svým hlasem ale podpoříme i 
zdánlivou drobnost jako je zrušení střídání zimního a letního času.  

Hlavní důvod ale spočívá v tom, že na této kandidátce jsou dva lidé z našeho regionu: Tomáš Lajkep 
z Velké Bíteše a Petr Hladík z Osové Bítýšky. I to je důkazem, že aktivity Velké Bíteše a okolních obcí si 
získávají rostoucí zájem a respekt v rámci celé České republiky. Tím, že jim dáme svoje preferenční 
hlasy, podpoříme zájem našeho regionu a zvolíme rozumné lidi. 

/ Tomáš Kučera, Ladislav Koubek 
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www.PLASTOVENADRZE.com

Tel.: 777 696 601 odběrné místo Velká Bíteš

 Sudy 220 l  cena 380,- Kč
 vhodné na vodu, kvas, obilí atd.
 1x použité v potravinářském průmyslu
 rozměr : 100 cm x 50 cm
 pevné víko průměr 40 cm

IBC kontejnery 1000 l cena od
1100,-  do 1450,- kč

 vhodné na dešťovu vodu, PHM,
DAM

 profesionálně vyčištěné
 rozměr: 120 x 100 x 117cm
 paleta : dřevo, plast, kov

  * v nabídce i sudy o objemu 50 l  

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek
Pátek:

7.45 – 16.00 hodin
7.45 – 16.00 hodin
7.45 – 18.00 hodin
7.45 – 16.00 hodin
7.45 – 16.00 hodin
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Služby Oblastní charity Žďár nad Sázavou  
 

 
Ve Velké Bíteši a okolních obcích nabízí pomocnou ruku občanům tyto služby: 
 
Charitní ošetřovatelská služba je terénní zdravotní služba, která je 
poskytována v domácím prostředí lidem, kteří z důvodu stáří, nemoci či zdravotního 
postižení nejsou soběstační, a to na základě lékařského doporučení. Péče je 
hrazena ze zdravotního pojištění, pro pacienty zdarma. 
Kontakt na zdravotní sestru: Marie Coufalová, mob.: 608 068 162 
 
Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví - poskytuje 
terénní službu dospělým lidem s duševním onemocněním ve věku od 18 do 64 let. 
Služba je poskytována zdarma. 
Kontakt na sociální pracovnici: Bc. Dagmar Bílková, mob.: 731 646 970  
 
Osobní asistence je služba poskytující podporu v běžném životě zdravotně 
postiženým a dlouhodobě nemocným dětem a dospělým, kteří nejsou schopni se 
sami o sebe postarat, v jejich domácím prostředí. Služba je částečně zpoplatněna.  
Kontakt na vedoucí služby: Mgr. Jaroslava Pavlíčková, mob: 733 755 870 
 
Domácí hospicová péče pracuje s těžce nemocnými a umírajícími lidmi 
v prostředí jejich domova. Pracovníci nabízejí pomoc a podporu i osobám blízkým. 
Služba je částečně zpoplatněna. 
Kontakt na vedoucí služby: Marie Miličková, mob.: 739 389 244 
 
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pomáhá rodinám s dětmi, 
které jsou dlouhodobě v nepříznivé sociální situaci (problémy s péčí o dítě, problémy 
s vedením domácnosti, problémy s hospodařením s rodinným rozpočtem apod.). 
Pracovnice dojíždí za rodinami přímo domů. Služba je poskytována zdarma. 
Kontakt na vedoucí služby: Mgr. Kateřina Šouláková, mob.: 733 741 566. 
 
NESA - denní stacionář ve Velkém Meziříčí poskytuje služby osobám 
s mentálním a kombinovaným postižením od 6 do 55 let. Jedná se o ambulantní 
službu. Zájemci o službu z Velké Bíteše mohou využít k dopravě do stacionáře 
svozovou službu. Služba je zpoplatněna. 
Kontakt na vedoucí služby: Ing. Alena Poulová, mob.: 777 155 376. 

 
Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou poskytuje 
programy primární prevence na základních a středních školách a adaptační kurzy pro 
školní kolektivy.  
Kontakt na vedoucí služby: Bc. Jana Lacinová, mob.: 777 755 658 
 
 
Bližší informace o jednotlivých službách naleznete na www.zdar.charita.cz. 
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Jsem
 kandidátkou

Vysočiny, která v Evropském
 

parlam
entu bude zastupovat 

tento kraj.

Ing. Bc. Zuzana BRZO
BO

H
A

TÁ
je českou europoslankyní a kandidátkou 

ČSSD
 pro volby do EP v roce 2014.

Přijďte k volbám
 v pátek 23.5. nebo

v sobotu 24.5. a na kandidátce
ČSSD

 kroužkujte č. 7!
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