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ZalesnČný hĜbet Kuní hory (649 m n.m.).

Foto: Alois Koukola

Drobné lasicovité šelmy vyskytující se v okolí Kuní hory.

Foto: Alois Koukola
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POZNÁVÁME SVģJ REGION
OěECHOV S MÍSTNÍ ýÁSTÍ RONOV
IV.
Nauþná stezka
pokraþování
Odcházíme dále ve smČru prohlídky smČrem jihozápadním podél hospodáĜských budov a za poslední zahneme doprava smČrem k lesu. Po cca 100 m se lesní cesta rozdvojí
a my se dáme tou výraznČjší vČtví opČt smČrem mírnČ doprava. Po cca 150 m sejdeme do
dolinky a pokraþujeme smČrem do stoupání, které se postupnČ vyrovnává a po asi 200 m
od dolinky (0,5 km od poslední zastávky) uvidíme po levé stranČ další informaþní tabuli:
13. Zaniklá vesnice Rohy (15 km)
Nacházíme se na zajímavém místČ skrytém uprostĜed lesĤ, kde kdysi stávala stĜedovČká vesnice zvaná „Rohy“. (Zavadil a Tiray ve své „VlastivČdČ Moravské“ používají
náĜeþní tvar „Rohe“). PatĜil k ní také „poplužní dvĤr“, popsaný na pĜedchozí zastávce
(þ. 14). Krátké zamyšlení zde, ve stínu bukového lesa, v nás vyvolává pĜedstavy o životČ dávných obyvatel osady na úpatí Svaté hory, z nichž nČkteĜí pravdČpodobnČ pracovali v nedalekém stĜíbrném dole. Je až neuvČĜitelné, jak þilý byl život v této chladné
(610 m n.m.), pusté konþinČ. Lidé se zde rodili i umírali, pracovali i milovali a cítili se
být pĜirozenou souþástí této zajímavé krajiny.
Zvláštnost tohoto místa umocĖuje pozoruhodný osud, který osadu potkal. Ves byla
v letech 1560 až 1590 vysídlena. Osadníci ji údajnČ „pustili“ pánĤm Osovským, kteĜí
jim náhradou vystavČli u BĜezí ves Nové Rohy a pĜidČlili polnosti k obhospodaĜování.
Nové Rohy byly koncem 17. stol. pĜejmenovány na Ondrušky. Po tĜicetileté válce (1618
– 1648) zbyl z vesnice již jen popsaný poplužní dvĤr, který byl „zrušen“ v roce 1800.
Pozemky dvora byly zalesnČny a pro místo se vžil a používal nČmecký název - „Meierhofwald“ (les poplužního dvora, poplužní les). JeštČ dnes zde mĤžeme vidČt zbytky
mezí zaniklých políþek s nČkolika pĤvodními sády. Snad poslední pĜipomínkou je studna ukrytá v mlazinách, asi 200 m od myslivny.
Informaþní tabule nás dále seznamuje s vyskytujícími se savci. Najdeme zde nejen
druhy všeobecnČ rozšíĜené, ale þasto i na prostĜedí vázané „specialisty“. KromČ druhĤ migrujících z nižších poloh okolní lesnaté krajiny lze spatĜit i druhy horské, pro
nČž zdejší chladnČjší prostĜedí pĜedstavuje vhodné životní podmínky. Vyskytuje se zde:
jelen lesní, srnec obecný, prase divoké, liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní, kuna
skalní, plch velký, myšice lesní i Ĝada drobnČjších druhĤ. Mnohdy je možné spatĜit i
nepĤvodní druhy – muÀona i nenápadného psíka mývalovitého.
Pokraþujeme dále po lesní cestČ, která se vlní po mírnČ stoupající rovinČ, až po
levotoþivé zatáþce pĜechází do stoupání na vrchol (asi 300 m od poslední zastávky).
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Dále scházíme cca 150 m do údolí, kde protneme zpevnČnou lesní cestu - „svážnici“,
po které pokraþujeme vlevo (jižním smČrem) asi 100 m do stoupání. Potom svážnice
klesá a za mírnou zatáþkou doprava, po pravé stranČ, v mírném stoupání najdeme další
informaþní tabuli:
14. Studánka stĜíbrnice (15,7 km)
Název studánky je odvozen od cesty vedoucí z tehdejších stĜíbrných dolĤ ve Svaté hoĜe do bývalé vesnice Rohy. Studánka je jedním z mnohaþetných pramenĤ Bílého
potoka. Tato vČtev, sbírající vody z oblasti Svaté hory, napájí Holinkovský rybník u
SkĜináĜova, osovskou rybniþní soustavu a Vlkovský rybník, z kterého vytéká už jako
„Radostínka“ a za Velkou Bíteší se spojuje s potokem „Bítýška“. Od soutoku je tok již
vČtšinou nazýván „Bílý potok“, ale v nČkterých starších dokumentech je zachováno i
nadále jméno „Bítýška“. Encyklopedie Wikipedia k Bílému potoku uvádí: „Zdrojnice
(pramen) – severnČ od SkĜináĜova, 605 m n.m“.
Dále jsme zde informováni o vyskytujících se druzích ptákĤ, které pro jejich nápadnost mĤže pĜi troše pozornosti pozorovat každý návštČvník. Ve starých porostech se
mĤžeme setkat se šplhavci žlunou zelenou i šedou, datlem þerným i s nČkolika druhy
strakapoudĤ. Hnízdí zde i nČkolik párĤ þápĤ þerných a krkavcĤ velkých, u potokĤ lze
pozorovat i vzácného ledĖáþka Ĝíþního. K lesním dravcĤm patĜí zejména jestĜáb lesní a
krahujec obecný, sovy – puštík obecný, kalous ušatý a vzácnČ i výr velký. ZpČvné ptactvo zastupuje nČkolik druhĤ sýkor, brhlík lesní a kĜivka obecná.
Pokraþujeme dále po „svážnici“ asi 150 m do stoupání, potom se cesta rovná a po
pár metrech mírného spádu protíná svážnici polní cesta vedoucí ze SkĜináĜova do Kadolce. Následuje dlouhé klesání, na jehož konci v mírném stoupání (po celkových 1,2 km
od minulé zastávky) uvidíme po pravé stranČ, pár metrĤ od cesty, na kraji lesa poslední
informaþní tabuli naší nauþné stezky:
15. Studánka pod Kuní horou (16,9 - konec stezky)
Studánku najdeme kousek od cesty smČrem po svahu. Je to jedna z þetných studánek
místních lesĤ, jejíž název je odvozen od jednoho z vrcholĤ hĜbetu vyvýšeniny SkĜináĜovského lesa, (táhnoucího se od HeĜmanova až po OĜechov) – Kuní hory (649 m n.m.).
Vrchol je uvádČn na všech starých mapách a byl pozdČji zkomolen na „Koní horu“,
lidovČ „KoĖhoru“. Správný název byl zĜejmČ odvozen od výskytu kun v této oblasti.
Tyto drobné lasicovité šelmy jsou zde dodnes, þastČji lze spatĜit kunu skalní, ménČ kunu
lesní. Vyskytují se zde i ostatní šelmy této þeledi: lasice kolþava, lasice hranostaj, tchoĜ
tmavý a nejvČtší z nich – jezevec lesní.
Informaþní tabule nám dále poskytne zajímavé informace o snahách lesníkĤ „obnovovat les cestou pĜirozeného zmlazování náletem semen z mateĜského porostu. Tento
zpĤsob obnovy se nazývá seþ clonná, nejrozšíĜenČjší a nejjednodušší je tzv. „okrajová
seþ clonná“. Spoþívá ve využití boþního svČtla a srážek, které vnikají do porostu po
uvolnČní jeho okraje tČžbou. Pod mateĜským porostem tak vznikají ideální podmínky
pro vývoj semenáþkĤ“.
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Naše putování skonþilo, zbývá už jen dojít zpČt do výchozího bodu našeho putování –
železniþní stanice OĜechov: PĤjdeme proto dále do stoupání po této „svážnici“, až pod
jejím vrcholem narazíme na výraznou odboþku doprava, po které dojdeme do OĜechova. Pokud bychom pokraþovali dále (po svážnici), dojdeme nad SkĜináĜov, na silnici,
která jej spojuje s HeĜmanovem.
NČkolik slov závČrem k seriálu „Nauþná stezka Svatá hora“:
Musím znovu vyslovit obdiv a podČkování LesĤm ýeské republiky, s.p., závod NámČšĢ
nad Osl., za úsilí vynaložené na vybudování této stezky, která nám poutavým zpĤsobem
pĜibližuje tuto zajímavou þást našeho regionu. Z jejich informaþních tabulí jsem také
þerpal nČkteré odborné informace. Vám, vážení þtenáĜi, dČkuji za pozornost a vČĜím,
že tento „seriál“ Vám bude vhodným námČtem i pomĤckou pro Vaše pĜípadná putování
touto blízkou krajinou. Pokusíme se vydat celý seriál soubornČ tak, aby mohl být nabízen zájemcĤm v Informaþním centru.
Pokraþování pĜíštČ
(tentokrát o vlastní obci OĜechov s osadou Ronov)
Alois Koukola

NABÍDKA PROGRAMģ A AKCÍ
PondČlí dne 12. þervence 2010 v 18 hodin
BÁBINA POUġ
Promítnutí dokumentárního ¿lmu Karla Veleby - pozvánka uvnitĜ Zpravodaje
Výstavní sál MČstského muzea ve Velké Bíteši
ýtvrtek dne 15. - 18. þervence 2010
LETNÍ KINO BRATěÍ ýADÍKģ
15. 7. - Bobule (Tomáš BaĜina, 2007)
16. 7. - Bobule 2 (Vlad Lanné, 2009)
17. 7. - Ulovit miliardáĜe (Tomáš Vorel st., 2009)
18. 7. - Líbáš jako BĤh (Marie PoledĖáková, 2008)
Masarykovo námČstí 5
Zaþátky ¿lmĤ v 21.30 hodin (po setmČní)
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
StĜeda dne 14. þervence v 18 hodin
BESEDA - Promítání fotogra¿í Lenky Koukolové - Pallotti z pĤlroþní cesty
po Indii s manželem Massimem, spojené s autorským þtením své prvotiny
Výstavní sál, Masarikovo námČstí 5
Organizuje Informaþní centrum a Klub kultury
StĜeda dne 21. þervence 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB – beseda a ukázky drátování s paní ŠĢávovou
Kulturní dĤm, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
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Sobota dne 24. þervence 2010
KOŠÍKOVÁ – turnaj mužĤ
Prezentace v 8 hodin
Sportovní hala
Organizuje TJ Spartak
StĜeda dne 18. srpna 2010 v 15 hodin
SENIORKLUB
Kulturní dĤm, Vlkovská 482
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 24. srpna 2010
ZÁJEZD DO PIVOVARU DALEŠICE A PROJÍŽĆKA LODÍ
Více informací na pravidelné schĤzce Seniorklubu
Organizuje Seniorklub
TRADIýNÍ POUġOVÉ ZÁBAVY V KOŠÍKOVċ
Pá 20.8. ve 20 hod. - BAGR
So 21.8. ve 20 hod. - F.K. MUSIC,
Ne 22.8. od 16 do 20 hod. pod májí hrají GALÁNI,
Lunapark s autodromem a obþerstvení zajištČno

INFORMACE RADNICE
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MċSTA ý.
09/10 KONANÉHO DNE 24. KVċTNA 2010
2/09/10/RM - udČluje souhlas s užitím znaku mČsta ¿rmČ AKTIV 95 OPAVA s.r.o.,
se sídlem Slezská 110/24, 747 05 Opava, Iý 25846761, za úþelem vytvoĜení sbČratelské kolekce znakĤ mČst a obcí ýeské republiky na reklamních pĜedmČtech „BUTON“
s pĜipínáþkem nebo magnetem dle pĜedloženého vyobrazeného vzoru
3/09/10/RM - bere na vČdomí daĖové pĜíjmy mČsta za mČsíc I. - V. roku 2010 vþetnČ
jejich porovnání na skuteþnost roku 2009
4/09/10/RM - rozhoduje uzavĜít Dodatek þ. 1 Smlouvy o dílo (zakázka þ. 1014029)
s ¿rmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíþovu 9, 190 00 Praha 9, Závod Jih, Kosovská 10, 586 37
Jihlava - provoz Žćár nad Sázavou, kterým se mČní termín ukonþení prací do 10.6.2010
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5/09/10/RM - rozhoduje uzavĜít s Vodárenskou akciovou spoleþností, a.s., Brno, divize
Žćár nad Sázavou a Svazem vodovodĤ a kanalizací Žćársko, Žćár nad Sázavou, Dohodu o prostorovém uspoĜádání sítí ve vazbČ na kabelové rozvody Optické síĢČ Velká Bíteš
7/09/10/RM - bere na vČdomí Ceník dodávky elektĜiny E.ON Energie, a.s., produktu
„jistota elektĜina“, rozhoduje uzavĜít smlouvy na dodávku el. energie v rámci „produktu jistota“ týkající se mČsta a souþasnČ doporuþuje uzavĜít smlouvy na dodávku
elektrické energie v rámci tohoto produktu všem pĜíspČvkovým organizacím
9/09/10/RM - bere na vČdomí oznámení informatika úĜadu o pĜevodu vedení úþetnictví
ze software systému Gordic do systému Radnice Vera a rozhoduje ukonþit smlouvu o
užívání tohoto software ¿rmy Gordic výpovČdí
12/09/10/RM - vydává Knihovní Ĝád MČstské knihovny Velká Bíteš, organizaþní složky
mČsta, a to s úþinností od 24.5.2010
13/09/10/RM - odkládá žádost vedoucí MČstské knihovny Velká Bíteš o navýšení rozpoþtu pro rok 2010 s tím, že tato bude Ĝešena postupnČ a v návaznosti na rozšíĜení stávajících prostor knihovny
14/09/10/RM - bere na vČdomí Zápis þ. 25/2010 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva mČsta Velká Bíteš konaného dne 28.4.2010, s tím, že:
•

k usnesení KV dle bodu 2 zápisu - rada mČsta konstatuje, že v souladu s §119
odst. 2 z.þ. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zĜízení) kontrolu hospodaĜení
s majetkem a ¿nanþními prostĜedky obce je oprávnČn provádČt pouze ¿nanþní výbor

•

k usnesení KV dle bodu 3 zápisu - rada mČsta konstatuje, že v souladu s §119 odst.
3 písm. a) z.þ. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zĜízení) je kontrolní výbor oprávnČn
kontrolovat, zda bylo pĜedmČtné usnesení rady mČsta naplnČno (tedy zda byla
odmČna v termínu vyplacena)

17/09/10/RM - rozhoduje uzavĜít Smlouvu o provedení pĜezkoumání hospodaĜení obce
za rok 2010 s vykonatelem InForm Audit s.r.o. Žćár nad Sázavou, Palachova 1775/3,
Iý 276 68 410, za cenu 35.000 Kþ (není plátce DPH)
19/09/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši 7.000 Kþ Osadnímu
výboru Ludvíkov na setkání rodákĤ obce Ludvíkova konaného ve dnech 3.7. a 4.7.2010.
RM rovnČž schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši 20.000 Kþ Kynologickému klubu Velká Bíteš
27/09/10/RM - rozhoduje souhlasit s provedením výsadby zelenČ podél pozemku
p.þ.1304/1 na pozemku p.þ. 1339/8 v k.ú. Velká Bíteš s tím, že práce budou provedeny
na náklady mČsta Velká Bíteš
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29/09/10/RM - revokuje své usnesení þ. 50/07/10/RM ze dne 12.4.2010 takto:
Rada mČsta schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku IC a KK mČsta Velká Bíteš, a
to ve výši 10.000 Kþ na VIII. roþník pĜehlídky národopisných souborĤ a krojovaných
skupin „Setkání na Podhorácku“
30/09/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku od Vladimíra Žáka - KlempíĜství
Žák, Masarykovo nám. 134, Velká Bíteš, Iý 18533957 na „VýmČnu žlabĤ a svodĤ ve
vnitĜním traktu ZUŠ a opravu žlabĤ na venkovním traktu ZUŠ“ v celkové výši 44.256
Kþ vþetnČ DPH
32/09/10/RM - schvaluje návrh Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. na Ĝešení
omezení vjezdu nákladních automobilĤ na odstavnou plochu pod Masarykovým námČstím
33/09/10/RM - ukládá vedoucímu odboru výstavby a ŽP MČÚ Velká Bíteš zaslat Ing.
Tomáši Kuþerovi, pĜedsedovi místní organizace KDU-ýSL, a souþasnČ vlastníkĤm
dotþených nemovitostí, výzvy k odstranČní reklamních poutaþĤ KDU-ýSL, které byly
umístČny bez pĜíslušných právních povolení
34/09/10/RM - schvaluje provedení úpravy prostoru kolem kulturního domu vþetnČ
zelenČ, odstranČní torza dČtských houpaþek, reklamních vývČsek a dosypání mlatových
pČšin
36/09/10/RM - rozhoduje uzavĜít Dodatek þ. 1 Smlouvy o dílo þ. 2/2010 s ¿rmou JCZ,
s.r.o., Maršovice 92, Iý 26908930, kterým se mČní termín ukonþení prací do 30.6.2010

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MċSTA
ý. 10/10 KONANÉHO DNE 7. ýERVNA 2010
2/10/10/RM - schvaluje jednorázové odepsání pohledávek pĜedložených IC a KK mČsta Velká Bíteš do nákladĤ pĜíspČvkové organizace v souladu se z.þ. 593/1992 Sb
7/10/10/RM - schvaluje termíny zasedání RM v dalším období takto:
12.7.2010, 26.7.2010, 16.8.2010, 13.9.2010 a 27.9.2010.
SouþasnČ doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit termíny zasedání ZM takto:
30.8.2010 a 4.10.2010
8/10/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku ¿rmy PRAGOPROJEKT, a.s.,
K Ryšánce 1668/16, Praha 4, na zpracování projektové dokumentace akce „Bezpeþný
pĜechod pro chodce v ul. Pod Hradbami ve Velké Bíteši“ za cenu 58.080 Kþ vþetnČ DPH
9/10/10/RM - vyhovuje žádosti ze dne 28.5.2010, o využití odstavné plochy pod
námČstím pro umístČní zábavních atrakcí v termínu konání Bítešských hodĤ, tj. od
10.-12.9.2010
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10/10/10/RM - rozhoduje uzavĜít Darovací smlouvu, dárce Ing. Bronislav Vala,
Iý 41549007, Dražka 624, 675 55 Hrotovice, obdarovaný mČsto Velká Bíteš, když pĜedmČtem daru je poskytnutí ¿nanþní þástky ve výši 5.000 Kþ na provoz FC Spartak Velká Bíteš
11/10/10/RM - rozhoduje pĜijmout cenovou nabídku Institutu pro regionální spolupráci
Brno na poskytnutí poradenských služeb za úþelem získání dotací na obnovu zelenČ
z evropských fondĤ v pĜedloženém znČní
12/10/10/RM - vydává NaĜízení þ. 02/2010 mČsta Velká Bíteš a pĜílohu þ. 1 tohoto
naĜízení, jimiž se s úþinností od 1.7.2010 mČní naĜízení þ. 01/2010, kterým se vymezují
oblasti mČsta Velká Bíteš, kde lze místní komunikace nebo jejich urþené úseky užít
k stání vozidla za sjednanou cenu, vþetnČ jeho pĜílohy þ.1
14/10/10/RM - schvaluje poskytnutí ¿nanþního pĜíspČvku ve výši 3.000 Kþ Osadnímu
výboru Holubí ZhoĜ na poĜádání Dne dČtí
15/10/10/RM - rozhoduje Ĝešit dopravním znaþením nevhodné parkování vozidel pĜed
vjezdy do domĤ þ.p. 17 a 18 na MasarykovČ námČstí, Velká Bíteš
20/10/10/RM - rozhoduje nevydat Stavebnímu bytovému družstvu ÚDOLÍ, Mlýnská
1213/2, 594 01 Velké MeziĜíþí, Iý 00050741, souhlas s uložením pĜípojky zemního
plynu pro bytový dĤm U Stadionu þ.p. 574 na pozemek p.þ.2295/5 v k.ú. a obci Velká
Bíteš, který je ve vlastnictví mČsta Velká Bíteš
23/10/10/RM - rozhoduje uzavĜít Obchodní smlouvu o pĜipojení na pult centralizované
ochrany þ. 228/000/2010-PCO mezi mČstem Velká Bíteš jako odbČratelem a SECURITY MONIT s.r.o., Brno, Hoblíkova 6, Iý 60755792, provozovna TĜebíþ, Marie Majerové 751, v pĜedloženém znČní
24/10/10/RM - rozhoduje uzavĜít Smlouvu o poskytnutí dotace na údržbu veĜejné zelenČ na veĜejných prostranstvích v prĤjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tĜíd,
poskytovatel kraj Vysoþina
25/10/10/RM - rozhoduje trvat na podmínce bezplatného vytýþení telekomunikaþního
vedení ve smlouvách o zĜízení vČcného bĜemene na umístČní zaĜízení spoleþnosti TELEFONICA O2
26/10/10/RM - doporuþuje zastupitelstvu mČsta schválit celoroþní hospodaĜení mČsta
Velká Bíteš a závČreþný úþet mČsta za rok 2009 vþetnČ zprávy nezávislého auditora o
výsledku pĜezkoumání hospodaĜení mČsta za rok 2009 s výrokem „bez výhrad“
28/10/10/RM - schvaluje rozšíĜení výpĤjþních prostor MČstské knihovny Velká Bíteš
o jednu místnost, poĜízení zátČžového koberce do této prostory a výpĤjþní místnosti
(vþetnČ provedení jejich výmalby)
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ZPRÁVY Z MċSTA
VOLBY DO POSLANECKÉ SNċMOVNY PARLAMENTU ýESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE DNECH
28.05. – 29.05.2010
Výsledky hlasování za územní celky:
Kraj: Vysoþina
Okres: Žćár nad Sázavou
Obec: Velká Bíteš
Okrsky
Voliþi
Vydané Volební Odevzdané
celkem zpr. v % v seznamu obálky úþast v %
obálky
9
9 100,00 3 959
2 666
67,34
2 666

Platné % platných
hlasy
hlasĤ
2 660
99,77

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Velká Bíteš – þást 1

þíslo
1
4
5
6
9

13
14
15
17
18
20
21
23
24
25
26

10

Strana
název
OBýANÉ.CZ
VČci veĜejné
Konzervativní strana
Komunistická str.ýech a Moravy
ýeská str.sociálnČ demokrat.

Platné hlasy
celkem
8
229
2
364
596

Strana Práv ObþanĤ ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
KĜesĢ.demokr.unie-ýs.str.lid.
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Strana zelených
Suverenita-blok J.Bobošíkové
ýeská pirátská strana
DČlnic.str.sociální spravedl.
Strana svobodných obþanĤ
Obþanská demokratická strana

147
2
319
383
16
39
55
21
16
21
442

PĜed n. hlasy
v%
0,30
8,60
0,07
13,68
22,40

X
X
X
X
X

5,52
0,07
11,99
14,39
0,60
1,46
2,06
0,78
0,60
0,78
16,61

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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SNÍŽENÍ SPOTěEBY TEPLA V KULTURNÍM DOMċ
USPċLO V SOUTċŽI PROJEKTģ EU
Na poþátku mČsíce þervna byl uveĜejnČn seznam projektĤ, které soutČžily
v XVI. výzvČ prioritní osy 3, Udržitelné využívání zdrojĤ energie, opatĜení Realizace
úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) a byly doporuþeny
Ĝídícím orgánem Operaþního programu Životního prostĜedí k podpisu ministryni životního prostĜedí. Mezi nČ patĜil i náš projekt „Snížení spotĜeby tepla v kulturním domČ,
Velká Bíteš“, jenž byl následnČ schválen a ministryní Ing.Rut Bízkovou podepsán.
PĜedmČtný projekt se týká kulturního domu na Vlkovské ulici a zahrnuje výmČnu
všech jeho oken a dveĜí, zateplení fasády a také stĜechy. Celkové náklady þiní 7,2 miliónu korun, z toho uznatelnými jsou 4 milióny korun. Z nich dotace z Fondu soudržnosti je
ve výši 3,4 milióny korun (47%) a ze Státního fondu životního prostĜedí pak 0,2 miliónu
korun (3%). Snížení výše uznatelných nákladĤ je zpĤsobeno pravidlem udržitelnosti
projektu podpoĜeného EU. To znamená, že požadovaná dotace se snižuje o pČtiletou
úsporu nákladĤ za energie. V pĜípadČ kulturního domu dosahuje tato úspora stanovená energetickým auditem více než dvou miliónĤ korun. SouþasnČ s pĜípravou projektu
musí mČsto vybudovat bezbariérový pĜístup do prvního nadzemního podlaží kulturního
domu. Technické Ĝešení i odpovídající povolení odboru výstavby máme již pĜipravené.

REKONSTRUKCE VLKOVSKÉ ULICE BUDE ZAHÁJENA O PRÁZDNINÁCH
8. þervna vydal Odbor výstavby a regionálního rozvoje MČÚ Velké MeziĜíþí stavební
povolení na tyto stavební objekty - komunikace, chodníky, odvodnČní komunikace a
zpevnČných ploch. K tomu Odbor výstavby a životního prostĜedí MČÚ Velká Bíteš vydal stavební povolení na stavební objekt - veĜejné osvČtlení. SouþasnČ Odbor dopravy a
silniþního hospodáĜství Krajského úĜadu Vysoþina vyhlásil v þervnu veĜejnou zakázku
na akci „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 1.etapa“. Výsledky bychom mČli znát v prĤbČhu þervence. NáslednČ vítČzná stavební ¿rma zajistí znaþení objízdných tras pro dobu
výstavby. Pro osobní automobily a autobusy bude stanovena trasa ulicemi Na Valech,
Tišnovská, pĜes Novou ýtvrĢ u fotbalového stadionu zpČt na Vlkovskou. Pro nákladní
dopravu po silnici I/37 pĜes Osovou Bítýšku do Vlkova a zpČt na Velkou Bíteš.

STARÁ ýISTÍRNA V LÁNICÍCH JE MINULOSTÍ
V prĤbČhu þervna provádČla odborná ¿rma odstranČní staré þistírny v Lánicích,
jež byla asi 15 let mimo provoz. Investorem demolice byl Svaz vodovodĤ a kanalizací
Žćársko a náklady na odstranČní þinily cca 1,5 miliónu korun bez 20 % DPH. MČstu
ale vznikla povinnost podílet se 30% celkových nákladĤ, protože se þistírna nachází na
jeho území. Pozemky již byly uvedeny do pĤvodního stavu a pĜedány jejich vlastníkĤm.
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VELKÁ BÍTEŠ USPċLA VE FONDU VYSOýINY
Zastupitelstvo kraje Vysoþina rozhodlo, na svém zasedání 22. þervna, o poskytnutí
dotace z Fondu Vysoþiny v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2010“, a to
na opravu komunikace do místní þásti Holubí ZhoĜ ve výši cca 144 tisíc korun (40 %
z celkových nákladĤ). Maximální podpora na jeden projekt byla stanovena ve výši do
150 tisíc korun. Celkem se v kraji Vysoþina rozdČlilo 5,4 miliónu korun na 38 projektĤ.
Projektová žádost Velké Bíteše byla podána v elektronické podobČ, jako jediná v této
formČ prošla Ĝídícím výborem a byla doporuþena ke schválení. Nevýhodou pĜedmČtného grantového programu je skuteþnost, že mĤžeme v jednom roce podat jenom jednu
žádost, aþkoliv máme celkem devČt místních þástí. Jen pro pĜipomenutí - v minulém
roce se s podporou tohoto programu opravovala komunikace v místní þásti BezdČkov.

V ýERVENCI ZAHÁJÍME OPRAVY MASARYKOVA
NÁMċSTÍ
V mČsíci þervnu byly úspČšnČ dokonþeny HrnþíĜská i Peroutkova ulice. ZávČreþné práce se týkaly nové veĜejné zelenČ. Odborná ¿rma Zahradnictví Šmídek vybrala okrasné stromy a barevnČ kvetoucí keĜe, které jistČ budou þasem dominantou této

Tento pohled bude po prázdninách minulostí.
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Foto: Mgr. Miroslav BáĖa
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nové bítešské promenády. Na výše zmínČnou revitalizaci ulic v þervenci pĜímo naváže
oprava východní þásti Masarykova námČstí. Ta bude probíhat dle zpracované projektové
dokumentace a platných stavebních povolení. VeĜejnou zakázku na stavební práce vyhrála ¿rma COLAS. Po státních svátcích 5. a 6.þervence budou práce zahájeny frézováním povrchĤ. Následovat bude pokládka žulové dlažby, a to od východní kašny smČrem
do HrnþíĜské ulice. Po jejím dokonþení bude uzavĜen výjezd z námČstí do RĤžové ulice.
Zde bude pĜedmČtem oprav nejprve výmČna vodovodu (je v havarijním stavu), dále
se provede pokládka zemních kabelĤ nízkého napČtí a kabelĤ veĜejného osvČtlení vþetnČ
chrániþek pro metropolitní optickou síĢ. Poté bude ¿rma postupnČ provádČt výstavbu
komunikace a nových chodníkĤ, které budou po obou stranách této komunikace. K tomu
se upraví pĜechod pro chodce (ve smČru banka -prodejna Kovomat) tak, aby splĖoval
vyhlášku o bezbariérovém pĜístupu a osvČtlení. Nový chodník podél banky bude navazovat na zprovoznČný chodník u zpomalovacího prahu Na Valech.
Veškeré stavební práce by mČly být dokonþeny v mČsíci srpnu. Celkové náklady na
akci pĜesáhnou 2 milióny korun. Finanþní prostĜedky samospráva mČsta získá prodejem
dvou stavebních pozemkĤ na Jihlavské ulici, což projednala a schválila zastupitelstva
mČsta Velká Bíteš i kraje Vysoþina.
Mgr. Miroslav BáĖa
starosta mČsta

JUDr. Alena Malá
místostarostkav mČsta

RYBNÍK SKěÍĕKA SE KONEýNċ DOýKÁ
REKONSTRUKCE!
Zaþátkem mČsíce záĜí 2010 zapoþne Lesní Družstvo svazu obcí s dlouho pĜipravovanou rekonstrukcí lesního rybníku „SKěÍĕKA“ v k.ú. obce BĜezské / pro ty kdo
neznají místní názvosloví - je to rybník u silnice Velká Bíteš - Vlkov/. V souþasné dobČ
pĜipravujeme výbČrové Ĝízení na ¿rmu, která práce provede. Asi nejtČžším úkolem bude
odtČžení a odvoz 3 376 m3 sedimentu a výstavba nového výpustního zaĜízení. Stávající
plocha rybníku o výmČĜe 1,15 ha zĤstane zachována, pĜiþemž mokĜadní þást zbudovaná
z lomového kamene bude zaujímat 20 % plochy. V nátokové þásti vznikne nová tĤĖka
urþená pro rozmnožování obojživelníkĤ. PĜed úplným dokonþením rekonstrukce rybníka, které je naplánováno na mČsíc duben 2011, budou u rybníka vysázeny nové stomy
/Duby letní/ a instalovány masivní dĜevČné laviþky. Celkové náklady na rekonstrukci
þiní4 204 421 Kþ a Státní Fond Životního ProstĜedí odsouhlasil prostĜednictvím dotaþního titulu Lesnímu Družstvu Svazu Obcí dotaci ve výši 3 533 127 Kþ.
OndĜejSysel a JiĜí Nohel, jednatelé LDSO
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8. ROýNÍK CYKLO-BċHU ZA ýESKOU REPUBLIKU
BEZ DROG 2010
Cyklo-bČh je svým rozsahem a intenzitou nejvČtší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na NEDOSTATEýNOU INFORMOVANOST na poli drogové prevence a volá po zvýšení protidrogového vzdČlávání a
osvČty v naší zemi.
Slavnostní zahájení 8. roþníku Cyklo-bČhu probČhlo v pondČlí 7. þervna 2010 v
MikulovČ na námČstí pĜed radnicí. Hostem slavnostního zahájení byla také bývalá
mistrynČ svČta v trojskoku Šárka Kašpárková.
Celá akce pak byla zakonþena v Praze v pátek 18. þervna 2010. Cyklo-bČh se koná u
pĜíležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který pĜipadá na 26. þerven.
Trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-bČhu vedla pĜes 35 mČst ýech a Moravy. Celkem tato trasa þítá 1250 kilometrĤ. Tým 5 - 10 cyklistĤ-bČžcĤ, kteĜí sami žijí život bez
drog, urazí tuto vzdálenost za 12 dní. ýeká na nČ prĤmČrná denní vzdálenost okolo 120
kilometrĤ.
V prĤbČhu tohoto maratonu navštívil desetiþlenný tým Cyklo-bČhu pĜedstavitele mČst
a mluví s nimi o problematice drog a jejím Ĝešení, které spoþívá v prvé ĜadČ ve zvýšené protidrogové osvČtČ. ZároveĖ mČstĤm prezentoval efektivní HubbardĤv detoxikaþní
program pro drogovČ závislé, výhradnČ bez použití náhražkových drog.
Celorepublikový Cyklo-bČh chce upozornit na problematiku drog, hlavnČ ve spojení s
mládeží a dČtmi a pomoci zvýšit celospoleþenskou aktivitu a zodpovČdnost v pĜístupu k
tomuto problému. Projekt je také iniciátorem myšlenky „DEN BEZ DROG“.
MČsta se mohou pĜipojit k iniciativČ „DEN BEZ DROG“ v den prĤjezdu mČstem a
jeho návštČvy a spolupoĜádat þi uspoĜádat vlastní akci k posílení primární prevence. V
prevenci je dĤležitý postoj, a proto bychom chtČli, aby se pĜedstavitelé mČst pĜipojili k
myšlence Cyklo-bČhu tím, že se rozhodnou stát „MČstem bez drog“.
Po celou dobu tohoto maratonu probíhají v ulicích navštívených mČst INFORMAýNÍ PROTIDROGOVÉ KAMPANċ (vþetnČ vašeho mČsta). ObþanĤm jsou zodpovídány
jejich otázky a zároveĖ jsou rozdávány brožury a letáky o nebezpeþí drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích.
PĜímo na trase Cyklo-bČhu se v naplánovaných mČstech zastavuje tým lektorĤ protidrogového vzdČlávání a dodává zdarma pĜednášky pro dČti a mládež s názvem 10 vČcí,
které tvoji pĜátelé možná nevČdí o drogách.
Podle posledního prĤzkumu Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách
(ESPAD), který byl proveden v roce 2007, kouĜilo marihuanu 45.1 procenta dČtí ve
vČkové kategorii 15-16 let. Toto procento Ĝadí ýeskou republiku na smutné první místo
ze všech evropských zemí! U vČku do 13 let mČlo zkušenost s marihuanou hrozivých
20.7 procenta dČtí. A ve stejné vČkové kategorii do 13 let spolklo tabletku halucinogenní
extáze 18.1 procenta dČtí.
Více informací u mluvþích projektu:
Vlastimil Špalek – 608620840, maraton@rekninedrogam.cz
Pavel Mudra –
777276137, p.mudra@rekninedrogam.cz
Vlastimil Špalek, Pavel Mudra
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BIOODPADY VE VELKÉ BÍTEŠI
Vážení spoluobþané,
dovolte mi, abych Vás mohl touto formou nadále informovat o vývoji a rozvíjení
se nové služby v oblasti nakládání s bioodpady na území mČsta Velká Bíteš. Jak již
bylo popsáno dĜíve, co to vlastnČ bioodpad je a jak ho tĜídit, bylo bezezbytku splnČno a
všichni byli o této službČ podrobnČ informováni. A právČ o výsledku našeho a Vašeho
snažení bych Vás tímto zpĤsobem chtČl seznámit a novČ informovat o zmČnách, které
nastanou v nejbližších dnech.
První informací, kterou bych zde zmínil, je fakt, že o službu je vysoký zájem,o þemž
svČdþí poþet rozdaných nádob za první dva mČsíce, a to ve výši více jak 50 % z celkového poþtu 1500 ks nádob. Znovu pĜipomínám, že nádoby jsou rozdávány zdarma, a to
v prĤbČhu celého roku v sídle spoleþnosti TS na MasarykovČ nám. 88, služba vývozu a
likvidace bioodpadĤ je bezplatná.
Druhou a tou nejpodstatnČjší informací je to, že vzhledem k takto pozitivnČ se rozvíjející službČ a pozitivnímu pĜístupu Vás obþanĤ, pĜistoupily TS k posílení a zintenzivnČní cyklu vývozĤ, a to z pĤvodního cyklu 1 x za 14 dní na cyklus 1 x týdnČ v prĤbČhu
celého roku s platností od 22.6.2010.To znamená poþínaje tímto dnem bude biodpad
svážen každý týden vždy v úterý.
TĜetí a poslední informaci,kterou jsem Vám chtČl sdČlit, je informace pouze doplĖující a dokreslující aktuální situaci v dané oblasti, a to pĜedevším ve sváženém množství
bioodpadu z našeho mČsta. Za poslední svoz bylo v jeden den svezeno témČĜ 20 tun
této hmoty.
SVOZ BIOODPADU OD 22.6.2010 KAŽDÝ TÝDEN
Ing. Gaizura Pavel
jednatel spoleþnosti

MASARYKOVO NÁM. 88 ( STARÁ POŠTA)
DOKONýOVACÍ PRÁCE
V návaznosti na informace zveĜejĖované v minulých periodikách Zpravodaje Vám
tímto poskytujeme další informace o právČ probíhajících dokonþovacích pracích na budovČ Masarykova nám. 88 ( budova staré pošty).
V souþasné dobČ probíhají montáže sádrokartonových podhledĤ ve 2. a 3. NP, probíhají
dokonþovací práce na montáži obkladĤ a podlah
vþetnČ instalace zárubní a dveĜí.
V návaznosti na plánovaný harmonogram
prací bude následovat v nejbližších dnech oprava
prĤchodu k veĜejným WC, s následným provedením omítek, vþetnČ zhotovení nové fasády do
námČstí.
Návrh fasády „Staré pošty“.
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Cílem a snahou spoleþnosti TS bude takto novČ zrekonstruovanou budovu co možná
v nejbližšímmožném termínu zpĜístupnit a zprovoznit pro celou širokou veĜejnost, která, jak pevnČ doufám a vČĜím, ocení zde novČ nabízené služby, o kterých bude vþas a
podrobnČ informována.
Ing. Gaizura Pavel
jednatel spoleþnosti

NOVÉ AUTOBUSY NA IDS
Dne 17.þervna 2010 probČhlo v areálu Bítešské dopravní spoleþnosti slavnostní
pĜedání nových autobusĤ spoleþnosti BDS-BUS, s.r.o. za úþasti pĜedstavitelĤ Jihomoravského kraje, kraje Vysoþina, pĜedstavitelĤ samosprávy mČsta Velká Bíteš, dodavatelĤ
a dalších hostĤ z Ĝad dopravcĤ v obou krajích. Jedná se o nový typ malých autobusĤ v
nízkopodlažním provedení Iveco Stratos LE 37 pro 28 +5 cestujících. V zadní þásti autobusu, vybavené širokými vstupními dveĜmi, je prostor pro umístČní jednoho koþárku
nebo invalidního vozíku.
Provozní náklady tČchto autobusĤ by se mČly pohybovat cca na polovinČ bČžného
autobusu a spoĜit prostĜedky na dopravní obslužnost. Taktéž jsou šetrné k životnímu
prostĜedí, protože splĖují limity nejvyšší emisní tĜídy EURO EEV. Investiþní náklady
na poĜízení jednoho autobusu vþetnČ informaþního systému pro cestující dosahují témČĜ
3 mil. Kþ bez DPH. Tyto autobusy budou zaĜazeny do systému IDS Jihomoravského
kraje od 1.7.2010.
Ing. Ladislav Studený
jednatel spoleþnosti

PĜedání nových autobusĤ.

Foto: Ing. Ladislav Studený
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ŠKOLSTVÍ
PODċKOVÁNÍ
DČkujeme všem rodiþĤm a sponzorĤm, kteĜí pĜispČli ¿nanþními nebo vČcnými dary
na „Zahradní slavnost“ poĜádanou MŠ U Stadionu dne 11.6. 2010.

Zahradní slavnost.

Foto: Archiv MŠ

SponzoĜi:
PF Postforming, s.r.o., Bulding Plastics ýR , s.r.o., Lékárna Aura, Nábytek Street, Drogerie Pelikánová, OdČvy - Tabák, Mobile - Mazánek, KadeĜnictví AndČla, Motex, KvČtiny Drlíþková, Obuv Hudeþková, Reko- cestovní kanceláĜ, Drogerie bioprodukt, Hraþky Stejskalová, GE MONEY, TV – Servis - Watt Pelán, Pneuservis KáfonČk, JeĜábkova
pekárna, Bytový textil – J. Réman, Zahradnictví Šmídek, Zámeþnictví NČmec s.r.o.,
Bítešská dopravní spoleþnost, spol. s r.o., První brnČnská strojírna, a.s., MRS – MO
Velká Bíteš, ěeznictví uzenáĜství Sláma, AG FOODS Group, a.s. Košíkov, ýerpací stanice Štefek, Pufas Krupiþka, PojišĢovna Kooperativa, Sportbar Klíma, PojišĢovna Irma,
s.r.o., Noviny a þasopisy Tyršova ul., Cafe Jana, Papírnictví Smutný, Drogerie Nováþková, Cukrárna Knotková, Penzion Rauš, KadeĜnictví Kladivová, Cukrárna U ZdubĤ,
Man Food Potraviny Janda, Asia centrum, Restaurace Lesácká, Lékárna U TĜí sloupĤ,
Salome Kopáþková, HodináĜství zlatnictví Kozová, Elektro Vildomec, KadeĜnictví Urbánková, Le Ja, VodaĜi David, ýaj káva, Autoimpex, spol. s.r.o., Hraþky Kostelní ul.,
Restaurace Stadion, Herna U staĜíka, Restaurace Na 103, Vinotéka kvČtiny, TruhláĜství
Neklapil, ITW Pronovia, s.r.o., A-Z Vrábelová, KvČtiny Flouma, TruhláĜství Kopáþek,
a rodiþe dČtí z MŠ U Stadionu.
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KONEC ŠKOLNÍHO ROKU V MŠ NA MASARYKOVċ
NÁMċSTÍ, VELKÁ BÍTEŠ
Konec školního roku je snad pro všechny zúþastnČné ve školství pĜíjemným obdobím.
DČti i uþitelé se tČší na prázdniny, nastává þas odpoþinku a naþerpání nových sil.
V naší mateĜské škole se již tradiþnČ louþíme s pĜedškoláky jejich pasováním na „školáky“, v letošním roce to bude v námoĜnickém stylu. Na radnici mČsta se pak na slavnostním „stužkování“ dČti rozlouþí s mateĜskou školou za úþasti rodiþĤ, uþitelek i pana
starosty.
Jak to bude letos u nás o prázdninách s naþerpáním sil? TČžko Ĝíct! O prázdninách
bude probíhat akce, které u nás Ĝíkáme pracovnČ „kulový blesk“. Úpravy, stČhování a
reorganizace provozu celé mateĜské školy. JistČ vás napadá otázka: „Proþ?“
Naši mateĜskou školu si pravdČpodobnČ krajská hygienická stanice „vybrala“jako
školu, kterou þasto a ráda navštČvuje. Naše školka, jak asi víte, je ve stávajících prostorách již od roku 1952. PĤvodní byty a kanceláĜe se postupnČ upravovaly pro potĜeby
dČtí. Bohužel, hygienické normy v ýR, co se týká poþtu m2 na jedno dítČ, poþtu toalet,
umyvadel, sprch pro dČti atd., jsou oproti evropským normám daleko tvrdší a mnoho
nepomohou ani žádosti a argumentace na stáĜí a atypické Ĝešení budovy. Hygienická
stanice má silný nástroj. Nevyhovujete? Snižte kapacitu! Paradoxní je, že se normy „nezmČkþily“ani v dnešní dobČ, kdy je vysoká porodnost a témČĜ všechny MŠ mají vysoký
„pĜevis“ dČtí, jenž právČ z kapacitních dĤvodĤ nemohou pĜijmout.
V prĤbČhu jarních mČsícĤ se proto hledalo Ĝešení, které by vyhovovalo pĜedpisĤm
a zároveĖ, aby náklady mČsta byly co nejnižší. O letošních prázdninách budeme proto
opČt upravovat. V prostorách umýváren dČtí budou pĜistavČny dvČ sprchy, které musí
být jejich souþástí. RovnČž pĜibude jedna toaleta a umyvadlo. Krajská hygienická stanice pĜihlédla, alespoĖ þásteþnČ, k technickým a prostorovým možnostem budovy a
nepožaduje tak, jak ukládá vyhláška, tĜi až šest sprch. Co se týká provozu, dojde od nového školního roku k reorganizaci celé mateĜské školy. TĜídy mladších dČtí by se mČly
pĜestČhovat vþetnČ nábytku, hraþek a pomĤcek do tĜídy stávajících pĜedškolákĤ a pĜedškoláci do prostor souþasné první a druhé tĜídy, ze kterých vznikne jedna velká tĜída.
Výsledkem celé této akce bude nejen to, že se kapacita naší MŠ nesníží, ale naopak
se navýší o þtyĜi dČti.
V závČru bychom rádi podČkovali všem rodiþĤm za jejich dosavadní i pĜislíbenou
pomoc o prázdninách, þehož si velmi vážíme. Všichni si budeme pĜát, aby tyto úpravy a
stČhování pĜispČly ke spokojenosti a zkvalitnČní péþe o naši nejmladší generaci a doufáme, že se ve zmČnČných podmínkách co nejrychleji „zabydlíme“.
PĜejeme všem krásné prázdniny, hodnČ sluníþka, které je k nám letos tak skoupé
a nashledanou v záĜí.
Kolektiv MŠ Masarykovo námČstí Velká Bíteš
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EXKURZE DO PRAHY
V pátek 21. kvČtna 2010 se všechny 7. roþníky vydaly na celodenní exkurzi do Prahy.
Nejprve nám paní uþitelka Ĝekla nČco o rotundČ sv. Martina na VyšehradČ. Poté jsme navštívili slavný hĜbitov Slavín, kde je pochována celá Ĝada osobností našeho národa. Dále
nás paní uþitelky zavedly pĜed letohrádek královny Anny – Belvedér ve tvaru obrácené
lodi. Nezbývalo nám už moc þasu, a proto nás nohy rychle vedly k Pražskému hradu
na stĜídání stráží. Následovala krátká prohlídka nádvoĜí Pražského hradu a katedrály
sv. Víta. Z Pražského hradu jsme zamíĜili na Loretánské námČstí a vyslechli známou
zvonkohru. Nezapomenutelný pohled na Prahu se pĜed námi rozprostĜel, jakmile jsme
vystoupali schody vČže kostela sv. Mikuláše.
Prohlídku historických památek završila návštČva Pražského Jezulátka v kostele Panny Marie VítČzné. Po rozchodu na Václavském námČstí jsme jeli metrem do Opatova,
kde na nás þekal autobus. Exkurze se nám velmi líbila. Jen škoda, že nebyla na více dnĤ.
Petr Mašek, Petr Havlát

DEN DċTÍ NETRADIýNċ
1. þervna jsme spolu s dČtmi oslavili jejich svátek. PĜichystali jsme dopoledne plné
soutČží a her. DČti se promČnily v rybáĜe, vþelaĜe a mladé pĜírodovČdce. I když nám
poþasí pĜíliš nepĜálo, vše se zdaĜilo. Touto cestou bychom také rádi podČkovali panu
Klímovi, který pĜispČl svým sponzorským darem ke zdárnému zakonþení krásného dne.
Bc. Jarmila Tylloá,
ZŠ Tišnovská 116

Hra na rybáĜe.
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ÚSPċCHY NA SPORTOVNÍCH HRÁCH VE VELKÉM
MEZIěÍýÍ
Dne 14. 5. 2010 odjeli nejlepší atleti z naší ZŠ Tišnoská do Velkého MeziĜíþí na
tradiþní Sportovní hry
mládeže. Družstvo soutČžilo na jedniþku! PĜivezli
hned tĜi medaile. Zlatou
za bČh dívek na 800 m,
stĜíbrnou za bČh chlapcĤ
na 1500 m a bronzovou
za celkové umístČní družstev.
Gratulujeme!
Bc. Jarmila Tyllová,
ZŠ Tišnovská 116

PĜed závodem.

Foto: Archiv školy

ZÁVċREýNÉ ZKOUŠKY NA SOŠ JANA TIRAYE
Jako každým rokem i letos se konala výstava závČreþných prací studentĤ SOŠ Jana
Tiraye oborĤ vzdČlání KuchaĜ – þíšník, CukráĜ – výroba, KadeĜnice a ObrábČþ kovĤ ve
stĜedisku praktického vyuþování v Lánicích.
Studenti nám zde v rámci praktické zkoušky
ukázali svou dovednost. SamozĜejmČ nejvíce pĜitahovaly cukráĜské výrobky. MČla jsem
možnost si prohlédnout celou Ĝadu nádhernČ
zdobených dortĤ þi krásnČ upraveného stolování. Všechny dorty byly nádherné až oþi pĜecházely a bylo velmi tČžké vybrat ten nejhezþí.
Každý byl jedineþný, každý byl v nČþem jiný a
právČ v tom spoþívala jeho krása. NávštČvníci
výstavy byli stejnČ jako já okouzleni.
PodČkování patĜí nejenom studentĤm, kteĜí
sladkosti vytvoĜili, ale též mistrĤm odborného
výcviku, kteĜí je celé tĜi roky vedli, aby mohli k závČreþným zkouškám vytvoĜit nČco tak
skvČlého, jako jsme mČli možnost vidČt na výstavČ .
Jedna z vystavovaných prací.
Lenka Marková
Foto: Zora Krupiþková
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VIDċLI JSME POKLADY!
Po roce jsme se s tĜídou znovu potČšili nápady výtvarného oboru ZUŠ. Letos to byly
Cesty za poklady. A skuteþnČ, našli jsme poklady rĤzné. Jedním z nich byla šikovná
sleþna z deváté tĜídy, která nás naprosto profesionálnČ výstavou provedla.
DozvČdČli jsme se od ní,
co všechno mĤže být poklad – nejen zlato, mince,
historické artefakty. Víte
napĜíklad, že naším þeským pokladem jsou tĜeba
obložené chlebíþky? Kdo
by to byl Ĝekl? A vĤbec –
jídlo, mlsáníþko, zdraví,
pĜátelství, pĜíroda, umČní, to jsou poklady!
Nelze vypsat všechno,
co žáci pod vedením své
paní uþitelky dokázali.
To ona je ten pravý zlaTĜeĢáci se svou prĤvodkyní.
Foto: TáĖa Horká tokop, který odhalí, co
všechno v dČtech dĜímá. UrþitČ vás to napadlo taky: pro své žáky je nČkdo, kdo jim
ukazuje svČt tímto zpĤsobem, opravdový poklad.
TáĖa Horká a III.C

NOVÉ UýEBNY
V rámci realizace projektu „Modernizace StĜedního odborného uþilištČ Jana Tiraye“
byla mimo jiné vybudována i nová uþebna pro úþely výuky informaþních a komunikaþních technologií. Rád bych zde, zcela krátce a pokud možno srozumitelnČ i pro laickou
veĜejnost, shrnul pĜínos, který tento fakt bude mít pro kvalitu výuky v této oblasti.
Na úvod snad struþný výþet toho, co pĜináší vlastní technické zázemí uþebny. Vyzískali jsme vysoce kvalitní server (tj. centrální poþítaþ školní sítČ), vlastní síĢ pak bude
daleko rychlejší a operativnČjší než ta pĜedchozí, byla navýšena konektivita (rychlost)
internetového pĜipojení a samotné žákovské stanice pĜedstavují kvalitativní špiþku toho,
co lze v souþasné dobČ na trhu pro tyto úþely získat. A to nemluvím o dalších „drobnostech“ typu – interaktivní tabule, digitální kamera, kvalitní video-stĜižna, digitální
zrcadlovka a další pomĤcky, které zpestĜí a zatraktivní výuku.
Výuka informaþních technologií už dávno nespoþívá jen v tom, že se žáci „biÀují“
složení poþítaþové sestavy, uþí správnČ používat textové a tabulkové editory, ale naopak
– vše má vést k tomu, aby zde co nejvíce fungovala kreativita, vlastní úsudek, samostatné individuální hledání a Ĝešení úkolĤ… Vše pokud možno s nenásilnou provázaností
na stČžejní odborné pĜedmČty, které budou potencionální absolventi potĜebovat ve svém
pracovním životČ.

ýervenec-srpen 2010

21

Naší snahou bude, aby se sami žáci mohli aktivnČ spolupodílet na tvorbČ a doplĖování výukových materiálĤ právČ pro odborné pĜedmČty. Možnosti pro tuto práci budou opravdu bohaté a sám za sebe osobnČ doufám, že tvorba vlastních multimediálních
výukových projektĤ, které se budou prolínat napĜíþ spektrem celé škály vyuþovaných
pĜedmČtĤ, je nyní více než reálná.
Uþení se cizím jazykĤm patĜí odjakživa k základĤm vzdČlanosti. Základní a stĜední školství
zaujímá v této oblasti vzdČlávání
výsadní postavení. Období školní docházky je nejlepší dobou k
získání relativnČ pevných a kvalitních jazykových dovedností.
I zde prošla výuka cizích jazykĤ
v posledních letech znaþným vývojem. Zatím co dĜíve byla na
školách upĜednostĖována gramaticko-pĜekladatelská metoda, po
revoluci k nám ze západu pĜišla
móda vyuþovat cizí jazyky tzv.
pĜímou metodou, s použitím výhradnČ cizojazyþných uþebnic, zprostĜedkována v cílovém jazyce, v nejlepším pĜípadČ rodilými mluvþími. Trendem posledních let je snaha o
propojení obou tČchto metod tak, aby ve výuce cizích jazykĤ byly rozvíjeny jak verbální, tak i písemné schopnosti žáka. Do výuky by tedy mČla být zahrnuta nejenom gramatická þást jazyka, ale velkou pozornost by mČl uþitel vČnovat také nácviku výslovnosti,
konverzaþnČ – komunikaþním
cviþením a rozvíjení slovní zásoby. To vše nejlépe s použitím
moderních médií a pomĤcek,
tak, aby výuka byla pestrá a
motivovala žáky k uþení.
Kolektiv uþitelĤ cizích jazykĤ na SOŠ Jana Tiraye ve
Velké Bíteši proto pĜijal s velkým nadšením zmČny, které se
ve školním roce 2009/2010 na
škole v rámci projektu Modernizace Sou Jany Tiraye udály.
Nové výukové stĜedisko je
vybaveno mimo jiné i o plnČ
modernizovanou jazykovou
uþebnou s interaktivní tabulí a
multifunkþním jazykovým panelem, umožĖujícím pĜehrávání všech bČžných médií.
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NejvČtším pĜínosem pro naši školu však bezesporu je nové centrum obrábČní a k
nČmu navazující speciální poþítaþová uþebna. Vybavení patĜí mezi nejmodernČjší výrobky na trhu. Žáci zde mají vynikající možnost, jak své poznatky z teorie pĜevést do
praxe. NejnovČjší programovací stanice, pĜímo propojené s plnČ funkþním soustruhem a
frézou, mohou žákĤm dát okamžitou odezvu na jejich znalosti a dovednosti.
Podmínky vytvoĜené tímto projektem pro naše studenty snesou i evropská kritéria,
špiþkové technologie, pĜíjemné prostĜedí navrhované podle nejpĜísnČjší hygienických
parametrĤ nám tak mĤže závidČt nejedna stĜední škola.
JiĜí Grégr, Mgr. Katarína Víchová

KULTURA
„VESELÝ DEN“
K Mezinárodnímu Dni dČtí již tradiþnČ poĜádá Klub kultury dČtské dopoledne plné
her a soutČží.
Jelikož nám letošní poþasí moc nepĜálo a bylo stále pošmourno a nevlídno, s napČtím jsme pozorovaly oblohu.
Poþasí se neumoudĜilo a tak
jsme musely uspoĜádát Veselý den v kulturním domČ.
Nic to nezmČnilo na skvČlé
atmosféĜe, kterou nám tu pĜijeli zpĜíjemnit moderátoĜi z
Prahy.
Zprvu dČtem vysvČtlovali,
která ruka þi noha je pravá a
levá. Když to všichni dostateþnČ zvládaly, pĜišel první
tanec po kterém následovalo
mnoho dalších. Poté pĜichází
maskot „ŽluĢák“, kterého dČti s moderátorkou spoleþnými silami volají.
ŽluĢák pĜichází. Je ale špinavý, má vypadané zuby a proto mu dČti spolu s moderátorkou napovídaly co má dČlat, aby se tomu vyvaroval. Výchovnou lekci vystĜídal opČt
další tanec, kde dČti vesele poskakovaly a zpívaly.
Mimo to dČti také soutČžily napĜ. o pohádkové DVD nebo zdolávaly objížćku na tzv.
¿rstbike kolech. Všichni to zvládali bravurnČ. Na konci programu dostaly dČti dárkovou
tašku, ve které byly samolepky, þasopis Dáda, pohádka o rytíĜi Oþkovi a pití Kubík.
JeštČ malé rozlouþení a dČti vesele odcházely zpČt do svých školek nebo domovĤ.
Lenka Marková
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PODċKOVÁNÍ AUTORģ VÝSTAVY „BEZ MAKE-UPU“
Rádi bychom podČkovali všem návštČvníkĤm naší výstavy, zamČstnancĤm Klubu
kultury ve Velké Bíteši, lidem, kteĜí se zúþastnili slavnostního ukonþení výstavy i všem
dodateþným dárcĤm, kteĜí spoleþnČ s námi pĜispČli na dobrou vČc.
Na dobrovolném vstupném se vybralo1.370 Kþ. Za odČvy s našimi texty jsme utržili
5.810 Kþ. Po ukonþení aukce ještČ dodateþnČ pĜispČli lidé, kteĜí se o našem úmyslu
dozvČdČli až po výstavČ, þástkou 2.220 Kþ. Takže celková þástka, vybraná ve prospČch
našich generací, þinila neuvČĜitelných 9.400 Kþ.
Nevsadili jsme na reklamu a propagaci, nevČĜíme sponzorským darĤm, které se dají
odeþíst z daní.VČĜíme v lidskost. A je pĜíjemné zjištČní, že ve Velké Bíteši a jejím okolí
žijí LIDÉ.
Vám všem milé ,,barevné
bytosti“ upĜímnČ dČkujeme.
A teć bychom vám rádi
sdČlili, jak jsme s naším spoleþným,,lidstvím“ naložili.
DČtem do Klokánku v
BrnČ poputuje þástka 8.450,Kþ. Za 2.020,-Kþ jsme koupili tišící houpátko pro novorozence a batolata. Ty vČtší dČti
pojedou i s tetami na celý den
do aquaparku v Blansku.Mají
pĜedplacený i obČd v restauraci, která je souþástí aqua- Z aukce.
Foto: Pavel Procházka
parku cca 6.430 Kþ.
Nadaci pro výzkum rakoviny RAKOVINA VċC VEěEJNÁ - DČtská klinika LékaĜské
fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci Puškinova 6, 775 20 jsme bankovním pĜevodem poslali þástku 1.000 Kþ .
A teć se ,,puntiþkáĜi“ zarazí,..nesedí vám to?Ale nám to sedí,..my totiž ,,zaokrouhlujeme“ smČrem nahoru. JeštČ jednou dČkujeme všem, kteĜí se jakýmkoliv zpĤsobem podíleli na našem projektu, DÍKY.
Ivana Odehnalová Eduard Rovenský (Packet)
Vážená paní Krupiþková, díky Vaší reakci na výstavu Bez make-upu v þervnovém
Zpravodaji jsem se vrátila o pár desítek let zpátky. ZpČt do školní lavice.
V té lavici sedČla dívka, která ze všech pĜedmČtĤ na Základní škole ve Velké Bíteši
mČla nejradČji hudební a výtvarnou výchovu. A ta dívka dostala od své paní uþitelky
jedniþku za výkres, který malovala s velkou peþlivostí.
Milá paní uþitelko, dodnes si pamatuji, jak jste nám na tabuli malovala rozvržení
obliþeje, které je nutné k tomu, aby bylo jasné, jestli se jedná o portrét dítČte, nebo dospČlého þlovČka.
A toho se držím dodnes. DvČ tĜetiny svého života vČnuji dČtem a jednu tĜetinu dospČlým. DČkuji Vám, vážená ,,barevná bytosti“.
Ivana Odehnalová roz. DvoĜáþková
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VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZģ JAROSLAVA
MATċJKY A DOMINIKA PETRA
V pondČlí dne 7. þervna se ve výstavní síni konala vernisáž obrazĤ malíĜĤ Jaroslava
MatČjky a Dominika Petra. V tomto nádherném sluneþném odpoledni nám pĜišla zahrát
oblíbená kapela ŽalozpČv.
Celá vernisáž byla velmi slavnostní neboĢ Jaroslav MatČjka a Dominik Petr ji obohatili svými úvahami o životČ, donutili nás k zamyšlení. Vernisáž byla zahájením výstavy,
která probČhla od 8. do 25. þervna. BČhem této doby si mohli návštČvníci prohlédnout
obrazy tČchto dvou malíĜĤ.
Lenka Marková

AutoĜi.

Kapela ŽalozpČv. Foto: Lenka Marková

MLADÉ BÍTEŠSKO
V nedČli 13. þervna se na nádvoĜí PČtky sešlo víc než sto dČtí, aby se pochlubily
rodiþĤm i širokému publiku tím, co si za uplynulý rok ve svých souborech pĜipravily.
PotČšitelným faktem je, že podkladem pro náplĖ vystoupení jsou stále lidové písniþky,
tance, Ĝíkadla, zvyky, tedy folklor. Kdo dČtská folklorní odpoledne navštČvuje pravidelnČ, mi dá zapravdu, že se nikdy témČĜ žádný
program jednotlivých vystoupení neopakuje.
Když vedoucí jednotlivých souborĤ pĜipravují nové vystoupení, nezískají hotový
materiál, podle nČhož by mohli s dČtmi program pouze nacviþit. Vyžaduje to od nich
kromČ obČtavosti i jistou dávku fantazie,
invence, citu , pochopení pro dČtské úþinkující. Jen díky tomu dokáží pracovat s dČtmi
tak, aby projev zvláštČ tČch nejmenších pĤsobil spontánnČ a nestrojenČ.
Také Bítešánek a Sluníþko z bítešských
mateĜských škol diváky nezklamaly. Kam
jenom ty paní uþitelky na své nápady c hodí?
Sluníþko.
Foto: Zora Krupiþková

ýervenec-srpen 2010

25

O tom by mohli vyprávČt i þlenové taneþního kroužku pĜi základní škole se svým „ptaþím“ programem, s „praseþí“ zabíjaþkou nakonec.
Starší þást Bítešanu (10-15 let) se již ve
svém vystoupení prezentuje trochu jinak, dospČleji. Širší úsmČv a radost z tance by možná pĜivodil dívkám vČtší poþet taneþníkĤ –
chlapcĤ. (Kluci, kde vás máme?)
Na závČr programu si vylosovaní úþinkující odnášeli malé dárky , rodiþe si odvádČli své malé úþinkující a organizátoĜi? Balili
aparaturu, uklízeli koberec, rekvizity a lavice
– a pak si možná koneþnČ sedli u kafíþka.
Zasloužili si je.
Zora Krupiþková
Bítešánek.
Foto: Zora Krupiþková

CO NOVÉHO V KNIHOVNċ?
ZdárnČ jsme dokonþili revizi, byl aktualizován knihovní fond. ZároveĖ prošly sklady a pĜidružené prostory knihovní „rekonstrukcí“. Duplikáty a multiplikáty knih, které
jsme vyĜadili, budou k dispozici þtenáĜĤm na burze poĜádané nČkdy v druhé polovinČ
prázdnin. Pro rozšíĜení prostor knihovny nám MČstský úĜad umožnil získat další místnost a zároveĖ ¿nanþnČ zabezpeþil další úpravy.
Tato nová þást knihovny se nachází za výpĤjþním pultem a naši þtenáĜi i ostatní uživatelé se zde mohou tČšit na þítárnu.
Najdou zde pĜes 20 titulĤ periodik i starší
þísla þasopisĤ, poezii a poþítaþ s on-line
katalogem, ve kterém si mohou hledat oblíbené tituly, nebo podle témat najít knihy
z rĤzných oborĤ. Pro studenty, a ne jen pro
nČ, zpĜístupníme Wi-Fi síĢ pro pĜístup k intenetu, takže þítárnu bude možné využívat
de facto i jako studovnu. NávštČvní doba
bude totožná s dobou výpĤjþní. Podle návštČvnosti budeme uvažovat o prodloužené
dobČ.
PĜes prázdniny projde knihovna velkou
V knihovnČ.
Foto: KateĜina Brichtová zmČnou. Jednotlivé místnosti budou postupnČ vymalovány, položeny nové koberce. Dojde k otevĜení ještČ další místnosti, kde
poþítáme s vytvoĜením dČtského koutu s místem pro þtení pohádek, vyprávČní pĜíbČhĤ,
poĜádání besed pro školy, školky. Chceme, aby þtenáĜi sledovali vývČsky mČsta a místo
pod knihovnou, protože nevíme, kdy a jak dlouho bude z technických dĤvodĤ zavĜeno.
KateĜina Brychtová
Ĝeditelka knihovny
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BÁBINA POUġ
Bábina pouĢ je název krátkého dokumentárního ¿lmu Karla Veleby, který MČstské
muzeum ve Velké Bíteši pĜedvedlo na letošní národní pĜehlídce muzejního dokumentárního ¿lmu „Musaion¿lm“ v Uherském BrodČ. PodnČt k natoþení ¿lmu vzešel z etnogra¿ckého pracovištČ Muzea Vysoþiny TĜebíþ dislokovaného ve Velké Bíteši. NámČt
pĜipravila Silva Smutná. Režie, kamera, zvuk a stĜih jsou autorským dílem Karla Veleby,
þlena Muzejního spolku Velkobítešska.
Film pojednává o pouti v HeĜmanovČ, založené v roce 1918 ke cti Panny Marie
Karmelské na základČ živého snu. VyprávČní kostelníka Josefa Holánka a sester VČry
a Marie Havlátových, z rodiny zakladatelky poutČ, provází výrobu kvČtinové výzdoby,
pĜípravu a prĤbČh procesí se sochou P. Marie z Vidonína pĜes RadĖoves a Novou Ves do
farního chrámu v HeĜmanovČ. Malebný obrázek zbožnosti lidu na Podhorácku dotváĜí
pĜekrásný vokál Lucie Laubové. V retrospektivním historickém úryvku herecky úþinkovali þlenové muzejního spolku Hana Sedláková a Josef Hájek. „Bábina pouĢ“ mČla
na celorepublikové pĜehlídce veliký úspČch a sklidila neobvykle kladnou kritiku od odborníkĤ i divácké veĜejnosti jako všestrannČ cenný snímek. Ukázku z ¿lmu je možno
shlédnout na internetu (http://www.youtube.com/user/MUSAIONFILMcz)
Místní premiéra tohoto sedmnáctiminutového dokumentu probČhla již v loĖském
roce na tĜech místech - Velká Bíteš, Vidonín a HeĜmanov. MČstské muzeum ve Velké
Bíteši ¿lm promítne pro další zájemce v pondČlí 12. þervence 2010 v 18 hodin. Letošní
pouĢ v HeĜmanovČ se koná v nedČli 18. þervence, procesí vychází v 8 hodin od kapliþky
ve VidonínČ.
Silva Smutná

Procesí pĜes RadĖoves v roce 2009.
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STÁTNÍ SVÁTKY 5. A 6. ýERVENCE
Tyto dny, titulované státním svátkem, nesou v sobČ dvČ v pravdČ historické události
pro naši krajinu. Dne 5. þervence si pĜipomínáme pĜíchod vČrozvČstĤ Konstantina (Cyrila) a MetodČje na Velkou Moravu v roce 863. Ke dni 6. þervence se váže událost upálení
mistra Jana Husa, k nČmuž byl odsouzen na Kostnickém koncilu v roce 1415. Stojí za
zmínku pĜipomenout si tyto osobnosti, hrající významnou roli v našich dČjinách.

SV. KONSTANTIN (CYRIL) A METODċJ
Dva bratĜi ze SolunČ sv. Cyril a MetodČj jsou v uznání svých
zásluh za uvedení kĜesĢanství na Moravu nazýváni „Apoštoly
SlovanĤ“. Cyril, vlastním jménem Konstantin, který jméno Cyril pĜijal až pozdČji v klášteĜe, a MetodČj ovládali slovanskou
Ĝeþ a byli vysláni byzantským císaĜem kolem r. 860 k ýernému
moĜi, aby hlásali kĜesĢanství mezi Slovany. Oba mniši nalezli
na své misijní cestČ k ChazarĤm ostatky papeže Klimenta I. a
pozdČji je pĜinesli do ěíma, kde jsou dodnes uchovávány v kostele sv. Klimenta.
R. 862 poslal císaĜ Michal III. oba bratry na Moravu, neboĢ
kníže Rostislav prosil o knČze mluvící slovansky. Jako první
poþin zavedli Cyril a MetodČj slovanský jazyk do bohoslužby. Cyril k tomu dokonce
vytvoĜil vlastní písmo („glagolici“) na základČ Ĝecké kurzívy a þásteþnČ arabštiny. Toto
písmo pomocí 38 liter kodi¿kovalo staroslovČnský jazyk. Proto oba bratĜi patĜí k zakladatelĤm slovanského písemnictví. Cyril sám pĜeložil do staroslovČnštiny evangelia,
apoštoláĜ, misál a žaltáĜ a napsal ke þtyĜem evangeliím pĜedmluvu, tzv. Proglas. V tomto
díle pokraþoval i MetodČj, který do staroslovČnštiny pĜeložil životopisy církevních otcĤ
a založil pĜekladatelskou školu, která r. 883 za dobu asi 8 mČsícĤ pĜeložila celou Bibli kromČ knih Makabejských. Po nČkolikaleté misijní þinnosti na MoravČ odcestovali
bratĜi do ěíma a pĜinesli papeži Hadriánovi II. ostatky papeže Klimenta. Od Hadriána
dostali pĜíslib, že bude slovanská Ĝeþ uznána za liturgickou. Za svého pobytu v ěímČ
onemocnČl Cyril a vstoupil do kláštera. Po padesáti dnech podlehl svému tČžkému utrpení a 14. února 869 zemĜel. Byl pak pochován u sv. Klimenta v pĤvodním kostele pod
nynČjším stejnojmenným kostelem na Via San Giovanni in Laterano v ěímČ.
MetodČj byl Hadriánem II. jmenován arcibiskupem Panonie, tj. území, které zahrnovalo dnešní východní Rakousko a západní Maćarsko, a Moravu. Salcburský arcibis¬kup však pokládal toto území za své misijní pole a dal MetodČje na dva a pĤl
roku uvČznit. Papež Jan VIII. jej r. 873 vysvobodil, potvrdil ho v úĜadČ arcibiskupa a
potvrdil mu slovanský církevní jazyk, ale s jistým omezením. MetodČj zemĜel 6. dubna
885. Místo jeho smrti se nedá s jistotou urþit. PravdČpodobnČ je pohĜben ve svém katedrálním chrámu Panny Marie na VelehradČ. Jeho hrob však nebyl dosud lokalizován.
V dobČ MetodČjovy smrti bylo v jeho arcidiecézi asi 200 knČží, jáhnĤ a podjáhnĤ. Tito
byli vyhnáni a uchýlili se vČtšinou do Bulharska, Chorvatska, Polska a do ýech. Papež
ŠtČpán VI. r. 896 zakázal používat slovanský jazyk pĜi bohoslužbČ.
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MISTR JAN HUS ( 1371 - 1415 )
Jan Hus, jihoþeský rodák z Husince u Prachatic, vystudoval nejdĜíve artistickou fakultu, na níž dosáhl hodnosti mistra svobodných
umČní, potom bohosloví a stal se knČzem.
PĤsobil jako univerzitní profesor a byl zvolen také rektorem univerzity. Ve své uþitelské
funkci psal hlavnČ latinsky. Významné bylo
jeho kazatelské pĤsobení v kapli Betlémské od
r. 1402. V kázáních neváhal kritizovat bohaté
církevní hodnostáĜe i rozmaĜilost zámožného
panstva. Jeho kázání strhovala lid, mČšĢany i
nižší šlechtu a pĤsobila radikálnČ na jejich názory. Když zaþal Hus na kázáních vystupovat
stále ostĜeji, zesílily proti nČmu útoky církevní vrchnosti, které mČly nebojácného kazatele
umlþet. NapČtí mezi Husem a jeho odpĤrci
vyvrcholilo roku 1412, kdy betlémský kazatel
vystoupil nebojácnČ proti kramaĜení s odpustky. Když došlo v Praze k pouliþním bouĜím
proti prodavaþĤm odpustkĤ, uvalil papež na
Husa pĜísnou klatbu, spojenou s interdiktem
(zákazem konat v Praze církevní obĜady). Hus
však odmítl papeži poslušnost a odvolával se
na Kristovo uþení. V této kritické chvíli se od Husa odvrátil král Václav IV., který až
do té doby, zejména vlivem královny Žo¿e, pĜál Husovi a jeho stoupencĤm. Hus proto
opustil Prahu a uchýlil se ke svým pĜíznivcĤm na Kozí hrádek a Krakovec. Tam psal
svá þeská díla a jako dĜíve kázal venkovskému lidu. Na jaĜe roku 1414 vyzval císaĜ
Zikmund Jana Husa, aby se ospravedlnil pĜed církevním koncilem svolaným do jihonČmecké Kostnice. Koncil jej naĜkl z kacíĜství a zástupci církve ho žádali, aby své uþení
odvolal a podĜídil se autoritČ církve. PĜitom byl obviĖován z názorĤ, které nikdy nehlásal. Protože však i po dlouhém vČznČní, tČlesných útrapách a duševních bojích vytrval
ve svém pĜesvČdþení, koncil odsoudil jeho spisy jako kacíĜské a Hus byl dne 6. þervence
1415 upálen na hranici.
Bc. Ivo KĜíž
MČstské muzeum

KLUB KULTURY A STÁREK ZVOU CHASU
Klub kultury oznamuje všem zájemcĤm, že nacviþování besedy chasou bude probíhat po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin v Kulturním domČ ve
Velké Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit pĜímo do Kulturního domu.
První nácvik probČhne v úterý 13. þervence 2010.
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LoĖský rychtáĜský pár a hlavní stárek s hlavní stárkovou.

Foto: JiĜí Zacha

OCHRANA OBYVATEL
OKRSKOVÉ CVIýENÍ V POŽÁRNÍM SPORTU
V nedČli 30. kvČtna 2010 se uskuteþnilo v BĜezce I. kolo v soutČži družstev SDH
dospČlých – okrsku Velká Bíteš. PĜes nepĜízeĖ poþasí soutČžící se zúþastnila 3 disciplin.
Štafetový bČh s pĜekážkami 4 x 50 metrĤ, ovČĜení teoretických znalostí formou
testových otázek a požární útok. Úkolem
soutČže je pĜezkoušení pĜipravenosti dobrovolných jednotek pro pĜípadný zásah
– fyzická a odborná pĜipravenost hasiþĤ
a zásahové techniky. SoutČže se zúþastnilo 9 sborĤ ze 12, které sdružuje okrsek
Velká Bíteš. Jedno družstvo bylo smíšené. Dále se úþastnili 3 družstva mladých
hasiþĤ. Na závČr probČhla soutČž jednotlivcĤ – bČh na 100 metrĤ s pĜekážkami,
které se zúþastnilo 10 hasiþĤ.
Úþastníci soutČže.
Foto: Archiv SDH
David DvoĜáþek, DiS.
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MÁŠ TO PEVNċ V RUKOU?

Používání brzd
Správné používání brzd je u motocyklu obtížnČjší než u automobilu. ěidiþ musí
rukou a nohou koordinovat þinnost dvou rozliþných brzdných systémĤ. Protože pĜi brzdČní je pĜední kolo zatíženo více než zadní, musí pĜední brzda pĜenést více brzdné síly,
než pĜi brzdČní zadní brzdou. Z toho plyne, že brzdČní pĜední brzdou je výraznČ úþinnČjší. Je ale potĜeba dávat si pozor na zablokování kola v dĤsledku prudkého zmáþknutí
brzdy a snížené pĜilnavosti pneumatiky. Platí pravidlo: pĜi nutném brzdČní – vzadu naplno, vpĜedu s citem. Je-li motocykl vybaven systémem ABS, je možno užít obČ brzdy
naplno. Systém zamezí možnému zablokování kol. Je potĜeba mít stále na pamČti, že
brzdná dráha se prodlužuje s druhou mocninou rychlosti. Mnozí Ĝidiþi si tuto skuteþnost
neuvČdomují.
ZvláštČ nepĜíjemné je brzdČní, jestliže zaprší po delším suchu. Vlhkost, prach, neþistoty a olej vytvoĜí mazlavou hmotu, po níž se motocykl mĤže snadno smeknout. Stejné
nebezpeþí také hrozí napĜíklad od spadaného listí. V takových pĜípadech je nutné brzdit
velmi citlivČ.
DĤležité je správné zvládnutí brzdČní v zatáþce, kterému se mnohdy díky situaci
v provozu nevyhneme. V tomto pĜípadČ nelze ani zadní brzdu použít naplno, ale obČ
s citem. Jinak ale platí pravidlo brzdit ještČ pĜed zatáþkou.
Technika a bezpeþnost
Po zimní pĜestávce musí být motocykl celkovČ provČĜen. ZamČĜte se pĜedevším na
osvČtlení, brzdy, pneumatiky.
Ruce pryþ od upravování a vylepšování
Motocyklista se nesmí pokoušet stroj pĜestavovat a mČnit. Jestliže takové vylepšování
zmČní pĜedepsaný technický stav, ztrácí motocykl technickou zpĤsobilost. PojišĢovna
mĤže odmítnout pĜi škodách zpĤsobených držitelem motocyklu pojistné plnČní a mĤže
žádat náhradu škody. ZároveĖ jízda na takovém stroji, který neodpovídá výkonovČ pĜíslušné tĜídČ, je jízdou bez pĜíslušného oprávnČní a je nejen nebezpeþná, ale i trestná.
Nechoćte s kĤží na trh
Je to smutný a bolestivý fakt, že jsou motocyklisté pĜi dopravní nehodČ mnohem zranitelnČjší než Ĝidiþi a pasažéĜi ostatních vozidel. PĜestože mĤže být pravda, že nČkteré
z tČchto nehod jsou zavinČny ostatními úþastníky silniþního provozu. Je Vám k niþemu,
že jste byli v právu, když se potom musíte mČsíce zotavovat v nemocnici s vČdomím, že
se již nikdy nepostavíte na vlastní nohy a budete už navždy závislí na pomoci ostatních.
Posádku motocyklu nechrání žádná karoserie, žádný bezpeþností pás, žádný airbag,
pouze prvky pasivní bezpeþnosti, které má motocyklista pĜímo na sobČ: speciální obleþení, chrániþe kloubĤ, páteĜový chrániþ apod. Riziko, že Ĝidiþ motocyklu se svým
spolujezdcem budou pĜi nehodČ usmrceni nebo zranČni, je asi 6x vyšší než u posádky
automobilu.
AĢ už se Vám to líbí nebo ne, chránit si svou kĤži a kĤži svého pĜípadného spolujezdce je pouze Vaše a jeho zodpovČdnost, protože Vaši kamarádi, partneĜi a dČti si pĜece
zaslouží stejnou ochranu jako Vy, nebo snad ne?
Základní fakta o tom, jak se chránit na motorce Vám ze zaþátku udČlají poĜádný vítr v
penČžence, ale vČĜte, že se to vyplatí. RozhodnČ neutraĢte všechny peníze za motorku,
abyste potom zjistili, že Vám už nezbylo na poĜádné obleþení a pĜilbu.
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Tip pro nákup ochranné pĜilby
PĜilba a hledí musí být oznaþeny schvalovací znaþkou – podle pĜedpisu EHK OSN þ.
22 (anglicky ECE R 22). Od roku 2000 platí pátá zmČna pĜedpisu (tedy EHK OSDN þ.
22.05). Souþástí schvalovací znaþky motoristické pĜilby vyzkoušené a schválené podle
pĜedpisu EHK OSN þ. 22 je v kroužku vepsané velké písmeno E doplnČné jedno þi dvojciferným þíslem udávajícím kód státu, který motoristickou pĜilbu schválil. ýíslo 8 je
vyhrazeno pro ýeskou republiku. Pod kroužkem s vepsaným E s kódem státu je uvedeno
vícemístné, obvykle pČti nebo šestimístné þíslo schválení, které musí zaþínat dvojþíslím
udávajícím sérii zmČn pĜedpisĤ, napĜ. 052439.
! A poslední vČc: pĜilba Vám zachrání hlavu jenom jednou, po nárazu ji již dále nepoužívejte, Výztuž a ochranné polstrování se nárazem pĜeformuje a ztrácí svoji ochrannou
úþinnost, i když tyto zmČny mnohdy nemusí být zvenku patrné.
Motocyklisté by si mČli uvČdomit, že:
- patĜí k nejzranitelnČjším úþastníkĤm silniþního provozu a pĜípadný stĜet s vozidlem
nebo s pevnou pĜekážkou konþí ve valné vČtšinČ pĜípadĤ smrtí nebo tČžkým zranČním
motocyklisty
- podmínkou jízdy na motocyklu je používání pĜilby, nutností však zĤstávají i ostatní
prvky pasivní bezpeþnosti: vhodné obleþení (pokud možno s reÀexními prvky), pevná
obuv, rukavice apod.
- i sebelepší výbava není zárukou bezpeþného návratu, pokud motocyklista jede
riskantnČ, zejména pokud nepĜizpĤsobí rychlost své jízdy stavu pozemní komunikace,
hustotČ provozu a poþasí
- motocykl má delší brzdnou dráhu než automobil ( za normálních podmínek s reakþní
dobou 1 sekunda je zapotĜebí k zastavení z 80 km/h cca 58 metrĤ, pĜi rychlosti 100
km/h je brzdná dráha cca 83 metrĤ a pĜi 200 km/h cca 280 metrĤ)
- pĜi jízdČ je nutné dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud je na vozovce: spadané listí,
olejové skvrny, tramvajové koleje, olej, nafta, dilataþní spáry na mostech, dochází ke
zmČnČ povrchu vozovky (napĜíklad asfalt – beton), povrch z dlažebních kostek (zejmé
na pokud je povrch vlhký), nerovnosti vozovky (výtluky, vyjeté koleje apod.), vodo
rovné dopravní znaþení (pĜechody pro chodce, pruhy apod.)
- pĜi jízdČ je nutné pĜedvídat – uvČdomte si existenci slepých úhlĤ zpČtných zrcátek
automobilĤ, skuteþnost, že ostatní motoristé mohou snadno motocyklistu pĜehlédnout
a obvykle nesprávnČ odhadnou rychlost a reakci motocyklu
- když nevidíte zpČtné zrcátko automobilu, jeho Ĝidiþ Vás nevidí
- pĜi pĜedjíždČní je potĜeba mít dostateþný boþní odstup od automobilĤ (riziko náhlého
vyboþení automobilu, otevĜení dveĜí pĜi vystupování apod.)
- pĜedjíždČní zprava zpravidla Ĝidiþi automobilu neþekají
- pĜedjíždČní v nepĜehledných místech je nebezpeþný a zbyteþný hazard
- závažnost dopravních nehod motocyklistĤ (tj. poþet usmrcených na 1000 dopravních
nehod) je pĜibližnČ 6x vyšší než u osobních automobilĤ
- 75% usmrcených pĜi dopravních nehodách za úþasti motocyklĤ tvoĜí vinici dopravních
nehod – tj. sami motocyklisté
- nejþastČjšími pĜíþinami vážných následkĤ dopravních nehod motocyklistĤ je nepĜímá
rychlost a nesprávný zpĤsob jízdy
- v prĤmČru 10% ĜidiþĤ motocyklistĤ, kteĜí zemĜeli v dĤsledku dopravní nehody, nemČlo
pĜilbu
Ministersvo dopravy

32

Zpravodaj Velká Bíteš

SPORT
OHLÉDNUTÍ ZA FLORBALOVOU SEZONOU 2009/2010 V AFL
I naše druhá sezona v Amatérské Àorbalové lize (AFL) skonþila nadoþekávání úspČšnČ. Amatérská Àorbalová liga v kvČtnu završila již svou osmou sezonu odehráním posledního turnaje a slavnostním pĜedáváním cen AFL 2010. Zájem o tuto soutČž je stále
vČtší a vČtší. Dokazuje to i skuteþnost, že v sezonČ 2009/2010 se AFL zúþastnilo 74
družstev v devíti výkonnostních ligách a na 3 sportovních halách. A Àorbalové mužstvo
mužĤ pod hlaviþkou TJ Spartak Velká Bíteš (zkrácenČ uvádČné jako Bíteš) se v této
konkurenci rozhodnČ neztrácí.
Po loĖském úspČchu v podobČ postupu ze þtvrté ligy do ligy tĜetí, a to z prvního místa
ve skupinČ, jsme si letos hlavnČ kladli za cíl uhájit tĜetí ligu a v poklidu hrát nČkde ve
stĜedu tabulky, tedy pokud možno mimo sestupové pozice. No a po prvním turnaji to
vypadalo, že to tak bohužel bude – zisk þtyĜ bodĤ, vyĜazení ve þtvrt¿nále a prĤbČžné
šesté místo. Na tohle jsme teda zvyklí nebyli. ChuĢ jsme si spravili na turnaji následujícím – bodĤ jsme získali osm a ještČ jsme pĜivezli tĜetí místo. Ve tĜetím turnaji jsme
experimentovali s obranou, útoþníci nČjak pospávali, a tak jsme za to zaplatili – prohráli
jsme, co jsme mohli, získali jenom tĜi body a opČt vypadli ve þtvrt¿nále. Pak se to ale
rozjelo – od þtvrtého do devátého turnaje jsme vždycky stáli na bednČ a taky jsme vozili
dost bodĤ. Vidina prvního místa byla stále reálnČjší. A asi po sedmém turnaji jsme se
na nČ dostali - zpátky na kýžené prĤbČžné první místo. Už zase vedeme. Pozici na þele
jsme drželi a náskok prĤbČžnČ dokonce navyšovali, pĜed posledním turnajem jsme mČli
luxusní náskok na druhého v poĜadí. Na posledním, desátém, turnaji nám staþilo získat
pouze tĜi body k de¿nitivnímu zajištČní prvního místa ve skupinČ, ostatní týmy mČly
šanci na ohrožení našeho vedení spíše hypotetickou. ZmiĖovaný desátý turnaj pro nás
pĜíliš šĢastný nebyl – hernČ jsme propadli, odehráli jsme výsledkovČ nejhorší turnaj a
získali pouze dva body. NaštČstí naši pronásledovatelé své zápasy podobnČ nezvládli a
pĜišli o potĜebné body - o postup jsme tedy nepĜišli, náš náskok nám vystaþil.
Po deseti turnajích jsme tedy skonþili celkovČ na prvním místČ s náskokem osmi
bodĤ na druhého a pro další sezonu postupujeme do druhé ligy. Z tohoto roþníku jsme
si odvezli tĜi pohárky za první místa na prĤbČžných turnajích, dále dvČ druhá a dvČ tĜetí
místa. Tak uvidíme, jak to pĤjde dál v druhé lize.
Náš úspČch potvrdil i prvním místem v kanadském bodování David Karásek za 55
gólĤ a 15 pĜihrávek. Do první desítky kanadského bodování se ještČ dostali P. Klíma,
J. Žaloudek a M. Holík.
Letos náš tým tvoĜilo celkem 12 hráþĤ - David Karásek (21), Petr Klíma (15), Jan Žaloudek (17), Martin Holík (16), Tomáš Rozmahel (87), Tomáš VeþeĜa (68), ZdenČk Palát
(89), BednáĜ Radek (99), Svoboda Robert (81), Svoboda Marek (7), JiĜí Kincl (88), Petr
Pražák (79) – þíslo v závorce je þíslo dresu, ne vČk nebo roþník.
BlahopĜeji spoluhráþĤm k další povedené sezonČ. DČkuji tČm, kteĜí nám fandí (všichni) a tČm, díky jejichž ¿nanþní podpoĜe jsme se mohli letošního roþníku zúþastnit (restaurace u RaušĤ a TJ Spartak). Doufám, že se naše parta opČt sejde v dalším roþníku
AFL v plné síle a že si v druhé lize dobĜe zahrajeme.
Více statistik, aktualit z ligy a informací o nás mĤžete najít na webových stránkách
www.fbcbites.webnode.cz, www.aÀ.cz.
za Fbc Bíteš
ZdenČk Palát
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OSTATNÍ
KONFERENCE O VZDċLÁVÁNÍ
20. kvČtna se uskuteþnila v prostorách StĜediska praktického vyuþování PBS
Velká Bíteš konference „ZamČstnanec strojírenské ¿rmy vþera a dnes“.
Konference byla uspoĜádána v rámci projektu „Inovace v rozvoji kompetencí žákĤ
dle potĜeb trhu práce“, který byl zahájen 1. 11. 2009 a bude trvat do 31. 5. 2012. Na
projektu spolupracuje StĜedisko praktického vyuþování PBS se StĜední odbornou školou Jana Tiraye a je ¿nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpoþtu ýR.
Cílem projektu je rozvoj kompetencí žákĤ dle potĜeb trhu práce formou inovativního
využití ICT ve všeobecnČ vzdČlávacích a odborných pĜedmČtech. StČžejním bodem je
zamČĜení se na znalost žákĤ v oblasti CNC programování v Ĝídicím systému Heidenhain
nad rámec školních osnov a nad rámec bČžné výuky probíhající na SOŠ Jana Tiraye
Velká Bíteš.
Konference se zúþastnili zástupci strojírenských ¿rem z širokého okolí, škol, kraje
Vysoþina i Svazu prĤmyslu a dopravy ýR.
Otto HasoĖ

SOUýASNÁ SITUACE PRVNÍ BRNċNSKÉ STOJÍRNY
Každý z nás v dnešní dobČ Ĝeší zamČstnanost. Kde najít vhodné pracovní místo, když
pracovních pĜíležitostí je tak málo? Každého z nás jistČ zajímá, jak jsou na tom ¿rmy
na Bítešsku. Zlepšuje se jejich pracovní pĜíležitost þi nikoliv? Proto jsem požádala
generálního Ĝeditele První brnČnské strojírny Ing. Milana Macholána o rozhovor, jak se
vyvíjí v dnešní stále kritické dobČ jejich situace.
Jaká opatĜení jste byli nuceni pĜijmout v dĤsledku krize, která každý podnik razantnČ zasáhla?
Muselo probČhnout nČkolik opatĜení najednou, tj. snížení poþtu zamČstnancĤ ve ¿rmČ,
snížení mzdových nákladĤ, zkrácení pracovního týdne, vyjednávání s dodavateli o snížení cen, omezení investiþních výdajĤ, zvýšení efektivity práce jednotlivých zamČstnancĤ, kumulování funkcí, atd.. Do normálního stavu jednotlivé divize pĜecházely podle
zlepšování zakázkové náplnČ a hospodaĜení, nejlépe na tom byla a tedy nejdĜíve pĜešla
do normálního stavu letecká divize.
Došlo k extrémnímu propouštČní? Jaký byl stav zamČstnancĤ pĜed a bČhem krize?
K extrémnímu propouštČní nedošlo. PĜed krizí jsme mČli cca 770 zamČstnancĤ a nyní
máme necelých 700. Tedy snížili jsme poþet zamČstnancĤ o cca 10%, což je na svČtovou
krizi opravdu malé procento propuštČných lidí.
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Bylo propouštČní jediným Ĝešením dané situace?
Jak jsem se již zmínil, musela být pĜijata celá Ĝada úsporných opatĜeních, ale nejlepším lékem
bylo získávat, i pĜes hospodáĜskou krizi, nové zakázky a zejména pak novézakázky díky
novým výrobkĤm, což je velmi úþinný lék na krizi. Musíte mít ale dostatek kapitálu na vývoj
nových výrobkĤ a samozĜejmČ schopné a loajální lidi, které První brnČnská strojírna Velká
Bíteš, a.s. (dále PBS VB) má, a kterým bych chtČl touto cestou podČkovat za jejich podporu
v dobČ krize a za jejich loajálnost vĤþi naší ¿rmČ.
Bude PBS VB v dohledné dobČ pĜijímat nové zamČstnance?
Strategií vedení ¿rmy je nenavyšovat poþty zamČstnancĤ, ale s nižším poþtem zamČstnancĤ
dosahovat vyšší výkony a tím zajistit lepší efektivitu hospodaĜení ¿rmy. SamozĜejmČ budeme pĜijímat nové zamČstnance, ale pouze jako náhrady za odcházející pracovníky nebo
pokud bude zájemce o zamČstnání v PBS VB pĜínosem v jeho odbornosti - napĜíklad šikovný
konstruktér, technolog, obchodník þi dČlník, který je schopen pracovat na více strojích.
Jaká je souþasná situace PBS VB? Zlepšila se nebo se naopak zhoršila?
Situace se zásadnČ zlepšila, proto již celá PBS VB pracuje naplno. V souþasné dobČ máme
tolik zakázek, že na nČkterých úzkých místech již nestíháme. Druhou stranou mince je neustálý tlak na nízké ceny od našich zákazníkĤ, kteĜí si v dobČ nejhorší krize zvykli na nízké
ceny, þasto na úrovni výrobních nákladĤ, ale ceny vstupních surovin pro výrobu v posledních
mČsících zásadnČ rostou.
Jaké jsou vyhlídky PBS VB do budoucnosti? Myslíte si, že se už situace podniku bude
vyvíjet kladnČ?
Výhled a to nejen na letošní druhou polovinu roku, je optimistický. NapĜíklad na letecké
divizi máme podepsané kontrakty až do roku 2012, na ostatních divizích máme podepsány
rámcové smlouvy na nČkolik let. Jsme v celé ĜadČ þeských a evropských konsorciálních projektĤ s dobou trvání na další tĜi roky. Tedy výhled je opravdu optimistický, ale nechtČl bych
to zakĜiknout, ponČvadž svČtová krize za námi ještČ není. TvrdČ pracujeme na získání nových trhĤ, aĢ už jde o letecké motory, kde již máme celou výkonovou Ĝadu, tak startovacích
systémĤ velkých leteckých a vrtulníkových motorĤ. StejnČ jako klimatizaþních jednotek, pozemních turbínových energetických zdrojĤ, nových druhĤ pĜesných odlitkĤ turbínových kol
turbodmychadel, lopatek spalovacích turbín, rozvlákĖovacích hlav pro výrobu sklenČných
vláken, dekantaþních odstĜedivek pro þistiþky odpadních vod, atd..
Jak všichni víme, hodnČ cestujete do zahraniþí. Máte nČjaké zážitky z tČchto cest? Naþerpal jste z nich nČjaké zkušenosti?
ZážitkĤ mám velmi mnoho. Co se mi napĜíklad nyní vybavuje je nádherný chrám Krista Spasitele v MoskvČ, jezero Bajkal u hlavního mČsta Burjatské republiky Ulan-Ude, olympijský
stadion v Pekingu, kde hned vedle sídlí náš velký þínský zákazník a odkud jsme každý rok
v pĜestávkách pĜi složitých jednáních (a s ýíĖany je jich opravdu hodnČ) sledovali jeho výstavbu, þínská velká zeć „Great Wall“ a nebo zkoušky proudového motoru v arabské poušti.
Zkušeností je celá Ĝada. Namátkou, když se máte rychle pĜeorientovávat v kultuĜe jednání
rĤzných národností a jejich zvyklostí, rĤzných jazykĤ, uspoĜádání chodu ¿rem, tradice, životní styl, žebĜíþky hodnot, atd.. NejvČtší zkušeností je ale potvrzení staré þeské pravdy:
„Všude dobĜe, doma nejlépe!“
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Co Vás inspirovalo v jiných zemích?
Jak lidé pracují – v ýínČ s obrovským zaujetím pro práci a ve státech jižní E v r o p y
pravý opak. Jak dĤležití jsou správní lidé na správných místech – aĢ je to v Rusku, ýínČ,
USA nebo v naší republice. Jak se dá z maliþkosti udČlat obrovský problém a naopak jak
se dá velký problém elegantnČ vyĜešit – vše závisí na pĜístupu lidí.
Co Vás v poslední dobČ potČšilo nebo naopak zklamalo?
Zklamalo? Když nČkteĜí lidé více mluví a ménČ pracují. Já jsem založením spíše optimista. RadČji tedy více o tom, co mne v poslední dobČ potČšilo. Že jsme jako ¿rma
rozumnČ pĜežili svČtovou hospodáĜskou krizi, i když ještČ za námi úplnČ není. To, když
dva lidé dokáží každý trochu, ustoupit ze svých požadavkĤ a najdou vzájemnou dohodu.
To, když v rekordním þase kolektiv kolem Ing. Katolického na letecké divizi bČhem
pĤl roku vyvinul a odzkoušel nový proudový motor, nebo když mi mé dvČ dcery se
synem zahráli malý domácí koncert (samozĜejmČ na hudební nástroje, ne na nervy)
a nebo jenom to, když jsem se po kvČtnových deštích probudil do krásného sluneþného
þervnového rána.
Na závČr mi dovolte krátkou úvahu:
Máme hezké mČsto, historické námČstí, krásný kostel sv. Jana KĜtitele, silné výrobní ¿rmy, školy, krásnou pĜírodu v okolí našeho mČsta, zapálené lidi ve sportovních
klubech, velmi výhodnou polohu mČsta u dálnice, co si více pĜát? Zejména pevné
zdraví a vzájemnou toleranci pro nás, pro všechny.
Lenka Marková

JAZYKOVÉ KURZY
Informaþní centrum a Klub kultury mČsta Velké Bíteše bude opČt organizovat kurz
ANGLICKÉHO JAZYKA – zaþáteþníci, stĜednČ pokroþilí. Vyuþující – Mgr. Pavla Švihálková. Bude zahájen v mČsíci Ĝíjnu 2010 v prostorách Klubu kultury, Masarykovo
námČstí 5, Velká Bíteš. Kurzovné þiní cca 3.000 Kþ (mĤže být upraveno podle poþtu
zájemcĤ).
Zájemci se mohou hlásit nejpozdČji do 15. záĜí 2010 v Klubu kultury, Masarykovo
námČstí 5, Velká Bíteš – tel.: 566 532 342 nebo u Mgr. Švihálkové na tel.: 566 531 000

Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípkĤ,
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela)
o svých sklípcích, které budou otevĜeny na Tradiþní bítešské hody.
Informace mĤžete nahlásit v Informaþním centru, Masarykovo námČstí 5,
Velká Bíteš nebo na telefonu 566 532 025 do 16. þervence 2010.
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Informaþní centrum a Klub kultury mČsta
Velké Bíteše a redakce Zpravodaje
pĜejí všem þtenáĜĤm
pĜíjemné prožití léta a krásnou dovolenou.

Informaþní centrum a Klub kultury mČsta Velké Bíteše
hledá zájemce o

HODOVOU BRIGÁDU
(práce spojené s hodovým programem a v hodových sklípcích, ….)
Pokud máte zájem, hlaste se v Klubu kultury, 1. patro
Bc. ZdeĖka Špiþková, tel.: 566 532 342
Masarykovo námČstí 5, Velká Bíteš

Navštivte Informaþní centrum ve Velké Bíteši
v letních mČsících i o víkendu

ýERVENEC – SRPEN
pondČlí – pátek 8.00 – 16.30 hodin
sobota 8.00 – 12.00 hodin
nedČle 13.00 – 17.00 hodin
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION
OŘECHOV S MÍSTNÍ ČÁSTÍ RONOV
IV.
Naučná stezka
pokračování

PROSTOR
PRO
VAŠI
REKLAMU

Odcházíme dále ve směru prohlídky směrem jihozápadním podél hospodářských budov a za poslední zahneme doprava směrem k lesu. Po cca 100 m se lesní cesta rozdvojí
a my se dáme tou výraznější větví opět směrem mírně doprava. Po cca 150 m sejdeme do
dolinky a pokračujeme směrem do stoupání, které se postupně vyrovnává a po asi 200 m
od dolinky (0,5 km od poslední zastávky) uvidíme po levé straně další informační tabuli:
13. Zaniklá vesnice Rohy (15 km)
Nacházíme se na zajímavém místě skrytém uprostřed lesů, kde kdysi stávala středověká vesnice zvaná „Rohy“. (Zavadil a Tiray ve své „Vlastivědě Moravské“ používají
nářeční tvar „Rohe“). Patřil k ní také „poplužní dvůr“, popsaný na předchozí zastávce
(č. 14). Krátké zamyšlení zde, ve stínu bukového lesa, v nás vyvolává představy o životě dávných obyvatel osady na úpatí Svaté hory, z nichž někteří pravděpodobně pracovali v nedalekém stříbrném dole. Je až neuvěřitelné, jak čilý byl život v této chladné
(610 m n.m.), pusté končině. Lidé se zde rodili i umírali, pracovali i milovali a cítili se
být přirozenou součástí této zajímavé krajiny.
Zvláštnost tohoto místa umocňuje pozoruhodný osud, který osadu potkal. Ves byla
v letech 1560 až 1590 vysídlena. Osadníci ji údajně „pustili“ pánům Osovským, kteří
jim náhradou vystavěli u Březí ves Nové Rohy a přidělili polnosti k obhospodařování.
Nové Rohy byly koncem 17. stol. přejmenovány na Ondrušky. Po třicetileté válce (1618
– 1648) zbyl z vesnice již jen popsaný poplužní dvůr, který byl „zrušen“ v roce 1800.
Pozemky dvora byly zalesněny a pro místo se vžil a používal německý název - „Meierhofwald“ (les poplužního dvora, poplužní les). Ještě dnes zde můžeme vidět zbytky
mezí zaniklých políček s několika původními sády. Snad poslední připomínkou je studna ukrytá v mlazinách, asi 200 m od myslivny.
Informační tabule nás dále seznamuje s vyskytujícími se savci. Najdeme zde nejen
druhy všeobecně rozšířené, ale často i na prostředí vázané „specialisty“. Kromě druhů migrujících z nižších poloh okolní lesnaté krajiny lze spatřit i druhy horské, pro
něž zdejší chladnější prostředí představuje vhodné životní podmínky. Vyskytuje se zde:
jelen lesní, srnec obecný, prase divoké, liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní, kuna
skalní, plch velký, myšice lesní i řada drobnějších druhů. Mnohdy je možné spatřit i
nepůvodní druhy – muflona i nenápadného psíka mývalovitého.
Pokračujeme dále po lesní cestě, která se vlní po mírně stoupající rovině, až po
levotočivé zatáčce přechází do stoupání na vrchol (asi 300 m od poslední zastávky).
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Tak takhle opravdu ne, pane Rauši!
Máte pocit, že Vám ten titulek nČco pĜipomíná? Pak jste si v rubrice Názory mČsíþníku EXIT162 (þerven 2010, str. 6) zĜejmČ pĜeþetli þlánek pana JiĜího Rauše „Takhle
ne, pane starosto!“ A že se Vám zdál být pomČrnČ pĜesvČdþivý? Tak ho pojćme spolu
probrat v širších souvislostech:
Zaþíná se psát rok 2004, JiĜí Rauš je þlenem Rady mČsta Velká Bíteš a úþastní se
jednání o plánovaných investicích mČsta. Jednou z nich je „Infrastruktura pro následnou
výstavbu RD na ulici Jihlavská“. Zatím nic neobvyklého. V bĜeznu téhož roku kupuje
pan Rauš spolu s manželkou pozemek p.þ.4528 (k.ú. Velká Bíteš). Ví totiž, že mČsto
jedná o koupi sousedního pozemku p.þ. 4529, a to za cenu ve výši 1 milión korun (kupní
smlouva z 28.7.2004). Takže ještČ jednou – JiĜí Rauš jako þlen rady, který má všechny
informace o územním plánování a investiþním zámČru, který se na nich sám podílí a
který je sám svým hlasováním schvaluje. Taky pomČrnČ pĜesvČdþivé… K tomu další
faktický údaj - mČsto nakoupilo svĤj pozemek za 100,00 Kþ/m2, manželé Raušovi za
pĜibližnČ tĜetinovou cenu (viz katastr nemovitostí).
V prĤbČhu let 2005, 2006 následovala další jednání s majiteli navazujících nemovitostí a nakonec došlo k dohodČ o vytvoĜení nových stavebních parcel s tím, že každý z nich
si vybere stavební pozemek (jeden až dva) o poloviþní výmČĜe než mají jejich pĤvodnČ
vlastnČné pozemky. Na tomto základČ byl zpracován návrh smČnné a darovací smlouvy, který vlastníci obdrželi v dostateþném pĜedstihu k pĜipomínkování. Sama smlouva
byla bez jakýchkoliv zmČn v roce 2007 podepsaná. Její podstatou však není dar mČstu,
protože principem daru pĜece je, že jako pĤvodní vlastník nic nenabývám. NicménČ pĤvodní vlastníci nabyli stavební pozemky v reálné a již dalšími prodeji potvrzené hodnotČ
1.200,- Kþ/m2 a více. MČsto taky získalo, samozĜejmČ. A samozĜejmČ taky podČkovalo.
VždyĢ díky vstĜícnosti tČchto vlastníkĤ tak mohlo zaþít plnit svĤj zámČr z roku 2004 a
realizovat v dané lokalitČ po etapách infrastrukturu pro následnou výstavbu RD, o kterou
byl mezi obþany mČsta velký zájem. PostupnČ zajistilo zpracování projektové dokumentace a získalo pĜíslušná stavební povolení. MČsto a SVaK Žćársko zrealizovalo veĜejnou
zakázku na stavební práce a zastupitelstvo rozhodovalo o schválení zaĜazení celé akce
do rozpoþtu mČsta a taky stanovení prodejní ceny za stavební pozemky, kterými novČ
disponovalo. Tehdy vzešel podnČt od zastupitelĤ o požadavku ¿nanþní spoluúþasti majitelĤ pĤvodních pozemkĤ a zastupitelstvo tento podnČt na svém zasedání v srpnu 2008
schválilo. Proþ dnes už nahlas nepĜiznat, že jim zĜejmČ nejvíc vadil majetkový exces
jednoho bývalého þlena rady mČsta?
Po ukonþení celé investiþní akce a její následné ¿nanþní kontrole bylo ale zapotĜebí
rozhodnout, jak se k tomuto usnesení mČsta postavit. Bez soudního Ĝízení se stalo opravdu nevymahatelným. Rozhodli jsme se znovu záležitost pĜedložit zastupitelstvu mČsta
k projednání. Nechali jsme vypracovat právní názor na pĜedmČt sporu a na jeho základČ
byla schválena revokace pĤvodního usnesení zastupitelstva (pĤvodní vlastníci pozemkĤ
tak mají pouze jedinou povinnost - zaplatit si pĜipojovací poplatek 12.500,00 Kþ za pĜipojení k distribuþní soustavČ spoleþnosti E.ON).
Co k tomu závČrem – pane JiĜí Rauši, my nemáme zájem vtahovat do komunální
politiky manýry tzv. vysoké politiky. Nemáme opravdu ani zájem ztrácet þas a energii
vysvČtlováním úþelovČ navozených polopravd. A taky tímto Ĝíkáme své jasné NE tČm,
kteĜí v politice hledají pĜedevším uspokojení svých vlastních ekonomických zájmĤ. Protože chce-li mít nČkdo politický vliv, musí si souþasnČ i Ĝíct o odpovČdnost. Musí jít do
pozice, kdy je na nČho vidČt a kdy je kontrolovatelný. NemĤže pĜece zĤstávat v „šedé
zónČ“ a odtamtud prostĜednictvím svého mobilního telefonu Ĝídit „své loutky jako loutkoherec“…
Placená inzerce Mgr. Miroslava Báni a JUDr. Aleny Malé
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Vážení þtenáĜi, potencionální vystavovatelé!
PodpoĜeni kladným ohlasem retrovýstavy knih Vám nabízíme spolupráci na další výstavČ podobného zamČĜení, tentokrát s tématem „Neodnesl je
þas“. Jedná se o pĜedmČty, používané pĜed rokem 1970.
Tady je nápovČda: telefonní pĜístroje, rádia, psací stroje, valchy,
váhy, vyšívané „kuchaĜky“ na stČnu, odČvy, obuv, módní doplĖky. Možná najdete i pĜedmČty zajímavé tím, že nevíte, k þemu se užívaly. I ty pĜivítáme a
pokusíme se najít jejich identitu.
Vy mladší, Ĝíká vám nČco zouvák, meltonky, pumpky, montgomerák,
pekle, šedý mor? PĜemluvte prarodiþe, aby zapátrali v pamČti a pĜedevším na
pĤdČ a jiných rodinných depozitáĜích. Máte na to celé prázdniny.
O tom, kdy a kam své exponáty máte pĜinést, Vás budeme vþas informovat. Výstava se uskuteþní zĜejmČ koncem Ĝíjna.
Pro další informace se mĤžete obrátit na Bc. Ivo KĜíže Ĝeditele MČstského muzea ve Velké Bíteši, tel.: 566 532 383, 739 181 345, e-mail: muzeum.
velkabites@seznam.cz.
„Koupil jsem si knot, snad mi pĜijde vhod, vložím ho do krabice,
nebude tam sám, v té krabici mám roztodivných vČcí více.
ýlovČk neví, co se mĤže pĜihodit, a tak je mi líto vČci vyhodit.
Uložím je tam, kam patĜí, za rok, za dva nebo za tĜi budu rád,
že je mám…“
JiĜí Suchý
TČšíme se na spolupráci!
OrganizátoĜi výstavy.
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