ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červenec – Srpen 2012
140. výročí založení SDH ve Velké Bíteši.

Foto: Silvie Kotačková

Informační centrum a Klub kultury
Vás srdečně zve na Bítešské kulturní léto:
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ TOMÁŠE STUPKY
POD NÁZVEM „AL-ANDALUS“

Výstava se bude konat od 18. do 27. července 2012 ve výstavní síni
Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.

Od 21. července do 24. července 2012

LETNÍ KINO BRATŘÍ ČADÍKŮ

NÁVRH ZNAČKY MĚSTA VELKÁ BÍTE

•
21.7. – „Fimfárum – Do třetice všeho dobrého“
•
22.7. – „V peřině“
•
23.7. – „Nevinnost“
•
24.7. – „Lidice“
Masarykovo náměstí Velká Bíteš
2.1
Začátek v 21.30 hodin (poBKLsetmění)
Pořádá: Informační centrum a Klub kultury

KONCERT PAVLA HELÁNA NA LETNÉ
V pátek 27. července 2012 v 16.00 hodin
Občerstvení zajištěno, speciality na grilu. BKL 2.2

BKL 2.3

BKL 2.4

SLOVO Z A RADNICE
Vážení spoluobčané
Projekt rozšíření kapacity městských mateřských škol dostal
od zastupitelů zelenou, když na zasedání zastupitelstva dne
28. 5. 2012 všichni přítomní zastupitelé schválili přijetí úvěru
na tuto městskou akci. V průběhu června byly práce zahájeny
a nyní již jen rodiče našich malých předškoláků netrpělivě sledují průběh akce, která jim umožní od září umístit do nových
prostor v Lánicích 48 dětí.
Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod schválila
dne 13. 6. 2012 dotace ve výši 668 milionů korun pro 24 nových
projektů. Z toho v Kraji Vysočina byly podpořeny 4 projekty
na rekonstrukce či vybudování nových terminálů a přestupních uzlů. Kromě Jihlavy, Žďáru nad Sázavou a Nového Města na Moravě uspělo i město Velká
Bíteš se svým projektem „Rekonstrukce Masarykova náměstí - přestupní terminál Velká Bíteš“.
Z celkových rozpočtovaných nákladů projektu ve výši 39.372 tis. Kč včetně DPH činí přislíbená
dotace z EU 23.369.659,- Kč. Během července budou zahájeny intenzivní přípravy celé stavby
v podobě organizace výběrových řízení na zhotovitele stavby, technický dozor, archeologický
průzkum, koordinátora BOZP. Z naší strany již byly zahájeny jednání s poskytovatelem dotace.
Zahájení stavby se plánuje na jaro 2013, předpoklad dokončení je rok 2014.
Připravovaná 2. etapa rekonstrukce ulice Vlkovské je již jen krůček od svého zahájení. V průběhu června proběhlo stavební řízení a v druhé polovině července by pak měly započít vlastní
stavební práce. V posledních dnech uplynulého měsíce proběhla jednání, na kterých byly dořešeny a potvrzeny jednotlivé etapy vlastní výstavby včetně provizorního dopravního propojení
komunikací ulice Vlkovské při PBS a ulice Lánice před výjezdem z města. Díky pochopení společností BDS, ITW Pronovia a PKS INPOS bude možné zmenšit počet etap a tak urychlit dobu
vlastní výstavby akce. I tak se však připravujeme reálně na situaci, že poslední dvě dílčí etapy
před PBS bude dodavatel realizovat až v jarních měsících roku 2013.
Jak jsem vás již informoval v minulém Zpravodaji, na konci měsíce května byla ukončena
konkurzní řízení na pozice ředitelů základní školy a střední odborné školy, na začátku června
pak u obou mateřských škol města. Výsledky konkurzních řízení byly konkurzní komisí předloženy radě města. Ta je projednala a následně rozhodla, kdo tyto školy od 1. 8. 2012 na dalších
šest let povede. Na základní škole Sadová to bude pan Mgr. Zdeněk Strašák, který vystřídá stávajícího ředitele pana Mgr. Dalibora Koláře, kterého v konkurzním řízení předčil zejména jasnou
vizí pro školu s celou řadou podnětů, zejména pak v oblasti spolupráce školy se zřizovatelem
a obohacení volnočasových aktivit pro děti a mládež ve Velké Bíteši. Na SOŠ Jana Tiraye bude
ředitelem pan Ing. Josef Chytka, který je detailně obeznámen s chodem školy, ve své nynější
funkci zástupce ředitele se na jejím chodu a rozvoji výrazně podílí a předložil přesvědčivou
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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budoucí koncepci školy. Nahradí tak stávající ředitelku paní Ing. Marii Šabackou, která se do
vyhlášeného konkurzního řízení na základě svého osobního rozhodnutí nehlásila. V případě
mateřských škol byly potvrzeny do jejich vedení obě stávající ředitelky. V mateřské škole Masarykovo náměstí paní Bc. Hana Sedláková, v mateřské škole U Stadionu paní Jiřina Janíková. Od
jmenovaných ředitelek mateřských škol vedení města očekává v následujícím období pokračování nastavené úrovně práce s dětmi a v souvislosti s nově chystanými prostory mateřské školy
v Lánicích i úspěšné zvládnutí zahájení provozu v těchto prostorách.
Stínem na uvedených konkurzech zůstává v případě konkurzu na ředitele Základní školy Velká
Bíteš na ulici Sadové zpochybňování vyhlášení a průběhu tohoto konkurzního řízení nejen autory
anonymních letáků, rozšiřovaných po městě, ale následně i stávajícím ředitelem školy.
Umísťování nepravdivých a neúplných informací o konkurzu, který byl vyhlášen a uskutečněn zcela v souladu s platnými právními předpisy, na webových stránkách školy a veřejných
vývěskách školy, jejich osobní veřejná prezentace, stejně tak jako neobjektivní medializace celé
záležitosti, uškodily v konečném důsledku totiž jemu samotnému. Těmito nepochopitelnými a
neomluvitelnými kroky zásadním způsobem znehodnotil svoji práci, kterou v minulosti odváděl ve prospěch školy a zřizovatele.
Ing. Milan Vlček
starosta města

ZVEME VÁS
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
vždy v 8.00 a v 9.30 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Od 20. června – do 3. července 2012
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ALENY BORKOVÉ
Výstavní síň, Klub kultury, Masarykovo nám. 5,
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Alenou Borkovou
Od 18. července do 27. července 2012
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ TOMÁŠE STUPKY
Výstavní síň, Klub kultury, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Tomášem Stupkou
Celý červenec a srpen 2012
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘI DPL
Městská knihovna, Masarykovo nám. 85, Velká Bíteš
Výstavu možno navštívit během výpůjční doby.
4
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Od 21. července do 24. července 2012
LETNÍ KINO BRATŘÍ ČADÍKŮ
21.7. - „Fimfárum – Do třetice všeho dobrého“
22.7. - „V peřině“
23.7. - „Nevinnost“
24.7. - „Lidice“
Masarykovo náměstí Velká Bíteš, začátky filmů v 21.30 hodin (po setmění)
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek dne 19. července 2012 v 17 hodin
KŘEST KNIHY „STALLER – ŽIVOT S DVOJÍ TVÁŘÍ“
Beseda s autorem + autogramiáda v restauraci Naše bítešská, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 18. července 2012 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Promítání a povídání o Vietnamu s Mgr. et Mgr. Ladislavem Koubkem
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pátek dne 27. července 2012 v 16 hodin
KONCERT PAVLA HELÁNA
Chata na Letné, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 28. července 2012 v 9 hodin
VÝLET NA KOLE – ROZHLEDNA RUBAČKA U OSLAVIČEK
Sraz u fotbalového hřiště
Organizuje: Seniorklub
Středa dne 1. srpna 2012 v 18 hodin
Beseda na téma „problematika řešení vlastního bydlení“
Výstavní síň, Masarykovo nám. Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s ZFP akademií
Středa dne 15. srpna 2012 ve 14 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Klobouková párty – klobouky a různé pokrývky hlavy i stylový oděv vítány.
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Sobota dne 25. srpna 2012 v 9 hodin
VÝLET NA KOLE – ROZHLEDNA BABYLON U MOHELNA
Sraz u fotbalového hřiště
Organizuje: Seniorklub
Pátek dne 31. srpna 2012 v 17 hodin
SPOLEČENSKÝ VEČER K OSLAVÁM 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH VELKÁ BÍTEŠ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

POUŤ V KOŠÍKOVĚ
Pátek dne 24. srpna 2012 ve 20 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ SE SKUPINOU BAGR
Pořádá: SDH Košíkov
Sobota dne 25. srpna 2012 ve 20 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ SE SKUPINOU PROMĚNY
Pořádá: SDH Košíkov
Neděle dne 26. srpna 2012 v 9:30 hodin
POUTNÍ MŠE V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Neděle dne 26. srpna 2012 od 16 do 20 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ S DECHOVOU HUDBOU GALÁNI
Lunapark s autodromem a občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme na taneční parket.
Pořádá: SDH Košíkov
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Farní tábor pro starší děti (5.-9. třída)

22. července - 3. srpna 2012 v Dědicích
Přihlášky na http://velkabites.farnost.cz/

Farní tábor pro mladší děti (2.-5. třída)

14.-21. července ve Starči
Přihlášky na http://velkabites.farnost.cz/

Rozloučení s prázdninami na farní zahradě
- hry, soutěže.
Pořádá Kolpingova rodina

28. srpna 2012 od 17.00

Kolping cup.
Tenisový turnaj pro amatéry.

26. srpna 2012 od 14.00 na tenisových kurtech
města
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LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA V INFORMAČNÍM CENTRU,
MASARYKOVO NÁM. 5, VELKÁ BÍTEŠ
Po - Pá (celý rok) 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00, červenec, srpen: So
Ne 13.00 - 17.00 hodin.
Kontakt: tel. č. 566 532 598

9.00 - 13.00,

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY OD 2. ČERVENCE DO 31. SRPNA 2012
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ, MASARYKOVO NÁM. 85,
VELKÁ BÍTEŠ
Pondělí – 12.00 – 16.00 hodin
Úterý a čtvrtek - ZAVŘENO
Stř – 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Pá – 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Kontakt: tel. č. 566 532 262

ZPRÁVY Z RADNICE
ZVEŘEJŇOVÁNÍ VIDEOZÁZNAMŮ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zastupitelstvo města Velká Bíteš na zasedání dne 13. 2. 2012 rozhodlo zrušit
pozastavení zveřejňování záznamů ze zasedání zastupitelstva města a rozhodlo za
účelem informování občanů zveřejňovat videozáznamy ze zasedání Zastupitelstva
města Velká Bíteš na webových stránkách města s tím, že přístup k nim bude omezen pouze pro osoby, které mohou nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a kterým bude informatikem MěÚ přiděleno přihlašovací heslo na
základě jejich žádosti.
Pokud budete mít zájem o přidělení přihlašovacího hesla, přikládáme formulář
žádosti, který je také uveden na webových stránkách města na adrese:

http://www.velkabites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/
dokumenty/1555-formulare

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Městský úřad Velká Bíteš
Masarykovo náměstí 87
595 01 Velká Bíteš
ŽÁDOST
o přístup k videozáznamům ze zasedání
Zastupitelstva města Velká Bíteš
Jméno, příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . datum nar.: . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa trvalého pobytu:
Ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Město: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ: . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlašuji, že jsem (zaškrtněte jednu z variant)
☐
☐
☐

občan města Velká Bíteš, který dosáhl věku 18 let
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města Velká Bíteš
nemovitost
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě
Velká Bíteš hlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou
je ČR vázána a která byla vyhlášena.

Žádám o přidělení přihlašovacího hesla (zaškrtněte jednu z variant)
☐
☐

na e-mail: ……………………………………………
osobně vyzvednu na MěÚ.		

Prohlášení
V souladu s ust. § 16 a § 17 zákona č.128/2000 Sb. prohlašuji, že jsem uvedl pravdivé údaje
a zavazuji se přihlašovací heslo uchovávat a nakládat s ním tak, aby nebylo zpřístupněno jiné
osobě.
Dne:
Vlastnoruční podpis:
8
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MĚSTO SE O BYTY POSTARÁ SAMO
Rada města rozhodla, že veškerý bytový fond bude město spravovat vlastními silami.
V současné době 26 nemovitostí, v nichž je 215 bytů a 31 nebytových prostor, spravuje
brněnská firma ENCOM. Město Velká Bíteš spravuje v současné době 15 nemovitostí,
v nichž je 5 bytů a 40 nebytových prostor.
Město se rozhodlo pokračovat v logických krocích posílením kontroly nad naším společným majetkem.
Výhody tohoto rozhodnutí jsou následující:
•
Možnost pružněji reagovat na požadavky občanů
•
Sjednocení správy bytových a nebytových prostor ve vlastnictví města
•
Úspora nákladů (město již nebude platit provizi soukromé firmě)
•
Veškeré opravy budou nyní zadávány v souladu s postupy pro schvalování veřejných zakázek (zatím Encom mohl zadávat opravy bez výběrových řízení)
K tomuto zásadnímu kroku dojde k 1. lednu 2013. Pro samotný převod nemovitostí do
správy města bude nyní nutno mimo jiné vypovědět mandátní smlouvu s firmou ENCOM,
přebrat veškerou dokumentaci evidenčních listů a pasportů či předat kopie nájemních
smluv. Fyzické předání domů se uskuteční v prosinci. Nový způsob správy bytů je jistě
zásadním rozhodnutím. Věříme, že majetkový odbor radnice se jej chopí zodpovědně a že
občané na sídlišti U Stadionu i jinde budou se správou bytů spokojenější než dříve.
Ladislav Koubek

MĚSTO OPRAVÍ Z DOTACÍ CESTU MEZI
JESTŘABÍM A BŘEZKOU
876 000 Kč budou náklady na opravu zdevastované lesní cesty mezi Jestřabím a Březkou.
Oprava bude logicky navazovat na již realizovanou část cesty – nyní se bude opravovat její
lesní část. Rada města schválila na svém zasedání 11. června smlouvu, polovinu způsobilých výdajů uhradí Státní zemědělský intervenční fond. Oprava bude realizována nejpozději do září příštího roku.
Eva Zavadilová

STUDENTI JIŽ PÍŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
První kompletní diplomová práce a jedna další přihláška práce jsou vlaštovkami poctivého zájmu studentů o dění kolem sebe.
Soutěž studentských prací, kterou vyhlásila rada města, bude mít svoje první vyhodnocení až v příštím roce k 15. červenci. Protože ale příprava bakalářské nebo diplomové práce
zabere čas, určitě budou zájemci již letos uvažovat o možném tématu.
Město uvítá spolupráci zejména se studenty ekonomických, společenských i technických
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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oborů. Konkrétní náměty na diplomové práce (jedná se o témata, kterými se zabývají radní
a zaměstnanci radnice) jsou např.:
•	Analýza komunikace města a náměty pro zefektivnění
•
Optimální řešení dopravy
•
Využití elektronických aukcí pro město a jeho organizace
•
Sonda do přání obyvatel města
•
Zmapování možností koupání v okolí města a optimální návrh řešení
•
Náměty k úsporám v rozpočtu
•
a mnohé další.
Podrobnosti o programu najdete na webu města v rubrice Zprávy z radnice.
Ladislav Koubek

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
BÍTEŠÁČEK
Letošní první sezónu jsme ukončili dopolednem pro malé děti na farní zahradě. Tímto
bych velmi ráda poděkovala paní Ing. Šabacké za pomoc s touto akcí.
Druhý rok naší činnosti zahájíme v říjnu, opět v prostorách recepce solné jeskyně. Těšit
se na vás budou Klára Moravcová, Petra Pařilová, Simona Janoušková, Petra Šrámková
a Veronika Drlíčková, které budou činnost Bítešáčku příští rok zajišťovat (patří jim velký
dík za to, že se do toho pustí). A samozřejmě i já s Lenkou.
Pokud máte nápad na zlepšení či nějakou akci, kterou by mohlo mateřské centrum dělat,
neváhejte a kontaktujte nás na mailu mcbitesacek@seznam.cz nebo se k nám připojte na
facebooku.
Jana Střechová, MC Bítešáček

HERCEM UŽ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ANEB JAK SE VE BŘEZCE
HRAJE DIVADLO…
V poslední době se stále častěji diskutuje o přístupu rodičů k dění v mateřské škole.
V tomto směru si v naší školce nemůžeme stěžovat. Rodiče máme vstřícné, všímavé,
obětavé a nápomocné nám učitelkám při různých akcích.
Často si povídáme pohádky, čteme si před spaním, dramatizujeme společně
s dětmi známé i méně známe příběhy. Ládík Bureš nám často vyprávěl o tom, jak doma
s maminkou hrají kamarádům, sousedům divadlo. Ládík nám nabídl, že s maminkou
zahrají nějakou pohádku i dětem v mateřské škole.
Byly jsme mile překvapeny, když maminka souhlasila, že ráda přijede ze Březky dětem
10

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Červenec – Srpen 2012

divadlo s Ládíkem zahrát.
Paní Burešová opravdu přijela s taškou plnou krásných
vodících loutek a nádherným dřevěným divadlem,
které zase vyrobil tatínek.
Maminka s Ládíkem namalovali kulisy, jež se daly
vyměnit dle hrané situace
a pohádky.
Shlédli jsme tři krásné
pohádky hrané maminkou
a synkem (O perníkové chaloupce, František Nebojsa,
O Červené Karkulce). Bylo Paní Burešová s Ládíkem hrají dětem divadlo.
Foto: Archiv MŠ
z nich vidět, že to není
strojená situace pro školku, ale že si opravdu doma pohádky hrají. Ládík znal dialogy,
krásně spolupracoval, opravdu jsme byli všichni mile překvapeni.
Ládík s maminkou mohli konkurovat různým kočovným „umělcům“, kteří se někdy
nabízejí předvést svoje umění za velké peníze.
Děkujeme paní Burešové a Ládíkovi za krásné dopoledne a doufáme, že se ještě někdy
při pohádkách sejdeme!
Mateřská škola Masarykovo náměstí přeje všem dětem a rodičům krásné prázdniny
plné sluníčka a pohody. Ať se po dovolené všichni sejdeme - i v nových prostorách
mateřské školy Lánice.
kolektiv MŠ Masarykovo náměstí

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Děti, radost a úsměv by měly mít svátek každý den. Ale to asi nejde. Proto jsme
1. června 2012 přivítali herce z divadla Zlatý klíč, kteří nám přijeli pomoci vytvořit krásné odpoledne pro naše žáčky a jejich kamarády z Velké Bíteše a jejího okolí
k Mezinárodnímu dni dětí.
V pátek odpoledne se zahrada naší Veselé školky slavnostně ozdobila, připravil
se altán i sezení pro děti a jejich rodiče a začal program plný písniček, tancování
i soutěží. Ač jsme zvyklé a naučené s našimi malými svěřenci pracovat ve smyslu
hesla: „Nemožné na počkání, zázraky do tří dnů“, poroučet větru a dešti jsme ještě
nezvládly, a proto celou akci trošičku hatilo počasí. Sluníčko se schovávalo za mraky,
ze kterých občas i sprchlo. Ovšem když se děti dobře baví, ani déšť jim nevadí, proto
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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jsme s obavou sledovaly pouze
reakci rodičů. Ale i ti nás
svojí trpělivostí a odhodláním
vydržet až do konce mile překvapili.
V dobré náladě jsme krátké
přepršky všichni ustáli a děti
si za odměnu a jako dárek k
MDD odnášely papírové tašky
se sladkostmi i drobnými hračkami od sponzorů a balonek
s logem naší mateřské školy.
Foto: Archiv MŠ U Stadionu
Touto cestou velice děkujeme všem sponzorům, firmám, jednotlivcům a rodičům dětí naší Veselé školky za
pomoc a dary, bez nichž bychom tuto akci nemohly uskutečnit.

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli finančním
či věcným darem na „Zahradní slavnost“
pořádanou MŠ Velká Bíteš, U Stadionu dne 1. června 2012
Rodiče:
J. Hovadíka, N. Geisselreiterové, M. Loupové, D. a P. Wünsch, V. Dubjukové, N. Jelínkové, J. Dvořáka, J. Janíčkové, I. a M. Koppových, O. Káni, M. Sýkory, Š. Kupského,
M. Antalíka, L. Geisselreiterové, M. Padyšáka, V. Rezové, J. Ševčíka, M. Sochora,
T. Božkové, A. Mateji Ostatní sponzoři:
Řeznictví a uzenářství Sláma Milan, První brněnská strojírna, a.s., Bítešská dopravní
společnost, spol. s.r.o., ITW Pronovia, Autoimpex, spol. s.r.o., AG FOODS Group,
a.s., Čerpací stanice Štefek, FLOP JIH spol. s.r.o., Sportbar Klíma, Truhlářství Kopáček, Truhlářství Neklapil, Hodinářství zlatnictví Kozová, Květiny Drlíčková, Penzion
U Raušů, Cukrárna U Zdubů, Lékárna Aura, Obuv Janda, Nábytek Street, Tabák Masarykovo nám., Mazánek – Mobil, Kadeřnictví Anděla, Zlatnictví Venustas, Obuv Hudečková, Cestovní kancelář Reko, Drogerie – bioprodukt, Hračky Stejskalová, GE MONEY,
Pneuservis Káfoněk, Mihal, s.r.o., Bytový textil Jiří Réman, Zámečnictví Němec, s.r.o.,
MRS MO Velká Bíteš, Noviny a časopisy – Tyršova ul., Cafe Jana, Drogerie Nováčková, Kadeřnictví Kladivová, Asia centrum, Lékárna U Tří sloupů, Salome Kopáčková,
Elektro Vildomec, Kadeřnictví Urbánková, David spol. s.r.o., Čaj – káva, Restaurace
Stadion, Herna U Staříka, Restaurace Na 103, Vinotéka květiny, A - Z Irena Vrábelová,
Květiny Flouma, Postforming.
kolektiv Mateřské školy U Stadionu
12
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„SOUTĚŽ S PANEM POPELOU“.
Ve školním roce 2011/2012 se naše mateřská škola zúčastnila již 11. ročníku ekologické soutěže pro školy s názvem „Soutěž s panem Popelou“. (V této akci jsme registrováni již druhým
rokem.). Tato soutěž dává všem možnost zamyslet se nad stávajícím stavem životního prostředí.
Vychází z přesvědčení, že právě výchova k ekologickému cítění má maximální efekt u nejmladší
generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností.
Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru,
(případně i dalších složek odpadu) ve školách.
Naše MŠ se zaměřila právě na sběr veškerého papíru. Úkolem školky bylo za celou dobu soutěže nasbírat co největší množství papíru (i z domácností).
Vymezili jsme pro tento sběr prostory dětské letní umývárny, která v podzimních a zimních měsících není dětmi využívána. Do tohoto prostoru dávaly papír nejenom paní kuchařky
a paní uklízečky, ale podařilo se nám zapojit i rodiče dětí, kteří nám přinášeli nebo dováželi papír
z domácností nebo ze zaměstnání. Ve sběru papíru nás podpořila i První brněnská strojírna
Velká Bíteš. Za to všem patří velký dík.
V letošním školním roce jsme si nechali třikrát přivézt kontejner společnosti A.S.A. Sběr byl
odvezen ke zvážení a dalšímu zpracování. Zvážené množství papíru bylo průběžně evidováno
a za sběr naše MŠ získala několik tisíc korun, za něž byly dětem zakoupeny hračky a vzdělávací
pomůcky.
Doufáme, že „Soutěž s panem Popelou“ bude pokračovat i příští rok a že se budeme moci
znovu obrátit na naše paní kuchařky, uklízečky, učitelky, děti a jejich rodiče. Věříme, že naše
spolupráce ve sběru papíru bude pokračovat. Životní prostředí zlepšujeme nejen pro nás, ale
především pro naše děti!
		
Za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu učitelky Červené třídy

ZŠ VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116 NABÍZÍ MOŽNOST
VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZŠ SPECIÁLNÍ
Co jsou to přípravné třídy ZŠ speciální?
V současnosti je rodiči vysoce hodnocena možnost nástupu pětiletých dětí se zdravotním postižením do 1. ročníku přípravné třídy. Vzhledem k silným populačním ročníkům
ztrácejí tyto děti šanci začlenit se do předškolního vzdělávání v mateřských školách včetně
vytvoření podmínek nezbytných pro jejich úspěšné vzdělávání. V současných přeplněných
třídách je téměř nereálné zajistit snížený počet žáků ve třídě.
Příprava na vzdělávání v přípravné třídě respektuje vývojové zvláštnosti těchto dětí
v době nástupu k plnění povinné školní docházky. Vzdělávání odpovídá trendu včasné
odborné speciálně pedagogické péče o děti se zdravotním postižením a je uplatňováno
v mnoha zemích EU. Vzdělávání trvá 1 až 3 školní roky, probíhá 4 hodiny denně a je poskytováno bezplatně. Počet dětí ve třídě je maximálně 6.
Školní vzdělávací program přípravné třídy vychází z RVP předškolního vzdělávání. Po
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ukončení docházky může dítě plynule
přejít k dalšímu vzdělávání - podle
přání rodičů do nejvhodnější formy
vzdělávání - individuální integrace,
skupinové integrace nebo pokračovat
ve vzdělávání v ZŠ speciální. Děti zařazené do přípravné třídy nezískávají
vysvědčení, ale osvědčení o absolvování příslušného ročníku, neboť zde
neplní povinnou školní docházku.
Pro koho jsou třídy určeny?
Přípravná třída ZŠ speciální je
určena pro děti, které ve školním roce
2012/13 dosáhnou minimálně 5ti let
a nebude jim ve školním roce 2012/13
Rehabilitační cvičení.
Foto: Archiv ZŠ spec.
více než 7 let. Předpokladem je souhlas zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Přípravná třída
je forma vzdělávání dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným
postižením více vadami nebo autismem.
Co je cílem péče a vzdělávání dětí v přípravné třídě ZŠ speciální?
Cílem je umožnit přípravu na vzdělávání dětem, které vzhledem k těžšímu stupni zdravotního postižení nejsou prozatím schopné prospívat v základní škole speciální, ale u nichž
jsou předpoklady rozvoje rozumových schopností.
Přípravné třídy umožňují pedagogům pracovat s každým dítětem podle jeho možností a schopností nezávisle na délce jeho školní docházky. V přípravné třídě je
hlavním smyslem výchovy dětí rozvíjet jejich rozumové schopnosti tak, aby v průběhu dalšího vzdělávání projevovaly zájem o získávání nových poznatků. Zaměřujeme se na rozvoj základních schopností a dovedností (hygienické návyky, sociální vztahy, adaptační schopnosti), rozvoj smyslového vnímání a intelektových
schopností, rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností, rozvoj jemné
a hrubé motoriky, grafomotorických schopností, rozvoj učebních a pracovních schopností
a dovedností (rozvoj pozornosti a soustředění, zručnosti a praktických dovedností). Vzdělávání probíhá v předmětech Smyslová výchova, Rozumová výchova, Pracovní a výtvarná
výchova, Tělesná výchova a Hudební výchova.
Jaká jsou specifika přístupu k dětem v přípravných třídách?
Klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým žákům, respektujeme jejich vývojové zvláštnosti, vytváříme individuální vzdělávací program dle potřeb žáků. Cílem je
i citlivě „obrousit“ hrany handicapu vzhledem k intaktní populaci. Kromě výchovně vzdělávací práce poskytujeme našim dětem a žákům i některé další stimulační terapie, jako jsou
logopedie - reedukace a kompenzace řečových poruch, grafomotorika - přípravná cvičení
na psaní pro děti, které mají obtíže v grafickém projevu, somatopedická cvičení - cvičení
14
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těla pro prevenci a nápravu skoliózy páteře, arteterapie - použití
výtvarných technik, práce s hlínou,
modelování, prvky muzikoterapie
- hudebně pohybová uvolnění, hry
se zvuky, relaxace, prvky bazální
stimulace - podpůrný program pro
těžce postižené děti.
Třídní učitelé v naší škole jsou
vysokoškolsky vzdělaní pedagogové v oboru speciální pedagogika, kterým pomáhají asistenti
pedagoga. Všichni pedagogové
jsou odborně vyškoleni v těchto
oblastech: orofaciální regulační
terapie, vývojová dysfázie, znak do
Foto: Archiv ZŠ spec.
řeči, výměnný obrázkový systém Hravá grafomotorická a logopedická cvičení.
VOKS, polohování žáků s těžkým kombinovaným postižením, alternativní a augmentativní komunikace a další. Ve škole se snažíme vytvářet žákům rodinné prostředí a bezpečné
klima, dětem je věnován individuální přístup a velký důraz se klade na spolupráci s rodiči.
Další možnosti vzdělávání v naší škole:
Mimo přípravné třídy je v naší škole možnost vzdělávat žáky také v programech Základní
škola praktická, Základní škola speciální a Rehabilitační vzdělávací program.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 566 532 602.
Pedagogové ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
1. Musí mít dítě zařazené do přípravného stupně souběžně stanovený odklad PŠD?
V rámci plnění povinné školní docházky je třeba děti zařazené do přípravného stupně
posuzovat z hlediska jejich věku. Pokud je dítě ve věku, kdy se na něj již vztahuje povinnost
plnit povinnou školní docházku, musí být buď přijato k základnímu vzdělávání, nebo mu
musí být povolen odklad povinné školní docházky, případně dodatečný odklad povinné
školní docházky - viz § 37 odst. 1 a odst. 3 školského zákona.
2. Může dítě zařazené v přípravném stupni navštěvovat středisko volného času (dům dětí
a mládeže nebo stanici zájmových činností), nebo školní družinu?
Středisko volného času navštěvovat může, školní družinu nebo školní klub za současného
právního stavu nemůže (účastníky činnosti školního klubu nebo školní družiny mohou být
v současné době zásadně pouze žáci školy), avšak není vyloučeno, aby například školní klub
nebo školní družina ve formě školské právnické osoby nebo příspěvkové organizace zřízené
obcí či krajem poskytovaly dětem z přípravných tříd péči v rámci doplňkové činnosti.
3. Mohou jedno, dvě nebo tři děti zařazené do přípravného stupně tvořit oddělení
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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v 1. ročníku základní školy speciální, když není kapacitně naplněna třída tohoto stupně?
Vytváření oddělení o jednom až třech dětech v rámci 1. ročníku základní školy speciální
nenachází oporu v platných právních předpisech. Za současného právního stavu je třeba
minimální počet čtyř dětí v přípravném stupni (§ 48 a odst. 3 věta druhá školského zákona)
dodržet. V situaci, kdy se nepodaří naplnit přípravný stupeň alespoň minimálním počtem
dětí, je řešením institut výjimky podle § 23 odst. 4 a odst. 5 školského zákona (tzn. minimální počet dětí ve třídě je 1 a maximální 10 dětí).
Poznamenáváme, že v této situaci naopak není řešením ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a o některých podmínkách plnění povinné školní
docházky, ve znění vyhlášky č. 464/2006 Sb., které umožňuje vytvářet skupiny žáků i z více
tříd (děti na přípravném stupni nejsou žáky této školy; dále lze pochybovat o vhodnosti
jejich začleňování do skupin společně s žáky základní školy speciální s ohledem na specifika
vzdělávacího obsahu přípravného stupně).
4. Musí dítě zařazené do přípravného stupně absolvovat celý tříletý pobyt v tomto zařízení?
Nemusí, optimální délku přípravy na vzdělávání navrhuje rodičům školské poradenské
zařízení, vzhledem k těžšímu postižení dětí především SPC.

UKONČENÍ PROJEKTU „ODSTRAŇOVÁNÍ
BARIÉR VE VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP“,
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO
KONKURENCESCHOPNOST
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská, příspěvková organizace je v závěrečné fázi projektu „Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“. Projekt byl zahájen 1. 11. 2010
a jeho ukončení je datováno k 30. 6. 2012.
Cílem projektu bylo vytvoření optimálních podmínek ve vzdělávání, které v maximální
míře podpoří individuální vzdělávací potřeby žáků se SVP (specifickými vzdělávacími
potřebami) a umožní eliminování bariér ve vzdělávání. Celý projekt byl rozdělen do pěti
klíčových aktivit, které byly průběžně plněny, prolínaly se a jednotlivé kroky na sebe logicky
navazovaly.
První klíčovou aktivitou, kterou projekt zahrnoval, byly Semináře z oblasti ICT.
V této aktivitě byli podpořeni pedagogové naší organizace. Ve výběrovém řízení byla
vybrána firma, která poskytuje kurzy ICT akreditované MŠMT (Ministerstvem školství
mládeže a tělovýchovy). Pedagogové absolvovali kurzy v 7 oblastech. Realizace vzdělávání
probíhala převážně v pátek a následně ve dnech volna tak, aby nedocházelo k výraznému
narušení výuky. Kurzů ICT se zúčastňovali všichni pedagogičtí pracovníci školy. Absolvováním této aktivity získali pedagogové kompetence v oblasti ICT a mohou uplatňovat nové
efektivní nástroje při vzdělávání žáků. Díky kurzům z oblasti ICT mohou učitelé lépe reagovat na potřeby dětí se SVP a vytvářet pro ně studijní materiály aktivující jejich schopnosti
a dovednosti. Nové metody a formy práce získané absolvováním kurzů umožní v maxi16
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Výjezdní seminář Křižanov – lektor při činnostmi s dětmi.

Foto: Archiv ZŠ

mální míře uplatňovat individuální přístup ve vzdělávání. Celkem získali naši pedagogové
123 osvědčení o splnění požadavků na úspěšné absolvování vzdělávacích seminářů ICT.
Druhou klíčovou aktivitu představovalo Odborné specializované studium a semináře.
Cílem této aktivity bylo prohloubení kvalifikace pedagogických pracovníků. Středem
zájmu se staly odborné kurzy a semináře zabývající se nejnovější metodami vzdělávání pro
žáky se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením.
Právě tato část odborného studia navazuje na nejnovější poznatky lékařských oborů v péči
o těžce handicapované děti a přináší nové metody a formy práce. Vzdělávání probíhalo pod
záštitou Institutu pedagogicko - psychologického poradenství ČR ( Národní ústav pro vzdělávání) převážně v Praze a v Novém Jičíně. Pedagogové absolvovali celkem 9 jednodenních
či dvoudenních kurzů z oblasti alternativní a augmentativní komunikace (náhradní komunikace), stimulační metody - snoezelen (stimulační metody v multisenzorické místnosti),
v oblasti péče o děti s autismem. Veškeré kurzy byly akreditovány MŠMT a vyznačovaly se
vysokou odborností. Lektorský tým patří k nejuznávanějším odborníkům v ČR.
Třetí klíčovou aktivitou byla Realizace nového zájmového útvaru pro děti se SVP‚
s využitím ICT.
V rámci této aktivity vznikl nový zájmový útvar, který naplňoval zvýšené potřeby žáků
na využití ICT. Realizace zájmového útvaru byla rozdělena na 5 základních skupin. Dvě
skupiny byly tvořeny základní školou praktickou. Realizací této aktivity došlo k vytvoření
optimálních podmínek pro implementaci učiva z oblasti ICT, k aktualizaci učiva z povinného předmětu a jejich následnému upevnění a prohloubení. Další dvě skupiny byly určeny
pro žáky se středně těžkým až těžkým postižením. Nové metody a formy práce s využitím ICT podpořily vzdělávání, sociální a pracovní integraci žáků. Jedna skupina pracovala
v rámci školní družiny a umožňovala aktivaci poznatků zvláště dětem, které nemají možnost využívat PC doma.
V rámci této aktivity došlo k vybavení školního prostředí ICT technikou ( server, datawww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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projektor s dlouho projekční vzdáleností, dataprojektor s interaktivním prvkem, skener,
8 kusů PC, software, licence,..).
Čtvrtou klíčovou aktivitou je Inovování vzdělávacích programů.
Při realizaci této aktivity došlo k inovování vzdělávacích programů ZŠ praktické a ZŠ
speciální. Přihlédneme-li k rozšíření působnosti v oblasti ICT a odborného specializovaného studia, je logické, že muselo dojít ke změnám ve vzdělávacích programech školy. Tento
posun v užívání nových technických pomůcek a nových metod práce se odrazil ve strategiích naplňování klíčových kompetencí, v průřezových tématech, v mediální výchově,..
Z tohoto důvodu musí být inovován i stěžejní dokument školy, podle kterého jsou jednotlivé předměty vyučovány. Součástí této aktivity je i vytvoření plánů zájmového útvaru ICT
s takovou náplní, která reflektuje požadavky na vzdělávání žáků v oblasti ICT v ZŠ praktické
a stimuluje k aktivitě v ZŠ speciální.
Pátou klíčovou aktivitou jsou Nové formy výuky v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
Děti obou vzdělávacích oborů se zúčastnily čtyřdenních pobytů orientovaných na oblast
prevence sociálně patologických jevů. Tyto pobyty pro žáky se konaly v krásném prostředí
rekreačního střediska Drak, a protože jsme se žáky „ vyjeli“ mimo obvyklé prostředí rodiny
a školy, nazvali jsme je „ Výjezdní semináře“. Součástí pobytů byly bloky s interaktivními
workshopy, semináře. Témata seminářů byla rozdílná. První výjezdní seminář se zaměřil na
oblast návykových látek, rizika alkoholu, drog, tabákových výrobků. Součástí semináře byl
nácvik situačních roli pro odmítnutí návykových látek. Druhý výjezdní seminář se věnoval problematice šikany, vzájemných vztahů mezi spolužáky, komunikaci. Náplní třetího
výjezdního semináře byla prevence v oblasti násilí, předcházení agresivity, hraní rolí, problematika rasismu, odbourávání stresu, hraní rolí, jak se zachovat v krizových situacích.
Zaměření čtvrtého výjezdního semináře bylo na problematiku zdravého životního stylu,
problémy spojené s anorexií, bulimií. Semináře byly realizovány hravou formou s ohledem
na věkové a rozumové rozdílnosti dětí.
Realizace klíčových aktivit probíhala dle stanoveného dvacetiměsíčního harmonogramu
a klíčové aktivity byly postupně úspěšně plněny. Celkový rozpočet projektu byl dle žádosti
stanoven na 2 484 042, 60 Kč. Projekt „ Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP“ je
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Mgr. Blanka Gaizurová
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ŽÁCI SOŠ VYSTAVOVALI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
V
rámci
praktických závěrečných zkoušek uspořádala Střední
odborná škola Jana Tiraye
ve Velké Bíteši výstavu
závěrečných prací žáků
třetích ročníků. Výstava
probíhala 6. a 7. června
2012 v prostorách školy.
Cukráři vystavovali cukrářské výrobky k různým
příležitostem,
kuchaři
– číšníci slavnostně prostřené tabule, obráběči
kovů soustružené a frézované výrobky a kadeřnice
společenské účesy.
Kvalitu
závěrečných
prací hodnotil předseda zkušební komise
a odborníci z praxe, které
jmenovala Hospodářská
komora České republiky.
Výstavu přišli navštívit
nejen rodiče a příbuzní,
bývalí absolventi, ale také
zástupci zřizovatele, bítešských škol, smluvních
pracovišť a další hosté.
Foto: Silvie Kotačková
Slova uznání a chvály,
ale především ocenění na nejrůznějších soutěžích svědčí o tom, že škola vychovává
skutečné odborníky ve svém oboru. Například kadeřnice soutěžily v mezinárodní soutěži v Rakousku, pořádané pod záštitou Kraje Vysočina a třetím místem se zasloužily
o Putovní pohár Kraje Vysočina. Stejně dobře si vedli obráběči kovů na mezinárodních
kovo soutěžích a cukráři a kuchaři-číšníci na gastro soutěžích.
Žáci ukončili vzdělání slavnostním předáním výučních listů na Městském úřadě ve
Velké Bíteši. Nejlepší absolventi pak obdrží od Hospodářské komory České republiky
v Praze certifikát Nejlepší absolvent oboru.
Informační centrum a Klub kultury
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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KULTURA
KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA
V únorovém Zpravodaji jsme
Vás informovali o projektu „Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Čtvrtého ročníku projektu
na podporu čtenářské gramotnosti,
založeného na spolupráci škol
a městských knihoven se účastnily
děti z prvních tříd ZŠ Velká Bíteš.
Tímto se připojily k dalším stovkám prvňáčků po celé republice.
Dnes můžeme směle oznámit, že
vše dospělo do zdárného konce.
Za aktivity dětí v knihovně jsme
Foto: Katka Brychtová
je mohli odměnit knížkou Miloše
Kratochvíla - Školníci (kterou není možné alespoň 3 roky koupit, byla speciálně vytvořena pro
účastníky projektu) a také průkazkou do knihovny. Budeme moc rádi, když děti naváží na tradici letošních druháčků a budou k nám chodit i nadále. Na pohádkovou besedu, pochlubit se,
co všechno už přečetly, a třeba si půjčit nějakou novou knížku.
Knihovničky

CHVÁLA KRÁLOVNIČEK

Žehnání zelených ratolestí pro letošní obchůzku královniček.
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Foto: Mgr. Eva Tomášová

Z celého srdce děkujeme celému týmu
národopisného souboru
Bítešan za objevení,
znovuzrození a zvláště
realizaci
starobylé
slavnosti královniček
v obci Březské, tj. svatodušní obchůzky dívek
s obřadními zvyky,
zpěvy a tanci. Tento
pohyblivý
velkolepý
svátek slavnosti Ducha
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svatého letos vyšel na 27. května. Žehnání zelených ratolestí pro nedělní slavnost v Březském se konalo již v pátek večer ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši – letos na
úvod Noci kostelů, což tuto událost vzájemně velmi obohatilo a umocnilo. Něžné královničky ve špalíru svou sněhobílou krásou a věnečky ve vlasech nazdobily starobylý velkobítešský kostel přímo náramně. Vedoucí souboru paní Silva Smutná, Hana Sedláková a Eliška
Hradilová připravují tuto slavnost s maximální pečlivostí a osobním nasazením stejně jako
všichni, kteří se na průběhu této slavnosti jakkoliv podílejí. Děkujeme zpěvačkám Bítešanu,
rodičům královniček – zvláště maminkám – a v neposlední řadě obětavým pořadatelům
v Březském. Královničky pravděpodobně zanikly vlivem dvou světových válek a zvláště
dlouhé poválečné doby ateismu. Duch svatý, je činná mocná Boží síla, která mj. způsobuje, že
po víře je v naší společnosti stále větší hlad.
		
Marie Káňová

DĚTI SLAVILY SVŮJ DEN SE ZÁCHRANÁŘI
V pátek 1. června 2012 připravilo Informační centrum
a Klub kultury Velká Bíteš ve spolupráci s SDH Velká Bíteš
II. ročník akce pod názvem „Dětský den se složkami integrovaného záchranného systému“. Akce se konala k Mezinárodnímu dni dětí a byla určena pro ty nejmenší, kteří
se chtěli alespoň na několik okamžiků stát záchranáři.
Nejen ostré zásahy patří do práce hasičů a nemáme tím na
mysli tzv. plané zásahy a zlomyslná volání na tísňové linky,
důležitým úkolem je také prevence, kdy mohou také hasiči
dětem i dospělým vysvětlovat důležité zásady bezpečného
chování. Výbornou příležitostí jak ukázat práci hasičů jsou
nejrůznější dětské dny. Na prostranství před kulturním
domem měli přítomní možnost shlédnout techniku všech
složek Integrovaného záchranného systému ČR. Na vlastní
oči viděly, jak je náročné dostat zraněného člověka z vozu,
Foto: Archiv SDH
který měl autonehodu. Do vědomí lidí se tak dostala skutečnost, že v případě nutné pomoci budou v péči odborníků. V průběhu dopoledne byla
k dispozici zásahová mobilní technika. Děti zvědavě přelézaly z jednoho vozidla do druhého a s chutí zapínaly výstražnou sirénu zásahových vozidel, jejíž zvuk tak dokresloval
záchranářskou atmosféru dětského dne.
Kvůli očekávanému dešti bylo soutěžní dopoledne připraveno v hale TJ Spartak, k dispozici byl dětem i skákací hrad a trampolína. Za pomocí studentů SOŠ Jana Tiraye bylo
vybudováno několik stanovišť, na kterých holky a kluci prokazovali svou šikovnost. Tohoto
dne se zúčastnilo přes 400 dětí z mateřských škol z Velké Bíteše, ale i okolních obcí a děti
z 1. stupně základní školy. Zasoutěžit si přišla také ostatní veřejnost z Velké Bíteše a okolí.
Soutěžní dopoledne zpříjemnila účast dvou klaunů. Děti si tento den velice užily a odcháwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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zely spokojeny i s malou
odměnou.
Organizátoři děkují
Zdravotnické záchranné
službě kraje Vysočina
– výjezdové středisko
Rychlé
zdravotnické
pomoci Velká Bíteš,
Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina – požární stanice
Foto: Archiv SDH
Velká Bíteš, Dálničnímu
oddělení Policie Domašov, Silniční a odtahové službě Moravskoslezská s.r.o. Brno-Velká
Bíteš za účast na dětském dni. Dále poděkování také patří paní Haně Holíkové z TJ Spartak
za zapůjčení haly, společnosti Coca-Cola za skákací hrad, panu Burianovi z obce Březka
za trampolínu a firmám Dios Trading a GE Money Bank za malé odměny dětem. Zvláštní
poděkování patří studentům SOŠ Jana Tiraye a všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném
průběhu akce. V neposlední řadě děkujeme všem dětem a jejich učitelkám, že za námi přišly nebo přijely nejen z Velké Bíteše, ale i z širokého okolí.
Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury

II. BÍTEŠSKÁ OCHUTNÁVKA VÍNA S JOŽKOU ŠMUKAŘEM
V pátek 8. června 2012 v 19 hodin se v restauraci „Naše bítešská“ ve Velké Bíteši
uskutečnila II. Bítešská ochutnávka vína s Jožkou Šmukařem. Přítomné přivítal starosta města Ing. Milan Vlček, který zahájil ochutnávku stálé nabídky vín restaurace

Foto: Jana Žáková
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„Naše bítešská“. Ochutnal se např. Tramín červený 2010, cuvée Austerlitz bílý 2010,
cuvée Austerlitz rosé 2010 nebo Chardonnay 2010. K poslechu, ale i tanci hrála a zpříjemnila večer cimbálová muzika pana Mikulky. Dále v průběhu večera Jožka Šmukař
představil vína ze svých vinic, ke kterým zazpíval známé lidové písničky. Přítomní se
po celý večer dobře bavili, zpívali i tancovali. K dobrému vínu nemohla chybět bítešská
klobása, cibulový chléb a výběr kvalitních sýrů, které zajistila městská restaurace „Naše
bítešská“.
Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ALENY BORKOVÉ ST.
V úterý 19. června 2012
v 17 hodin se uskutečnila ve
výstavní síni Klubu kultury
vernisáž výstavy fotografií
paní Aleny Borkové st. Fotografování má jako svůj koníček a snaží se zachytit půvab
člověkem méně poznamenaných míst, a to v proměnách
ročních dob a v okamžicích
pomíjivého osvětlení. Jedná
se o snímky krajin, zejména
českých (s převahou Vysočiny), jež jsou postaveny do
kontrastu s náhodně vybranými pohledy do zahraničAlena borková s dcerou při vystoupení.
Foto: Silvie Kotačková
ních hor a moří.
Úvodním slovem vernisáže přivítal přítomné ředitel Klubu kultury Tomáš Jelínek.
Poté promluvila o své výstavě sama fotografka Alena Borková st., působící jako profesorka klavírní spolupráce a dějin hudby na Konzervatoři v Brně.
V kulturním programu vystoupila žákyně ZUŠ Velká Bíteš slečna Kateřina Vrzalová,
za klavírního doprovodu autorky fotografií zazpívala pohádkové písně, poté také zazpívala Alena Borková ml. píseň od F. Chopina – Přání, od K. Slavitského – Sokol a Baba
žena z cyklu písně Rodné země.
Výstava potrvá do 3. července 2012 a bude otevřena po - pá od 8:00 – 11:30
a od 12:00 – 15:30 hodin, so a ne 13:00 – 16:00 hodin
Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kultury
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Výstava pod názvem „Al-Andalus“ (Arabský název pro území na Pyrenejském poloostrově ovládaném Araby před rekonkvistou. Poslední muslimskou výspou byla až do roku 1492
právě Granada) prezentuje fotografie, které jsem pořídil na půlročním studijním pobytu na
univerzitě v Granadě. Jihošpanělskou Andaluzii považuji za úžasný kus země, neboť se zde
harmonicky snoubí prosluněné pláže, táhnoucí se podél celého jižního pobřeží, i horské
štíty třítisícového masivu Sierra Nevada. Tyto přírodní krásy jsou pak protkány historií
a kulturou maurských i katolických obyvatel, vytvářející pestrý koktail. Je to země vzbuzující v člověku úctu, úžas, ale i vášeň.
Tomáš Stupka je bítešský rodák, pracující student a optimistický snílek, jehož největším
koníčkem je fotografování, nejlépe spojené s poznáváním nových krajin a zvyků. Fotografování se věnuje krátce, ale o to s větší vervou. K nejoblíbenějším tématům patří krajina
a architektura, i když občas zabrousí k portrétům a street fotografií.
Výstava se bude konat od 18. do 27. července 2012 ve výstavní síni Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Tomáš Stupka

MONSTRANCE NA PRAŽSKÉM HRADĚ
Městské muzeum ve Velké Bíteši dojednalo se Správou Pražského hradu možnost vystavit své klenoty sbírkového fondu formou zápůjčky na Pražský hrad. Zapůjčena byla Velkobítešká monstrance, prvotisk Misál Olomoucký a kalich.
Trojici zmíněných předmětů dominuje monstrance. Její vznik je patrně datován do předhusitského období a dostáváme se tak s dobou jejího vzniku do počátku 15. století. Již Městská kniha bítešská z roku 1414 se zmiňuje o monstranci v našem městě, bohužel vzhledem
k jen krátkému zkazku nelze přesně doložit, zda se jedná přímo o monstranci, která dnes
kraluje sbírkovému fondu našeho muzea. První dodnes dochovaný doklad s přesným určením pochází z roku 1473. V té době však archiválie uvádí její opravu a opatření městským
znakem-jedná se tady o úpravu již existujícího předmětu.
Další ze sbírkových předmětů prvotisk Misál Olomoucký. Byl vyhotoven norimberským
knihtiskařem Georgem Stuchsem v roce 1499. Tento misál byl věnovaný bítešskému kostelu
sv. Jana Křtitele Žofkou z Vartnova, matkou Jana a Václava z Lomnice a na Náměšti roku 1506.
Misál je základní knihu pro mši celebrujícího kněze, z období před vydáním jednotného římského misálu známe celkem devět vydání pražského a tři vydání olomouckého misálu.
STUCHS Georg (též Stöchs, Stüchs, +1520)
Významný tiskař pocházející ze Salzbachu a činný v Norimberku 1484-1518. Nejstarší dnes
zachovalou prací je Missale Romanum (Nürnberg 1484). Specializoval se na výrobu liturgické
literatury (breviáže a misály). Zakázky přicházely od jednotlivých tiskařů (královský Johann
24
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Haler, basilejský Adam Petri
činný 1508-28), nakladatelů
(Anton Koberger st., Johann Rynmann) anebo přímo z diecézí. Pro
pražské arcibiskupství tak Stuchs
vytiskl například Breviarium
Pragense (Nürnberg 1492, 1502
a 1509), Obsequaile sive Benedictionale Pragense (Nürngerg
1496) a Missale Pragense (Nürnberg 1498, 1503 a 1508). Pro
Moravu dodal Agendu Olomucensis (Nürnberg 1498) a Missale
Olomucense (Nürnberg 1499). V
Gočárova vitrína s bítešskými sbírkovými předměty.
Foto: Jiří Michlíček
dílně, která disponovala asi 17
druhy tiskového písma, Stuchs připravil více než 70 vydání misálů a breviářů. Kánonové obrazy
a ostatní ilustrace jsou většinou mistrovská díla německých umělců. Jedním z nich byl Michael
Wolgemut, jehož dílna obohatila i některé bohemikální liturgické příručky. Roku 1506 se Stuchs
uchýlil před morem do Schneebergu, kde připravil Missale Canimense (Scheenberg 1506)
a Missale Halberstadiense (Schneeberg 1506). Z ostatních žánrů lze připomenout satiru Sebastiana Branta Stultifera navis (Nürnberg 1497) nebo neilustrovaný cestopis Aloysa de Cadamosto
Newe undekante Landte und ein newe Welt (Nürnberg 1508). Na základě typologického rozboru
bylo Stuchsově tiskárně nově přisouzeno také Jus municipale Moraviqae (Nürnberg asi 1498),
které bylo dlouho považováno za tisk brněnský.
Třetím předmětem zápůjčky je barokní kalich. Pochází z 2. poloviny 17. století, pravděpodobně se jedná o vídeňskou nebo augsburgskou dílnu. Je vyhotoven z pozlaceného, tepaného
stříbra, opatřen ametisty a českými granáty. Na patě je opatřen smaltovými medailonky zpodobňujícími Krista padajícího pod křížem, Ukřižování a Nanebevstoupení Krista. Další tři medailonky jsou instalovány na samotném koši kalichu a vypodobňují poslední večeři, Krista na hoře
Olivetské, bičování Krista. Kalich se používá při liturgických obřadech na pití vína knězem, zpodobňující krev Kristovu.
Předměty byly instalovány ve Vladislavském sále do vitríny zhotovené pro výstav korunovačních klenotů, konající se v rámci oslav Svatováclavského milénia ve dnech 22.-29. září 1929,
významným českým architektem Josefem Gočárem (1880–1945). Od té doby je používána pro
výstavy korunovačních klenotů. Pro návštěvníky Vladislavského sálu byly k této příležitosti
vypracovány popisky nejen o vystavených předmětech, ale i informace o kostele sv. Jana Křtitele s pozváním do Velké Bíteše. Sbírkové předměty budou ke shlédnutí v této vitríně do 15.
září letošního roku. Cennost zapůjčených předmětů dokládá i výše pojistného, které například
u monstrance dosáhlo výše 10 000 000 korun českých.
Bc. Ivo Kříž
Městské muzeum ve Velké Bíteši
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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HISTORIE
VZPOMÍNKY TOMÁŠE SMUTNÉHO
Každý měl tedy možnost
zúčastnit se dražby o Horní
mlýn. Jaké byly podmínky,
to již nikdo neví, ani kolik
bylo zájemců, byli-li vůbec
jací. Tatínek byl chudý, nic
neměl, snad jen odvahu.
Tak začínali od nuly. Vím
jen z pozdějšího vyprávění
od maminky, že jsem se
narodil v místnosti, kde
byla ustájena kravka (r.
1926). Takové tedy byly
Příjezd do mlýna v době Protektorátu 1939 – 1945, pro jednotlivé obce určeny dny.
jejich začátky.
Moje maminka se poprvé vdávala 2. srpna 1909. Za manžela měla Smutného Františka,
nar. 11. 5. 1884, domkáře a horníka, záložníka c.k. pluku č. 81. Manžel se však nevrátil
z I. světové války z Ruska. Měla 2 syny – Františka nar. 5. 6. 1910 a Josefa nar. 23. 11. 1911.
… Na základě výměru zem. pol. správy v Brně 19. 8. 1922… byl František Smutný… prohlášen
za mrtvého a zároveň ustanoveno, že den 28. 9. 1918 považovati jest za onen, kterého jmenovaný
nepřežil… (z úředního dokladu). Maminka brala po prvním manželovi celoživotní rentu, kterou
ihned převáděli na umoření dluhu za mlýn. Proto nemohla být oddána, jinak by na rentu ztratila
nárok. Já jsem se tedy jmenoval Tomáš Štěpán, po jejím rodném příjmení, až do roku 1939. Taktéž
i můj mladší bratr Jaromír, nar. 25. 5. 1931. Od III. ročníku měšťanské školy mám na školním
vysvědčení příjmení Smutný. Oba její manželé se jmenovali příjmením Smutný, nebyli však
příbuzní. Rodiče dle dokladů byli oddáni 12. 12. 1939.
Závěrem bych chtěl doložit písemně, jaké problémy měl tatínek se splácením dluhů, aby
nemuseli vše vzdát a odejít jako ti před ním. Uvádím úryvky ze dvou dopisů, mám je v originále. Ten první je od jeho bratra z Nebrasky. Z jeho obsahu vyplývá, že se tatínek též na něj
obrátil o půjčku. Je v něm mnoho pravopisných chyb. Uvádím, jak je psáno:
Madison, Nebraska 24. červen 1928
Drahý bratře a švagrová a všichni vespolek.
… Tak jak jsem se dozvěděl jsi taky již ženat… No a tebe teď jak vidím čeká jen mnoho starosti a práce. Jest mi to jen divné jak jsi mohl se tak daleko pustit neb když si tu sumu představím
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tak se mě to zdá být nemožné já bych tolik peněz nezaplatil kdybych byl ještě 50 roku živ.
…Wím, jak asi očekáváš odpověď ale mne v záležitosti těch peněz což bych Ti rád ze
srdce vypomoh ale není mě to možné, kdybych to byl věděl dříve než jsem koupil novej
automobil a společnou mlatičku, tož nemám po ruce žádné hotové neb musím splácet moji
farmu a ono to stojí hezkou sumu peněz do roka,…
Z posledního dopisu (nemá již vztah ke mlýnu) pro čtenáře uvádím:
Madison Nebraska 26. Pros. 1945
Drahý bratře a Sestry.
… Dopis od Wás jsem obdržel a to 20. prosince proto Wám odepisuji. … Já jsem dosud
živ a zdráv. takhle ale nevím jestli jsem to psál a neb ne že mě moje žena umřela a to 14. dni
po operaci v únoru 1934. byl jsem vdovcem ale oženil jsem se po druhe mám ženu hodnou
a jsem spokojen tady v Americe jest dobře to vi celý svět nikdy toho nelituji že jsem se sem
pustil mám pěknou farmu 160 akru a zaplacenou až po druhé Wám pošlu fotografii abyste
viděli jak to vypadá má cenu asi 25.000 dolarů. …Děti jsou již 4. ženati, na vojně byli dva
synové a to Ludvík a Rudolf ale žadny nebyl v československu. Ludvik byl v čině a Indii
a Rudolf byl prvně Indii a potom ho poslali proti těm lotrum Němcům do Italie vše s nimy
dobře dopadlo neb již jsou obá doma zdrávi. Než ale jeli přes moře tak jsem jim povidál
že jestli se jim naskytne příležitost a budou někde na blízko Čech aby Wás tam vyhledali
a Strýce a Tetičky navštivyli ale osud chtěl jinač. …
Tolik tedy jen informativně.

(pokračování)

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ – ČP. 78
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní KOSTELNÍ ULICE, DŮM ČP. 78 (dnes se
zelenou fasádou):
Domovní parcela ještě v roce 1414 patrně náležela k domu čp. 81 (dnes pošta) na
náměstí. Vyčleněna byla před rokem 1594, kdy ji držel Valenta Kolář. Ten roku 1603 „prodal jest místo, kdež příbytek svůj jměl“, za 11 zlatých Danielu Peckovi. Později zdědil dům
bratr Ondřej Pecka, který jej roku 1629 prodal „s připrodáním stolu jednoho (s odpuštěním
z jeho domu 12 vozů hnoje, kteréž Jiřík [kupec] sobě na svůj náklad má dáti vyvoziti), jarého
obilí žita na kousek co vejde“, za 120 moravských zlatých papírníku Jiříku Klausovi. Následně
zdědil dům zeť Daniel Gchloss Kyjovský, který jej prodal roku 1647 za 130 moravských zlatých Šimonu Bokrovi. Připrodal mu k tomu „stůl, postel, almary, police, šindele dvě hranice,
žita v slámě 2 mandele, ovsa na kousku“. V roce 1654 zdědil dům syn Jiřík Bokr, kterému se
podařilo skupováním vejrunkových pohledávek do roku 1684 zcela jej splatit.
Později roku 1702 radní zastupující čtyři sirotky prodali dům, „však velmi hrubě zruinirovaný a pustý“, Šebestianu Slámovi za 100 moravských zlatých. Částka byla nižší, „poněvadž pak
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velmi správy veliký potřebovati bude“.
Sláma měl splácet dům až po pěti
letech, „musíce hned od začátku stavěti a spravovati“. Avšak v roce 1708,
„souc od Pána Boha Všemohoucího
padoucí nemocí navštívený“, prodal
dům za 100 moravských zlatých dále
Vavřinci Kokojanovi. Přitom „poněvadž krunt dle své nejvyšší možnosti
repariroval, tehdy za svou správu od
Vavřince Kokojana devět rejnských
peněz hotových jest přijal“. Kokojan
následně přikupoval polnosti. V roce
1736 již „vdova Kokojanka, uznávajíc mdlobu a nemožnost“, postoupila
dům svému zeti Josefu Horníčkovi.
Ten měl vyplatit z dědického práva
svého osmiletého švagra Jakuba
Kokojana pěti zlatými během dvou let
a „na svačinu mistrovskou vědro piva a
krmenou husu dáti jse obligiroval a jse
zavázal“. Roku 1757 zdědil dům nejDům čp. 78 před sto lety, než jej cukrář Stanislav Špaček nechal přestavět.
mladší syn František Horníček s tím,
Foto: Archiv muzea
že než dosáhne plnoletosti, bude se
o „domek s třema kouskami obecníma rolí a jedním tálem louky“ starat strýc Martin Kos. Horníček prodal dům roku 1766, a to hrnčíři Jakubu Zelinkovi za 60 zlatých. Peníze mu ale nebyly
vyplaceny hned; měl je obdržet až po dosažení plnoletosti.
V roce 1802 zdědil dům nejstarší syn Jan Zelinka. Grunt byl tehdy vyčíslen takto: dům
za 600 zlatých, stodola Za Kostelem za 60 zlatých, dvě role (U Kamennýho Kříže, U Vlkovský Cesty) po sto zlatých, dohromady tedy 860 zlatých. Jan Zelinka měl následně vyplatit
své sourozence Jiříka, Františka a Annu; a matku Alžbětu „při sobě míti a ji živiti“. Přitom
se ještě zavázal splatit 358 zlatých rozličných dluhů. Roku 1812 již vdova po Janu Zelinkovi Veronika postoupila dům v hodnotě 1200 zlatých svému novému manželi Antonínu
Novotnému. Později roku 1844 byl dům připsán Novotného zeti a manželi Barbory Janu
Tirayovi, který jej prodal roku 1860 za 1700 zlatých Janu a Karolíně Horákům. A roku
1871 se stal vlastníkem domu v ceně 1300 zlatých Josef Pakosta.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, č. 11787, fol. 14, 47, 73, 122, č. 11788,
fol. 7, 127, 162, 244, 246, 247, č. 11789, fol. 70, 146, č. 11793, fol. 39, č. 11795, fol. 181, 182.
Jan Zduba
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ SDH V POŽÁRNÍM SPORTU
V neděli 27. května 2012 se v Kuřimské Nové Vsi uskutečnila soutěž hasičů v klasických disciplinách. 14 družstev mužů a 1 družstvo žen dobrovolných hasičů z okrsku č. 22
Velká Bíteš se utkalo v požárním útoku, štafetě 4x50 metrů s překážkami a požární teorii.
Hlavní a nejatraktivnější část soutěže je tradičně požární útok. Všechna cvičení proběhla
dobře, organizovaně a v pořádku bez jakýchkoliv komplikací. Příznivci hasičů a místní
občané vytvořili dobrou diváckou kulisu a doufáme, že si ve společnosti hasičů užili
krásné nedělní odpoledne. Při slavnostním vyhodnocení byly předány poháry. Požární
sport v souladu s platnými právními předpisy chápeme jako prostředek ke zvyšování
fyzické, psychické a odborné přípravy hasičů. Je nástrojem, který napomáhá zvyšování
povědomí o požární ochraně a pomáhá získávat další dobrovolníky pro oblast požární
ochrany a bezpečnosti občanů České republiky. Hasičské zápolení bylo velmi zdařilé
a soutěžícím lze jen popřát, aby své znalosti a dovednosti používali co nejméně při skutečných zásazích a neštěstích.
Výsledková listina:
Přebor jednotlivců:
Muži:
Ženy:
Muži:
1) Níhov „B“
1) Křoví
1) Datinský Jiří – SDH Křoví
2) Nové Sady
2) Bartošek Josef – SDH Křoví
3) Křižínkov
3) Doubek Milan – SDH Křoví
David Dvořáček

POZNÁVÁME SVŮJ REGION - BŘEZKA
(II. POKRAČOVÁNÍ)
Zajímavosti z předválečného období
V roce 1935 byl katastr obce směrem k Bezděkovu postižen krupobitím – zničena byla asi
jedna pětina všech obilovin. Opět byl zaveden obilní monopol, výkupní cena byla stejná jako
v předchozím roce, ale každý, kdo prodal, musel odebrat 10 % denaturovaného ječmene ke krmení
za pevnou cenu 145,- Kč za 1q. V roce 1936 se nevídaným způsobem rozmnožily polní myši,
které „...sežraly kde jaký zelený jetel i do stavení se na zimu nastěhovaly...“. Rok 1937 byl úrodný
zejména na brambory, kterých se urodilo 200 až 250 q na 1 hektar a jejich výkupní cena byla
12 až 16,- Kč za 1q (100 kg). Dne 31. června 1938 odpoledne se přehnala bouře s krupobitím, která
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zničila úrodu zejména na
polích směrem k Hadinkám. Pojišťovna vyplatila
40 až 70 % škod.
Na valné hromadě
lesního družstva bylo
dne 15. ledna 1939 jednomyslně rozhodnuto
o jeho likvidaci tímto
způsobem:
„...veškerý
dluh v obnosu asi 60.000,korun dle podílu, obnosem 180,- korun na každý
Foto: Archiv obce
Letecký snímek obce Březka.
podíl, splatiti, družstevní
tento les prodati jednotlivým členům dle vlastnictví, avšak společně obhospodařovati...“.
II. světová válka
V roce 1918 by málokdo věřil, že za pouhých dvacet roků od sotva skončené světové války
potká Evropu a s ní i celý svět katastrofa ještě děsivější – II. světová válka. Zoufalá situace, do
které se dostala naše „první republika“ po Mnichovské dohodě na podzim roku 1938, vyvrcholila dne 24. září ráno vyhlášením všeobecné mobilizace. Z Březky byli povoláni všichni muži
podléhající branné moci mladší 40-ti let: Hladík Karel, Hladík Stanislav, Vrbka Josef, Šilhan Jan,
Janšta Jan, Adam František, Báňa, Nováček Stanislav, Adam Josef, Vlček Josef, Mička Bedřich,
Studený Josef, Burian Josef, Nováček František, Valach Ladislav, Valach Josef, Janšta Josef, Šilhan
Jindřich a Sysel František. Odvedeny byly i 4 koně a s nimi 5 vozů. Po demobilizaci se všichni
vojáci, koně i vozy vrátili zpět. Nikdo z Březky během této války nepadl.
V době okupace byla v obci vytvořena ilegální partyzánská skupina, podřízená oblastnímu
veliteli známého odbojového uskupení R3. Těsně před koncem války přemístili vojáci ustupující
německé armády do katastru obce dělostřeleckou baterii, fronta se však již hroutila a osamocená
jednotka v časných ranních
hodinách palebné postavení
opustila a odešla kvapem
směrem na Holubí Zhoř
a Lhotku, kde byla rudoarmějci obklíčena a zajata. Jinak
osvobození obce, ve středu
9. května 1945, proběhlo bez
dalších mimořádných událostí. Poválečné období této
zemědělské obce je popsáno
Foto: Alois Koukola
„Dolní konec“ obce.
v následující kapitole.
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Zemědělství
Březka, podobně jako již popsaná nejbližší sousední obec Holubí Zhoř, vždy byla
a dodnes zůstala obcí převážně zemědělskou. Její chloubou, zejména v meziválečném
období, byli rozumní a pracovití rolníci, kteří se nebáli využívat nové poznatky ve způsobu hospodaření. Možná to byl také jeden z důvodů, proč bylo v obci založeno Jednotné
zemědělské družstvo (JZD) již v roce 1950, jako jedno z prvních v okrese. Nelze jistě opomenout těžkosti, které začátky společného hospodaření provázely. Vždyť nebylo snadné
vzdát se po staletí vytvářených vlastnických vztahů, snad pojem „rodná hrouda“ vypovídá za vše. Teprve po překonání několikaletého počátečního období s mnoha „pády“
a opětnými vzestupy, kdy se na výplatních páskách družstevníků začaly objevovat částky,
za které již bylo možné modernizovat většinou zastaralé domácnosti, začalo docházet
k obratu. Přispěla k tomu i nová organizace práce, která umožnila rolníkům nahradit
pracovní dobu „od tmy do tmy“, na kterou byli zvyklí „za soukroma“, pracovní dobou,
blížící se pracovní době dělníků na fabrice. Také o využití volného času svých členů se
družstvo dokázalo postarat. Vlastivědné zájezdy a návštěvy divadel nebyly výjimkou.
Tímto, mnohdy rozporuplným způsobem, přešla vesnice od nepředstavitelné dřiny na
soukromých hospodářstvích k moderní zemědělské velkovýrobě.
A nyní k vlastnímu průběhu „združstevňování“:
Dne 21. ledna 1950 byli do kanceláře MNV svoláni všichni zemědělci, aby podepsali
smlouvy, ve kterých měl každý z nich uvedeny kvóty jednotlivých produktů, které musel
povinně odprodat státu – tzv. „dodávky“. Největší problémy byly s dodávkami mléka,
kterého musela obec v tomto roce „dodat“ celkem 98 840 litrů. Téhož dne byl Strojní
traktorovou stanicí ve Velké Bíteši (STS) zahájen „nucený“ výkup zemědělských strojů.
Vykoupeny byly 2 traktory, dále valníky, mlátičky, lisy, samovazače, pluhy, elektromotory
aj. Na jedno hospodářství byla uložena i nucená „národní správa“.
Ráno dne 14 . května 1950 si pro vykoupené stroje přijeli zaměstnanci STS z Velké Bíteše.
Zemědělci však stroje nevydali, nepomohla ani přítomnost úředníků z ONV. Téhož dne
odpoledne přijel předseda ONV s politickým
tajemníkem, a když ani to
nepomohlo, byli tři rolníci odvezeni do okresní
věznice v Náměšti nad
Oslavou. Následujícího
dne 15. května 1950 bylo
v obci založeno Jednotné
zemědělské
družstvo
I. typu, „...do kterého
vstoupilo všechno rolnictvo
i domkaři...“. Jarní práce Návrh na stavbu obecního hostince v Březce z počátku 30. let minulého století.
Foto: Alois Koukola
i senoseč již probíhaly
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částečně společně. V době žní přešlo družstvo na JZD II. typu, „...kdy se pracovalo společně na všem, ať byl malý či velký...“. Prvním předsedou byl zvolen František Nováček.
Přes původní pokles pracovní morálky došlo v roce 1951 k obratu. Při žňových pracech, podmítání i hluboké orbě vypomohla STS z Velké Bíteše, dostavěn byl i kravín pro
společné ustájení. V roce 1952 rozhodl nový výbor (představenstvo) JZD o vybudování
sušárny a drubežárny, což jednohlasně potvrdila i členská schůze. Bez obvyklé pomoci
brigádníků byla sklizena krmná řepa a vybrány brambory, kterých bylo dodáno předepsaných 18 vagonů – všechno v termínu, za „soukroma“ těžko představitelném.
V roce 1952 dne 30. prosince koupilo JZD Březka z rozpadajícího se JZD Zbraslav pár
bílých koní zajímavého původu. Jednalo se o soukromé koně z Náměště nad Oslavou,
jeden pana prezidenta dr. E. Beneše a druhý hraběnky Haugwitzové.
V roce 1953 byli na valné hromadě JZD Březka zvoleni na dvouleté období tito funkcionáři:
Předseda
Sysel František
Březka č. 25
Místopředseda
Dvořáček Hynek
Březka č. 12
	Agronom
Studený Josef
Březka č. 19
Účetní
Burian Josef
Březka č. 29
Pokladník	Adam Jaroslav
Březka č. 10
Skladník
Hladík Karel
Březka č. 5
Zootechnik
Šilhan Jan
Březka č. 11
Ved. koňské skupiny
Dufek František
Březka č. 6
Hospodaření JZD v roce 1952 bylo hodnoceno jako „dosti dobré“, odměna za pracovní jednotku dosáhla 54,74 Kčs (oproti plánovaným 75,- Kčs). V zimě 1952 - 1953
vozili „koňáci“ z JZD dlouhé dřevo do Křoví na pilu a do Kralic na nádraží.
V noci z 9. na 10. května roku 1953 začal padat sníh, kterého po celodenním sněžení
napadlo asi 12 cm. Někteří hospodáři rozmístili kolem rozkvetlých ovocných stromů otýpky
slámy, které zapálili, aby alespoň částečně zabránili očekávaným škodám, které i přesto byly
značné. V témže roce byl převzat obecní vodovod do vodohospodářské správy v Tišnově
a obecní lesy přešly pod státní lesní správu.
V roce 1957 byl zvolen předsedou JZD bývalý agronom Studený Josef. Po jeho vynuceném odchodu v roce 1964 byl krátce nahrazen Janem Janštou, kterého po nových volbách
v roce 1965 vystřídal Jaroslav Šilhan. Byla provedena přístavba a zaklenutí kravína
i vyhloubení silážní jámy.
Pracovních sil však postupně ubývalo - družstevníci si nacházeli snadnější práci
– zejména v blízké „První brněnské“ ve Velké Bíteši. Aby družstvo tento odliv pracovníků eliminovalo, bylo nuceno přikročit k nákupu nových, moderních mechanizačních
prostředků (např. výkonné traktory, bramborový kombajn aj.). V období 1965 – 1970
se zemědělská produkce postupně zvyšovala, vyšší byly i odměny za pracovní jednotku.
Nastalo období postupného slučování malých zemědělských družstev ve větší celky.
Začátkem roku 1973, na společné schůzi členů tří sousedních družstev, bylo rozhodnuto o sloučení JZD Svornost Holubí Zhoř, JZD Březka a JZD Jindřichov – Jestřabí
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v jeden celek – JZD Svornost se sídlem v Holubí Zhoři, jehož hospodaření již bylo
popsáno v článku o Holubí Zhoři.
pokračování příště
Alois Koukola
Vzhledem k tomu, že se nám jevil výše uvedený článek kontroverzní, požádali jsme historičku a rodačku z Březky Mgr. Markétu Burešovou o vyjádření k dané problematice.
Autor článku si uvědomuje rozporuplnost doby, souhlasí s uvedením oponentního
názoru,který nyní nemíní komentovat a celkové hodnocení ponechává na čtenářích.
redakce

OPONENTURA
Se zněním článku, zvláště s pasáží nazvanou Zemědělství, zásadně nesouhlasím, je
tendenční, jednostranný, prokomunistický a podává zkreslený a zidealizovaný pohled na
poválečná léta. Nevím, kde pan Koukola čerpal své poznatky, soudě dle pozitivního zabarvení textu pravděpodobně v ideově psaných zprávách KSČ, bohužel ale informace z nich
nepodrobil jakékoliv kritice a přitom je nade vše jasné, že v oficiálních materiálech z let
padesátých se nemohla objevit jakákoliv negativní zmínka o procesu kolektivizace, protože
případný pisatel by byl dozajista potrestán. Dnes je ale doba jiná a o hrůzách padesátých let
naštěstí můžeme hovořit zcela otevřeně.
K celé pasáži Zemědělství bych nejraději napsala „no comment“, protože upřímně
nechápu, jak je možné v polovině roku 2012 něco takto nestoudného napsat, doslova
oslavná óda na kolektivizaci a zemědělskou velkovýrobu. Realita byla totiž diametrálně
odlišná. Uznávám, že založení JZD mělo v obci podporu a pochopení, pravděpodobně ne
tak velkou, jak se snaží autor článku naznačit, ale nějakou jistě ano. Je však si třeba uvědomit, od koho sympatie s kolektivizací vzcházely, byli to lidé nemajetní, domkaři, dělníci
a drobní zemědělci, skuteční vlastníci většiny zemědělské půdy byli zásadně proti. A byli
to právě oni, kteří působili „těžkosti“. Dnes je těžké se vžít do jejich situace, nejprve jedna
válka, krátce poté druhá, a když už by konečně mohli svobodně hospodařit, přijde smrtelná
rána a po generace shromažďovaný majetek je násilně zabaven.
Neznám do detailu průběh celého procesu kolektivizace ve Březce, neznám bohužel ani
osudy všech lidí, které doba negativně zasáhla, ale naštěstí znám alespoň osud předků mého
muže. Jan Šilhan byl sedlák tělem i duší, ale ne ten typ „zlého“ sedláka, který nám byl po léta
komunistickou propagandou uměle předkládán, byl to skutečný hospodář. Vlastnil první
traktor v obci, mnoho moderních strojů, některé si sám postavil a nechal patentovat. Jeho
hospodářství bylo největší v obci, vzkvétající a prosperující. Proto je opravdu „nepochopitelné“, že se vzpíral ze dne na den odevzdat to, co po letech dřiny zbudoval on a generace
jeho předků. Jan Šilhan byl mezi těmi, kteří byli vězněni, jeho rodina byla perzekuována, děti
nemohly studovat, byl mu zabaven majetek, ale úvěr, který měl na zakoupení zemědělské
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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techniky, musel dále splácet. Rodina byla sledována a bylo na ní donášeno. Když jsem o této
kruté době hovořila s Janovým synem, řekl mi větu, která vypovídá za vše, bylo mu v té době
10 let a tatínkovi tenkrát řekl: „Tatínku, já to tu vše zapálím. Už nám nebudou mít co vzít.“
Otec mu tenkrát odpověděl: „Jeníku, neboj, to za tři, čtyři roky přejde.“ Nepřešlo.
V článku jsou uvedeny zcela zavádějící informace typu: „přešla vesnice od mnohdy
nepředstavitelné dřiny na soukromých hospodářstvích k moderní zemědělské velkovýrobě“ nebo „všechno v termínu, za soukroma těžko představitelném“. Dovoluji si oponovat,
názory tohoto typu jsou zcela zcestné, kolektivizace a zestátnění nebylo pokrokem, ale cestou zpět, nebyla to cesta k jasným zítřkům, ale cesta do hluboké temnoty. Ta doba nebyla
dobrá, kolektivizace nebyla dobrá a popisovat průběh kolektivizace s nadšením by snad
mělo být trestné. Ti, kteří zapomněli, ti, kteří to naštěstí nezažili a hlavně mladí lidé by měli
znát pravdu. O tom, jak se udávalo, o tom, jak se zavíralo, jak byli lidé souzeni a odsouzeni
ve smýšlených procesech, jak jim byl zabavován majetek a jak byli zbaveni i posledního
kousku lidské důstojnosti.
Markéta Burešová

OSTATNÍ
CO VÁM MŮŽE POMOCI PŘI KOMUNIKACI S LIDMI
S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM?
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Mluvte s nimi jako s dospělými lidmi – vykejte. Pokud znáte jméno, je dobré je
oslovovat jménem.
Ověřte si, že vás člověk dobře vidí i slyší.
Srozumitelně vysvětlete, co se bude dít a proč. Nepředpokládejte, že to každý ví.
Dávejte jednoduché a srozumitelné otázky. Počkejte vždy na odpověď –
neodpovídejte za ně či nedoplňujte svými domněnkami.
Ověřujte, zda jste správně porozuměli. A naopak ověřujte, zda člověk dobře
porozuměl vám. Vyhýbejte se manipulativním otázkám jako: „to bylo asi červené
auto, že?“ Spíše se zeptejte: „Jakou to auto mělo barvu?“ Pokud člověk neodpoví,
můžete dát možnosti na vybrání.
Vždy dávejte pouze jednu otázku a vyčkejte na její odpověď.
Buďte trpěliví, zkuste se přizpůsobit jeho/jejímu tempu.
Nebojte se říct, že nerozumíte. Vyzvěte ho/jí k vysvětlení či zopakování.
Vždy se snažte mluvit nejdříve přímo s lidmi s mentálním postižením a ne s jejich
doprovodem.
Ukazujte vizualizované příklady – např. myslíte přesně tento dům? ukažte na něj.
Nepoužívejte žádné zkratky, cizí slova ani žargon.
Dejte člověku najevo, že vás jeho situace zajímá – nezlehčujte.
Zpravodaj | město Velká Bíteš | Červenec – Srpen 2012

•
•
•
•

Vyhněte se abstraktním pojmům. Mluvte konkrétně, pomožte si poukazováním
na konkrétní věci (pokud je to možné), uvádějte příklady.
Průběžně shrnujte (nebo nechte shrnout dotyčnou osobu), na co jste společně
přišli a co se bude dít dál.
Pokud si to situace žádá, člověka doprovázejte – nechte se např. zavést na místo,
o kterém dotyčný mluví.
Pokud vidíte, že je člověk nervózní, dezorientovaný apod., snažte se dotyčného
uklidnit.

Čerpáno z publikace Jak jednat s lidmi s potížemi v komunikaci, vydané občanským
sdružením Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením.
Bc. Michaela Höklová
vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením, Domov bez zámku

BUDOU ŽÍT MEZI NÁMI
Blíží se léto, čas dovolených a odpočinku. A když se ve vzpomínkách přenesu zpět, je to
také doba, kdy jsem před dvanácti lety nastoupila jako sociální pracovník poprvé do Ústavu
sociální péče v Jinošově. Moje pocity byly tehdy rozporuplné – nadšení z nové práce, ale
i obavy a trochu strach z kontaktu s klienty. Myslím, že podobné pocity můžete nyní zažívat tak trochu i vy – obyvatelé Bíteše, protože naši lidé s mentálním postižením budou
za nedlouho žít mezi Vámi. Člověk má vždy trochu obavy, pokud se dostává do kontaktu
s něčím novým, neznámým. Mohu o tom hovořit právě proto, že jsem si totéž před několika
lety prožívala.
Chvíli mi trvalo, než jsem pochopila, že lidé s mentálním postižením nejsou nebezpeční,
že mi z jejich strany nic nehrozí. A také, že když mě se zanícením chytají za ruce, neznamená to, že mi chtějí ruku ukroutit, ale že mi chtějí něco ukázat, vysvětlit, něco potřebují
a neumí si o to říct jinak. Dnes je to pro mě skoro nepochopitelné, že jsem jejich zcela zřetelným projevům přikládala jiné významy. Rozumím jim a domnívám se, že s nimi umím
také komunikovat.
V Domově bez zámku se za těch dvanáct let značně změnil způsob poskytování sociální služby. Klient již není částí bezejmenného celku, ale stává se individualitou, na
jehož potřeby je brán zřetel. Služba je plánovaná podle cíle, jakého chce klient prostřednictvím sociální služby dosáhnout. Svět lidí s mentálním postižením již není
odtržený od světa běžné společnosti. Sociální začleňování osob s jakýmkoliv zdravotním postižením vyplývá i ze zákona a týká se tedy nás všech. A tak prosím buďte bez
obav a snažte se přistupovat k lidem s mentálním postižením, kteří budou součástí
vašeho města, bez předsudků. Nenechte se ovlivnit něčí negativní zkušeností nebo
nepříjemným pocitem.
Z celého srdce přeji vám i našim klientům co nejvíce kladných zážitků při společném
setkávání. Ať už na různých akcích v obci, na každodenních nákupech, při posezení v cukwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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rárně, kavárně nebo při vyřizování úředních záležitostí. Oni chtějí žít s vámi, chtějte i vy žít
s nimi. Společnost druhých lidí vyhledáváme všichni stejně.
Bc. Marie Hrubá,
sociální pracovník Domova bez zámku, Náměšť nad Oslavou

RYBÁŘSKÝ POTĚR ZÁVODIL
Dne 2. června 2012 za
příjemného jarního počasí
proběhly rybářské závody
mládeže pod názvem “Zlatá
udice,,. Tohoto závodu se
účastní děti naší místní organizace. Samotnému rybaření předcházela vědomostní
část, do které spadají testy poznávání ryb, rostlin a živočichů žijících v okolí našich
vod. Kapři moc nebrali, a tak
dostali šanci se na břeh podívat malé plotice a okouni.
Vítězové – ročník 2011.
Foto: Pavel Milian
I tyto malé rybky dokázaly
měnit pořadí závodníků do posledních minut. Nakonec se na prvním místě umístnil Prokeš
Richard, na druhém Krůza Michal ml. a na třetím Dolíhal Lukáš.
Dovolte, abych využil této příležitosti a poděkoval všem sponzorům, mezi které patří již
tradičně: město Velká Bíteš, Byron Grup, Zámečnictví Němec, p. Častulík Vl., Rybářské
potřeby Krůza, Drogerie Nováček, p. Milian. Všem jmenovaným sponzorům a také všem
pořadatelům moc děkujeme.
Za MRS o.s. MO Velká Bíteš
Pavel Milian

VELKOU BÍTEŠ NAVŠTÍVIL POSLANEC A KANDIDÁT NA
HEJTMANA LADISLAV JIRKŮ
Ve čtvrtek 31. května 2012 navštívil Velkou Bíteš poslanec PaedDr. Ladislav Jirků (TOP
09 ). První setkání bylo se zástupci města, starostou Ing. Milanem Vlčkem, místostarostou
Ing. Tomášem Kučerou, zastupitelem za TOP 09 Ing. Milošem Zdubou, ředitelem Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše Tomášem Jelínkem a místopředsedou
MO TOP 09 Stanislavem Mihalem.
Diskuze se zástupci města se týkala zejména rozpočtu a pozitivního přínosu nového
modelu RUD, který městu přinese významnou částku do městského rozpočtu. Velká Bíteš
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Posezení v restauraci „Naše bítešská“

Foto: Otto Hasoň

jako velmi okrajové město Kraje Vysočina má problém s dojezdovostí záchranné služby do
nemocnic kraje a na toto téma zástupci města s panem poslancem hojně diskutovali.
Další kroky poslance Jirků vedly do Střední odborné školy Jana Tiraye, kterou spravuje
město Velká Bíteš. S historií i současností úspěšné školy seznámila poslance ředitelka školy
Ing. Marie Šabacká. Škola má ustálené čtyři úspěšné obory, obráběč kovů, kuchař-číšník,
cukrář a kadeřnice. Pro všechny obory má škola skvěle vybavené učebny ve dvou budovách
a praxi mají studenti zajištěnou u 26 firem v Bíteši a okolí.
Poté Ladislav Jirků navštívil sídlo tradiční výroby masných a lahůdkářských výrobků společnost SLÁMA s.r.o. Zde jej pokračovatel rodinné firmy Milan Sláma ml. seznámil s produkty a kapacitou společnosti. Zajímavá diskuze se týkala zejména legislativních problémů
zaměstnavatelů a v první řadě problému složitého umístění tradičních českých potravinových produktů v obchodních řetězcích a kvality potravin.
Návštěva Velké Bíteše byla velice zajímavá a všechna diskutovaná témata přinesla poslanci
Jirků další podněty pro práci v Poslanecké sněmovně.
Irini Martakidisová
asistentka poslance Ladislava Jirků

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU POKRAČUJE VE VELKÉM
MEZIŘÍČÍ DRUHÝM ROČNÍKEM
Univerzita třetího věku vysoké školy polytechnické Jihlava ve spolupráci s Krajem
Vysočina úspěšně pokračuje ve Velkém Meziříčí druhým ročníkem.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Senioři
navštěvující přednášky v rámci
Univerzity třetího věku
v Domově pro seniory
Velké Meziříčí již vědí,
že jejich studium bude
mít pokračování. Unikátní projekt vzdělávání
seniorů z řad veřejnosti, ale především
z řad uživatelů domovů
pro seniory a osob se
zdravotním postižením
bude navazovat druhou řadou na obdobné téma.
V akademickém roce 2011/2012 připravili pracovníci Vysoké školy polytechnické Jihlava a odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina studijní program „Zdravý životní styl I.“ Vzhledem k tomu, že studenti byli s výukou spokojeni
a o dané studium byl velký zájem, rozhodli se organizátoři připravit pro seniory
navazující studijní program. Obsahově bude navazovat na předchozí cyklus, ve kterém se studenti budou i nadále seznamovat s principy zdravého životního stylu
v seniorském věku. Tento kurz bude určen nejen pro stávajících cca 70 studentů,
ale bude otevřen i dalším novým zájemcům z oblasti Velkého Meziříčí a okolí. Studijním dnem zůstává i nadále čtvrtek a zájemci získají bližší informace a přihlášky
ke studiu na webových stránkách Vysoké školy polytechnické Jihlava, Kraje Vysočina i Domova pro seniory Velké Meziříčí. Termín pro odevzdání přihlášek je
16. 7. 2012 na adrese uvedené na přihlášce.
Zájemcům o studium můžeme nabídnout studijní témata: Divy naší planety, Život po
životě, Rizika domácího násilí pro seniory, Automasáže, Dvanáctero příčin odlišnosti
názorů a stanovisek, Potřeby člověka se zaměřením na spánek a bolest, Alternativní léčba,
Civilizační choroby a dlouhou řadou dalších neméně zajímavých témat, která přednesou
osvědčení lektoři s bohatými zkušenostmi a vědomostmi v dané oblasti. Všichni zájemci
jsou srdečně zváni.
Mgr. Táňa Křížová
Odbor sociálních věcí, Kraje Vysočina

POZVÁNKA NA BÍTEŠSKÉ HODY
Srdečně zveme k účasti na Tradičních bítešských hodech ve Velké Bíteši,
které se budou konat od 5. září do 12. září 2012
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Informační centrum a Klub kultury města Velké Bíteše hledá zájemce
O HODOVOU BRIGÁDU

Jedná se o práci spojenou s hodovým programem, v hodových sklípcích apod.
Pokud máte zájem, hlaste se v Klubu kultury v 1. patře nebo na tel. č. 566 532 342,
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš

Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků,
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela)
o svých sklípcích, které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
(1. patro) nebo na telefonu 566 532 342 do 25. července 2012.
Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou
bude probíhat po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30
hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se
mohou dostavit přímo do kulturního domu.
První nácvik proběhne v úterý dne 26. června 2012 od 18.30 hodin.

SPORT
DEN DĚTÍ VE SPARTAKU
Také Tělovýchovná jednota Spartak připravila na letošní rok program ke Dni dětí, který
proběhl v pondělí 4. června 2012 od 14.30 hodin ve sportovní hale TJ. Přestože jsme očekávali větší účast ze strany členů našich oddílů, odpoledne plné her a soutěžení se dětem
líbilo: někteří jedinci absolvovali celou soutěž i 3x za sebou. Domů odcházeli všichni spokojení a odnášeli si sladkosti a věcné ceny.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kdo se na organizaci podíleli, a také sponzorům akce, kterými byli zejména Penzion U Raušů, LABARA, Potraviny Janda, Sportbar
Klima, Café Jana, Kooperativa, IC Centrum a Tango Havlíčkův Brod.
Za TJ Spartak Velká Bíteš
Hana Holíková
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SETKÁNÍ PO X LETECH
V sobotu 2. června 2012 se
nám po dlouhých letech podařilo
uskutečnit setkání s naším bývalým cvičitelem a trenérem Slávkem Jelínkem, který nás v padesátých letech minulého století vedl
v gymnastice. Jeho odchod na
vojnu znamenal také definitivní
odchod z Velké Bíteše, po vojně
se již zpátky nevrátil. Oženil se
a zůstal v Odrách.
Ze setkání ze současnosti.
Foto: Otto Hasoň
Od té doby jsme se nikdy nesetkali, až nedávno při jeho poslední návštěvě ve Velké Bíteši jsem ho potkala a domluvila
s ním, že blížící se sraz jedenaosmdesátníků, na který plánuje přijet, doplní i o setkání se
svými bývalými cvičenkami. Pozvala jsem tedy Jitku Olejárovou (dívčím jménem Prokopovou), Martu Syslovou (Porupkovou), Lídu
Polákovou (Jeřábkovou), Bohunu Teperovou
(Pelánovou) a Evu Bartoškovou (Buchalovou).
Nezapomněla jsem ani na paní Slávku Ondrákovou, která se v té době aktivně zapojovala do
cvičení v TJ.
Přestože jsme se nesešly v plném počtu, bylo
to pro všechny přítomné radostné shledání –
ani nám nestačil vymezený čas na vzpomínání,
jak jsme jako mladé kdysi cvičívaly a co všechno
jsme prožily společně se Slávkem. Nebylo to
jenom cvičení, ale také tábory, veřejná vystoupení v Osové Bítýšce, v Březníku, v Náměšti
i na mnohých dalších místech v širokém okolí.
Také jsme se učily vázat knihy a spousty dalších
aktivit.
Po předání malého dárku jako upomínky na
tento den jsme se rozcházeli s přáním dobrého
zdraví, abychom mohli setkání zopakovat zase
Z vystoupení cvičenek v Osové Bítýšce. Foto: Archiv TJ
příště a snad již v plném počtu cvičenek tak, jak
jsme na fotografii v době, kdy jsme aktivně cvičily. Přikládám také fotku z našeho setkání
– pro srovnání „jak ten čas letí“… Děkujeme za ni Ottovi Hasoňovi, který obětoval část
svého sobotního volna a přišel nás „zvěčnit“.
Hana Holíková (Kozová)
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 14/12 KONANÉ DNE 14. 5. 2012
• 2/14/12/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí digitálních dat s městem Velké Meziříčí pro
zpracování „Generelu odvodnění města Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 3/14/12/RM – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/2754/12.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 5. 2012
• 4/14/12/RM – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/2770/12.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 5. 2012
• 5/14/12/RM – schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková
organizace v červenci a srpnu 2012 dle návrhu ředitelky Bc. Hany Sedlákové.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 7. 2012
• 6/14/12/RM - schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
v červenci a srpnu 2012 dle návrhu ředitelky Jiřiny Janíkové.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 7. 2012
• 7/14/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/5
na pozemku parc. č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m 2 v k. ú. a obci
Velká Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m 2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města
Velká Bíteš za navrženou cenu 120,- Kč/m 2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 8/14/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši 1/5
na pozemku parc. č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m 2 v k. ú. a obci
Velká Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m 2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města
Velká Bíteš za navrženou cenu 120,- Kč/m 2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 9/14/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout podle § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení
nového Územního plánu Velká Bíteš z vlastního podnětu. Rada města Velká Bíteš dále doporučuje
ZM ustanovit starostu Ing. Milana Vlčka tzv. určeným zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při
pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 28. 5. 2012
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• 10/14/12/RM – schvaluje Pravidla pro provádění oprav, údržby, stavebních úprav a výměn zařizovacích
předmětů v bytech, které jsou majetkem města Velká Bíteš, a to s účinností od 1. 6. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový a ENCOM, spol. s r.o. termín: 1. 6. 2012
• 11/14/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATELIER CREO, spol. s r.o.,
Purkyňova 99, 612 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně
výkazů výměr pro výběr zhotovitele a uzavřít s ní smlouvu o dílo na akci „Mateřská škola Velká Bíteš,
Lánice čp.300“ za cenu 229.800,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 12/14/12/RM – rozhoduje souhlasit s realizací doporučených opatření ke sledování a zmírnění
případného zhoršování statického porušení budovy na Masarykově nám. č. 86 vyplývajících
z posouzení statického stavu budovy ze dne 24. 4. 2012 a to konkrétně:
1. Zamezit vjezdu automobilů do průjezdu budovy, například instalací uzamykatelné zábrany spolu
s úpravou dopravního značení a přesunutím parkovacích míst pro ZTP.
2. Pro sledování trhlin ve zdivu osadit na kritická místa systém sádrových indikačních destiček.
3. Vyklidit půdu, očistit krov a provést nástřik nebo nátěr pro prodloužení jeho životnosti.
4. Opravit vyzdívku sklepa v místě průchodu kanalizačního potrubí snížením průřezu průchodu, jeho precizním
obezděním a založením paty stěny. Rovněž rozpadený vrcholek stěny opravit precizním dozděním.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 13/14/12/RM – rozhoduje přijmout nabídku JUDr. Kantorové a uzavřít s JUDr. Hanou Kantorovou,
notářkou, Dolní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru
– místnosti bývalé jídelny ve 2.NP druhé budovy Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo nám.
87, o celkové podlahové ploše 28 m2, a to každý týden ve čtvrtek v době od 08:00 do 13:30 hodin za
nájemné 500 Kč za každý pracovní čtvrtek.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2012
• 14/14/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nebytový prostor č. 102
v domě Masarykovo náměstí 86 (dvorní trakt) ve Velké Bíteši o celkové ploše 25,5 m2 se smluvní
výpovědní lhůtou 1 měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 5. 2012
• 15/14/12/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet
města za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za
rok 2011 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 6. 2012
• 16/14/12/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje rozpočtu města k 30. 4. 2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 5. 2012
• 17/14/12/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš
a uzavřít s ní smlouvu o dílo na „Mateřskou školu Lánice, Velká Bíteš“ za cenu 5.245.340,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 18/14/12/RM – rozhoduje zveřejnit informace o veřejných zakázkách města Velká Bíteš vyhlášených
od 1. 1. 2012 v tomto rozsahu: cena rozpočtová, cena vysoutěžená, datum zveřejnění, výzva, protokol
z otevírání obálek s nabídkami, realizátor.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2012
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• 19/14/12/RM – souhlasí s vybagrováním stávajícího rybníku na pozemcích p. č. 5714 v k. ú.
Holubí Zhoř a p. č. 1/3 v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše za podmínky kladného stanoviska osadního
výboru Jáchymov. Souhlasí s uložením bahna nejdéle po dobu 24 měsíců na části pozemků p. č. 10/2
v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše a p. č. 5714 v k. ú. Holubí Zhoř za podmínek, že skládka bahna bude
urovnána a po vyschnutí oseta travou. Následně bude předmětný prostor předán zpět městu. Do
obdělané části pole nesmí být zasahováno.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 20/14/12/RM – rozhoduje uzavřít Kupní smlouvu č. 1/12/IT s prodávajícím, společností
s Autoleasing, a.s., se sídlem Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, IČ 270 89 444, jejímž předmětem
je koupě záložního zdroje včetně příslušenství za 120.000 Kč včetně DPH.
odpovědnost: informatik termín: 31. 5. 2012
• 21/14/12/RM – rozhoduje přijmout dotaci od Ministerstva kultury ve výši 57.000 Kč na projekt
„Rozšíření služeb knihovny“.
odpovědnost: informatik termín: 18. 5. 2012
• 22/14/12/RM – bere na vědomí petici zaměstnanců Základní školy Velká Bíteš, příspěvková
organizace na podporu setrvání Mgr. Dalibora Koláře ve funkci ředitele školy.
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2012
• 23/14/12/RM – doporučuje ZM vzít na vědomí děkovný dopis ředitelky Základní školy Jozefa
Gregora Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec za spolupráci s ředitelem Základní školy Velká Bíteš
Mgr. Daliborem Kolářem.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2012
• 24/14/12/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina Smlouvu o poskytnutí dotace (ID ZZ00232.0036)
na opravu opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 25/14/12/RM – doporučuje ZM souhlasit s výmazem podniku Služby Velká Bíteš, s. p. v likvidaci,
se sídlem Velká Bíteš, IČ 005 43 314 z obchodního rejstříku.
odpovědnost: starosta termín: 28. 5. 2012
• 26/14/12/RM – schvaluje ceník úhrad za zřízení věcného břemene na majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 5. 2012
• 27/14/12/RM – bere na vědomí dopisy se stížností Mgr. Dalibora Koláře, ředitele Základní školy
Velká Bíteš, příspěvková organizace zaslané Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu
vnitra a Krajskému úřadu Kraje Vysočina ve věci konkursního řízení.
odpovědnost: rada města termín: 14. 5. 2012
• 28/14/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 13/12 ze dne 2. 5. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 14. 5. 2012
• 30/14/12/RM - rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem Informační centrum a Klub kultury
Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, IČ 433 81 154, Masarykovo náměstí 5, 595 01 Velká Bíteš,
na pronájem nebytového prostoru – budovy č. p. 130, Velká Bíteš, Janovice, o celkové podlahové ploše
125,27 m2 od 1. 6. 2012 za nájemné 561 Kč za m2/rok a rozhoduje ukončit dohodou nájemní smlouvu se
společností Lesy města Velká Bíteš s.r.o. k tomuto nebytovému prostoru ke dni 31. 5. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
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• 31/14/12/RM - rozhoduje uzavřít Smlouvu o výpůjčce a Smlouvu zakládající právo provést stavbu
týkající se akce “III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská -2. etapa“ s Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 15/12 KONANÉ DNE 23. 5. 2012
• 2/15/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 14/12 ze dne 14. 5. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 23. 5. 2012
• 3/15/12/RM – v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, jmenuje pana Mgr. Zdeňka Strašáka na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Velká
Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2012, podle přílohy usnesení č. 1.
odpovědnost: starosta termín: 24. 5. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 16/12 KONANÉ DNE 28. 5. 2012
• 2/16/12/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě SWF/01/25 se společností VERA, spol.
s r.o. z důvodu rozšíření počtu licencí aplikace Four J‘s Dynamic Virtual Machine, verze Genero.
odpovědnost: informatik MěÚ termín: 31. 5. 2012
• 3/16/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1754 – zahrada
o výměře 42 m2 a části pozemku parc. č. 1761 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35
m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2012
• 4/16/12/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 760/4 v k. ú. a obci
Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2012
• 5/16/12/RM – rozhoduje nezveřejnit záměr směnit část pozemku parc. č. 2282/1 (dle GP č. 163352/2008 parc. č. 2282/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 81 m2 ) v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví
města Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový jednáním s žadateli v kontextu řešení stavby chodníku
a odvodnění v této lokalitě.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
• 6/16/12/RM – schvaluje jako jediný společník zanikající společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o
a jediný společník nástupnické společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. vzdání se práv
společníka v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 10. 6. 2012
• 7/16/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 15/12 ze dne 23. 5. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 28. 5. 2012
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• 8/16/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků Svazu vodovodů a kanalizací
Žďársko na akci „Velká Bíteš – Masarykovo nám. – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová čtvrť
– projektová dokumentace“ ve výši 123.000 Kč z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 6. 2012
• 9/16/12/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko
smlouvu, jejímž předmětem je poskytnutí dotace Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na akci
„Velká Bíteš – Masarykovo nám. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu, stoka E-1“ ve výši 274.335 Kč
z rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26. 6. 2012
• 10/16/12/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina Darovací smlouvu (ID: ZZ00269.0180)
o poskytnutí daru krajem ve výši 118.245 Kč na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí
a mládeže v prostorách škol a školských zařízeních a na školních sportovištích.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2012
• 11/16/12/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000 Kč osadnímu výboru
Jáchymov na Den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 6. 2012
• 12/16/12/RM - souhlasí s pokračováním v základním vzdělávání žáka v Základní škole Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvková organizace v Rehabilitačním vzdělávacím program Pomocné školy.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 30. 6. 2012
• 13/16/12/RM – souhlasí s převodem finančních prostředků vedených na rezervním fondu
Základní umělecké školy Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace ve výši 68.000 Kč do
investičního fondu.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 30. 6. 2012
• 14/16/12/RM – souhlasí s pořádáním akce Den dětí se složkami integrovaného záchranného systému
dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 1. 6. 2012
• 15/16/12/RM – bere na vědomí stížnost ve věci konkursního řízení a pověřuje p. starostu vyřízením
této stížnosti.
odpovědnost: starosta termín: 16. 6. 2012
• 16/16/12/RM – bere na vědomí podání ze dne 16. 5. 2012, jež je nazváno jako petice za neuskutečnění
výstavby nových bytových jednotek v lokalitě mezi benzinovou pumpou Bítešské dopravní společnosti
a sídlištěm U Stadionu, Velká Bíteš a konstatuje, že podání nesplňuje náležitosti zákona č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním, neboť není uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává, příp. petiční výbor.
odpovědnost: rada města termín: 28. 5. 2012
• 17/16/12/RM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I.– V. roků 2010,
2011a 2012.
odpovědnost: rada města termín: 28. 5. 2012
• 18/16/12/RM – rozhoduje uzavřít se společností SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o. dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo na akci :
A/ Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat 1. etapa
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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B/ Silnice II/379 Velká Bíteš – severozápadní obchvat 2. etapa
Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění díla a rozdělení ceny díla do dvou plateb.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
• 19/16/12/RM – bere na vědomí bilanci restaurace „NAŠE BÍTEŠSKÁ“ za období 1. 1. – 30. 4. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 28. 5. 2012
• 20/16/12/RM – v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, jmenuje pana Ing. Josefa Chytku na vedoucí pracovní místo ředitele Střední odborné školy Jana
Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2012, podle přílohy usnesení č. 1.
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 17/12 KONANÉ DNE 4. 6. 2012
• 2/17/12/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 16/12 ze dne 28. 5. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 4. 6. 2012
• 3/17/12/RM – v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, jmenuje paní Bc. Hanu Sedlákovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské
školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2012, podle
přílohy usnesení č. 1.
odpovědnost: starosta termín: 6. 6. 2012
• 4/17/12/RM – v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, jmenuje paní Jiřinu Janíkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2012, podle přílohy usnesení č. 2.
odpovědnost: starosta termín: 6. 6. 2012
• 5/17/12/RM – souhlasí s podáním žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace o poskytnutí grantu „Zahrada pro handicapované žáky“ z revolvingového fondu MŽP na
podporu udržitelného rozvoje.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 10. 6. 2012
• 6/17/12/RM – ve věci žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace,
č. j. MÚVB/3203/12
■ souhlasí s přijetím darů na vymezený účel Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538,
příspěvková organizace dle uvedené žádosti
■ bere na vědomí výsledek přijímacího řízení
■ povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace výjimku z počtu
zapsaných dětí pro 4 třídy na školní rok 2012/2013, a to ve dvou třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou
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třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: průběžně
• 7/17/12/RM – rozhoduje ukončit dohodou smlouvu o výpůjčce s Moravským zemským archivem
v Brně na nebytové prostory v budově Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš ke dni 30. 6. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2012
• 8/17/12/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost na směnu části pozemku parc. č. 2282 (dle GP
č. 1633-52/2008 parc. č. 2282/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 81 m2) v k. ú. a obci Velká Bíteš ve
vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 6. 2012
• 9/17/12/RM – souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby
„Novostavba parkoviště“ investora a žadatele Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o.
odpovědnost: starosta termín: 15. 6. 2012
• 10/17/12/RM – souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o umístění a o provedení stavby
„Prototypová dílna“ investora a žadatele LABARA s.r.o.
odpovědnost: starosta termín: 15. 6. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 15/12 KONANÉHO DNE 2. 5. 2012
• 1/15/12/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Libora Buchtu a Mgr. Aleše Koubka.
• 3/15/12/ZM: rozhoduje uzavřít s Komerční bankou, a.s., dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru ze dne
15. 6. 2011, reg. č. 99001002069, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2012
• 4/15/12/ZM: rozhoduje zrušit Fond oprav a zapojit finanční prostředky do rozpočtu města Velká
Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2012
• 5/15/12/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření
č. 2/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 2. 5. 2012
• 6/15/12/ZM: rozhoduje úplatně převést zařízení betonárny umístěné na části pozemku p. č. 2729/18
v k. ú. Velká Bíteš firmě TBG PKS a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 39,
IČ: 282 61 976 za cenu 100.000 Kč a DPH ve výši dle platných právních předpisů ke dni podpisu kupní
smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 16/12 KONANÉHO DNE 28. 5. 2012
• 1/16/12/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Evu Zavadilovou a Ing. Miloše Zdubu, MBA.
• 3/16/12/ZM: rozhoduje přijmout cenovou nabídku České spořitelny, a.s. a schvaluje podle § 85, písm.
j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů uzavření smlouvy o přijetí investičního
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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úvěru od České spořitelny a.s. (IČ: 45244782) do výše 7.000.000 Kč na financování investice Mateřská
škola Lánice, Velká Bíteš se splatností do 31. 12. 2017 a zajištěného budoucími příjmy města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 4/16/12/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš roku 2012 dle rozpočtového opatření
města č. 3/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 5. 2012
• 5/16/12/ZM: rozhoduje podle § 44 písm. a) stavebního zákona o pořízení nového Územního plánu
Velká Bíteš z vlastního podnětu.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš dále ustanovuje starostu Ing. Milana Vlčka „určeným zastupitelem“
pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového Územního plánu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: pro zajištění zadání ÚP: 28. 6. 2012
• 6/16/12/ZM: schvaluje záměr fúze sloučením společnosti Lesy města Velká Bíteš s.r.o., se sídlem
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí čp. 87, PSČ 595 01, IČ: 262 74 469 se společností Technické služby
Velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88, okres Žďár nad Sázavou, PSČ
595 01, IČ: 255 94 940 a pověřuje jednatele Ing. Pavla Gaizuru zajištěním přípravy tohoto procesu
a dokumentace.
• 7/16/12/ZM: bere na vědomí usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.05.2012 o výmazu státního
podniku Služby Velká Bíteš, s.p. v likvidaci z obchodního rejstříku.
odpovědnost: zastupitelstvo města termín: 28. 5. 2012
• 8/16/12/ZM: schvaluje přesunutí termínu konání řádného zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš
z pondělí 11. 6. 2012 na úterý 26. 6. 2012, od 17:00 hodin v přísálí KD, Vlkovská 482, Velká Bíteš

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do
stávající zárubně a kompletní oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709
Nabízím kadeřnické i kosmetické služby s kosmetikou Mary Kay,
kontakt: Petra Sedláková, Říčky 46, tel.: 731 181 897

Zpravodaj města Velká Bíteš vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www. velkabites.cz
Odpovědná redaktorka: Silvie Kotačková, Grafický návrh: Ondřej Šimeček, Náklad: 2 100 výtisků
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.
Sazba, osvit, tisk: EUROTISK s. r. o., Uherský Brod
Uzávěrka na pro září 2012 do: 14. srpna 2012. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč
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Výstava prací žáků
Základní školy při DPL
Kde: Městská knihovna Velká Bíteš
Kdy: Školní prázdniny

Klub kultury města Velké Bíteše
Vám přeje krásnou,
ničím nerušenou dovolenou
a samé sluníčkové dny.
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Podnikatelé mají možnost na webových stránkách

www.bitessko.com
zdarma uveřejnit svoji inzerci v sekci Byznys zóna.
Je možno vložit svoji poptávku, nabídku nebo inzerci v oblasti:
služeb, auto – moto, pro děti, seznámení, nemovitosti, zvířata,
zaměstnání a jiné.

!

ANGLICKY A NĚMECKY

RYCHLEJI NEŽ TUŠÍTE !!!
!

OD ZÁŘÍ 2012 TAKÉ VE

VELKÉ BÍTEŠI

!
!

• UČTE SE JAZYKY MODERNÍMI KOMUNIKAČNÍMI METODAMI

• KURZY PRO VEŘEJNOST, FIREMNÍ A INDIVIDUÁLNÍ KURZY, PŘÍPRAVNÉ

KURZY K MATURITNÍ ZKOUŠCE

orangeaca
balazova@
026 593;
6
77
:
S
Á
N
z
KTUJTE
www.o-a.c
KONTA
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Domov bez zámku, příspěvková organizace
sídlo: Sadová 338, 675 71 Náměšť nad Oslavou
příjme do hlavního pracovního poměru pracovníky na tyto pozice
VEDOUCÍ DOMÁCNOSTI pro domácnosti ve Velké Bíteši a Náměšti nad
Oslavou
Požadujeme:
- středoškolské vzdělání (VOŠ a VŠ výhodou) a kurz pracovníka v soc.
službách
- morální bezúhonnost
- komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, flexibilitu,
zodpovědnost
HPP na dobu určitou 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 s možností prodloužení.
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu:
mzdy@domovbz.cz popřípadě na výše uvedenou adresu, nejpozději
do 20. 7. 2012.
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (PSS - pečovatelská činnost) a
ZDRAVOTNÍ SESTRA (SZP) pro domácnosti ve Velké Bíteši
Požadujeme:
- PSS - nejméně základní vzdělání a kurz pracovníka v soc. službách
- SZP - SŠ, osvědčení k výkonu zdr. povolání bez odbor. dohledu
- morální bezúhonnost
- komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilitu
HPP na dobu určitou 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 s možností prodloužení.
Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu:
mzdy@domovbz.cz popřípadě na výše uvedenou adresu, nejpozději
do 8. 8. 2012.
Bližší informace na www. domovbezzamku.cz nebo tel. 568 619 454 personalistka Jana Osobová, DiS.
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Chcete ušetřit na palivech?
Nechte si přestavět své benzinové auto na
bioethanol nebo na LPG!

Informujte se u autorizovaného prodejce vozů FIAT a
certifikovaného prodejce řídících jednotek Europecon vyráběných v
České republice.

AUTO DUDA
SMETANOVA 948
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 568 624 500
fiatduda@volny.cz
www.fiat-autoduda.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------!Po předložení této reklamy Vám bude poskytnuta sleva 200 Kč na montáž!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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PROGRAM OSLAV
140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH VELKÁ BÍTEŠ
Pátek 31. srpna 2012 v 17 hodin svatofloriánská mše sv. za živé
a zemřelé velkobítešské hasiče v kostele sv. Jana Křtitele. Mši sv. bude
celebrovat P. Mgr. Tomáš Holcner, hasič-strojník z Křižanova.
Sobota 1. září 2012 v 10 hodin slavnostní zahájení hasičské výstavy
v Městském muzeu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš „POMOC
V NOUZI, NAŠE POSLÁNÍ ANEB TRADICE ZAVAZUJE“ . Výstava
otevřena do 16:00 hodin.
Od 10:00 do 17:00 hodin program pro děti v dolní části Masarykova
náměstí – skákací hrad, trampolína, soutěže, výstava hasičské techniky.
Ve 13:00 hodin průvod městem od kulturního domu na náměstí za
doprovodu dechové hudby Doubravěnka
a mažoretky „Pusinky“ z Říčan u Brna
Od 13:30 do 17:00 hodin v horní části Masarykova náměstí ukázky
hasičské techniky od nejstarší po nejmodernější.
Od 17:00 do 19:00 hodin – soutěž v netradičních disciplínách
Od 19:00 do 22.00 hodin – lidová veselice na Masarykově náměstí, hraje dechová hudba Doubravěnka (v případě nepříznivého počasí
v kulturním domě, Vlkovská 482)
Po celý den zajištěno občerstvení od Slámovo uzenářství s.r.o.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Městské muzeum Velká Bíteš
a Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
pořádají při příležitosti 140. výročí svého
založení

výstavu

„Pomoc v nouzi, naše poslání aneb
tradice zavazuje“
Historie, současnost a budoucnost
SDH Velká Bíteš
začátek výstavy 1. září 2012
Expozice zajímavé výstavy připomíná v několika vitrínách vznik a vývoj českého
dobrovolného hasičstva. Mezi exponáty nechybějí dobové fotografie, uniformy, přilby,
sekerky, krásné hasičské medaile, někdejší i současnou hasičskou výzbroj a výstroj a mnoho
dalších historických exponátů a zajímavostí vážící se k hasičské historii. Výstava rozsahem
sice malá, ale hezká.
Otevřeno:
 Út-Pá, mimo státní a ostatní svátky 8:00-12:00 a 14:00-16:00 (samostatně bez
průvodce)
 So 9:00-13:00 a 14:00-17:00
 otevřeno bude také poslední neděli v měsíci 9:00-13:00 a 14:00-16:00 hodin
 celoročně celý den (na objednávku)
Ceník:
 dospělý/á - 10 Kč / vstup
 dítě, student(ka) - 5 Kč / vstup
 člen Mezinárodní rady muzeí (ICOM), držitel průkazu
Asociace muzeí a galerií - zdarma osoba
 zdarma Dny kulturního dědictví
 zdarma v pátek 31. 8. 2012 pro hasiče ve stejnokroji –
začátek oslav výročí založení sboru
Adresa: Masarykovo náměstí 5
595 01 Velká Bíteš Telefon: +420 566 532 383 Mobil: +420 739 181 345
Email: muzeum.velkabites@seznam.cz WWW: http://www.velkabites.cz
Všechny srdečně zveme!
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CHATA
NA LETNÉ
Možnost využití:
soukromé akce
soukromé oslavy narozenin
firemní večírky
koncerty a kulturní akce
školení

vybavení chaty:
společenská místnost (62 m2)
vybavená kuchyně vč. kachlového sporáku
dvě místnosti na spaní (max. 8 osob)
2x WC + sprcha
sklad (8 m2)
informace o pronájmu chaty a rezervace na tel. 566

532 342

