
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

ZPRAVODAJ

Foto: Otto Hasoň,  
Silvie Kotačková

Výstava s názvem „SPOLU“ ve výstavní síni Klubu kultury. 

Duben 2020





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

3Duben 2020  |

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
situaci, kterou nyní prožíváme, si málokdo dovedl před-
stavit. Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR a souvi-
sející opatření k zamezení šíření nákazy koronavirem 
se dotkly všech obyvatel naší republiky, Velkou Bíteš 
nevyjímaje. Všechna následná opatření, uskutečněná 
vedením města, mají za cíl maximálně ochránit obyva-
tele města před tímto nebezpečným virovým onemoc-
něním. Už na začátku celostátních opatření jsme zasta-
vili postupně  provoz základních škol a střední školy,  
ZUŠ a nakonec i mateřských školek. Utlumení nebo 
zastavení provozu se dotklo městského úřadu, všech or- 
ganizací města a rovněž technických služeb. Veškeré 
kulturní a sportovní akce jsou buď zrušeny, nebo odloženy. První velkou zrušenou spor-
tovní akcí byl pravidelný cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, plánovaný 
na konec března. Dalšími rušenými akcemi pak byly akce v kulturním domě. V součas-
nosti aktuálně ředitel ICKK řeší zrušení celého programu červnové bítešské poutě a rovněž 
otázku uskutečnění či zrušení letošních zářijových hodů.

Do závěru března naštěstí nebyl ve Velké Bíteši a okolí prokázán žádný případ nákazy 
koronavirem. Město však, v případě případného budoucího zjištění nákazy u některého 
z obyvatel, bude jedním z prvních subjektů, které bude krajská hygienická stanice infor-
movat. Již proběhlé fámy „o koronaviru v Bíteši“ je nezbytné brát s chladnou hlavou a tyto 
neověřené informace prosím dále nerozšiřujte. Vše v této mimořádné situaci závisí pře-
devším na naší společné zodpovědnosti. Dodržování preventivních opatření proti nákaze 
a nerozšiřování nepravdivých poplašných zpráv.

Do odvolání radnice omezila rozsah úředních hodin pracovního týdne na městském úřadě, 
a to na pondělí 9.00 – 11.00 hodin a středu 14.00 – 16.00 hodin. Dokumenty přijímá rovněž 
městský úřad prostřednictvím datové schránky (67zb7hf), elektronickou cestou na adresu 
podatelna@vbites.cz, případně poštou na adresu úřadu Masarykovo náměstí 87. Rovněž 
je do odvolání uzavřena pokladna městského úřadu. Platby jsou možné pouze převodem 
na bankovní účet Města Velká Bíteš číslo 19-1726751/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

S účinností od 16. 3. 2020 do odvolání se uzavřel pro veřejnost vstup na sběrný dvůr Tech-
nických služeb Velká Bíteš (TSVB) Karlov 77. Provoz kuchyně s jídelnou TSVB na ulici Jih-
lavské je omezen pouze pro závodní stravování zaměstnanců technických služeb, veřejnost 
má vstup do těchto prostor zakázán. Výdej jídel pro veřejnost je omezen pouze do jídlonosičů 
a menuboxů, a to pouze na základě předchozí telefonické domluvy se zaměstnanci provozu 
na tel. číslech: 777 794 040 nebo 607 640 543. Ostatní činnosti TSVB, jako je svoz ko-
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munálního odpadu a druhotných surovin z městských kontejnerů na území města, zůstávají 
beze změn. Rozmisťování kontejnerů pro jarní úklid nadále probíhá dle schváleného harmo-
nogramu. V případě dotazů či potřeby opakovaného přistavení těchto kontejnerů z důvodu 
jejich naplnění, kontaktujte prosím zaměstnance TSVB na tel. čísle 777 712 090.

Pro zabezpečení obyvatel a organizací města ochrannými prostředky byla městem Velká 
Bíteš přijata opatření, na základě kterých byla díky darům jednotlivců, firem a spolků,  
a to jak z Velké Bíteše, tak mimobítešských, daru Kraje Vysočina a nákupům města Velká 
Bíteš  zahájena k 18. 3. 2020 distribuce ochranných roušek a ochranných prostředků. 
Ochranné roušky jsou určeny především pro občany města a městských částí, pro potřeby 
zaměstnanců a lékařů polikliniky a personálu a klientů domova důchodců, městské policie, 
zásahové jednotky SDH, pracovníků městského úřadu a městské pobočky České pošty s.p.. 
Dále pak prodejnám potravin, zeleniny a drogistického zboží ve městě. Jedná se o celkové 
množství: 10 050 ks ochranných roušek, 120 ks speciálně upravených roušek, 5 respirá-
torů, více jak 1 100 ks textilních roušek od soukromých dárců a 3 000 ks textilních roušek 
objednaných městem od jejich výrobců. Všem dárcům textilních roušek, zejména pak těm, 
kteří podpořili bítešskou polikliniku a domov důchodců, bych touto cestou chtěl poděkovat 
za jejich obětavost a podporu města v tomto mimořádném období.

Ještě před vyhlášením nouzového stavu v pondělí 9. března, zasedala stavební a do-
pravní komise rady města. Projednala zejména přípravu nového územního plánu. Konec 
února byl termín, do kterého mohli občané podávat připomínky a podněty, které by chtěli 
do nového územního plánu zahrnout. Ukázalo se, že oslovení občanů mělo smysl. Většina 
podnětů byla totiž doporučena k zapracování do nového územního plánu. Nedoporučili 
jsme pouze připomínky, které kolidovaly s novými pravidly pro tvorbu územních plánů. 
Především se jednalo o případy, ve kterých převládla ochrana zemědělské půdy nad po-
žadovanou změnou. Následovat bude dopracování návrhu územního plánu k veřejnému 
projednání, jehož termín bude veřejnosti v předstihu oznámen.

Dne  25. února 2020 představili městu zástupci Správy železnic aktuální studii Vysoko-
rychlostní železniční tratě Brno – Praha (VRT), včetně propojovací tratě na stávající želez-
niční koridor Brno – Havlíčkův Brod. Musím konstatovat, že předložená studie pro Velkou 
Bíteš nepřináší příliš pozitivního. Vypuštěn je dlouhodobě uvažovaný terminál v blízkosti 
D1 u exitu 162. Ten je nahrazen zastávkou na propojovací trati v prostoru u Nových Sadů. 
Studie navíc neobsahuje ani případné záchytné parkoviště u této zastávky a neřeší dvě 
kolizní místa s plánovaným silničním obchvatem města.  Studii VRT projednala nejprve 
stavební a dopravní komise rady města a následně 16. 3. 2020 i rada města. K tomuto 
jednání jsme přizvali zástupce sousedních obcí Vlkov, Březské a Nové Sady, které budou 
trasou VRT dotčeny, abychom tak znali jejich názor na danou věc. Na základě výsledku 
jednání bylo 21. 3. 2020 odesláno oficiální písemné stanovisko města k předložené studii  
generálnímu ředitelství Správy železnic. Toto stanovisko obsahovalo mimo jiné nesouhlas 
města s předloženou studií a požadavek na projekční úpravy předloženého řešení VRT.

Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

PŘIPRAVOVANÉ A PLÁNOVANÉ AKCE

Vážení spoluobčané,
celý svět v dnešních dnech reaguje na pandemii koronaviru SARS CoV-2. Opatření,  
která dnes jsou zavedena nejenom z republikového krizového štábu, ale i z krizových štá- 
bů v jednotlivých městech nás potkávají bohužel na každém kroku. Rada města na mi-
mořádném zasedání konaném 23. 3. 2020 přijala soubor opatření tak, aby minimalizovala 
možnost nákazy touto zákeřnou nemocí. Dotýká se to všech kulturních a sportovních akcí 
připravených pro občany Velké Bíteše a okolí do letošních prázdnin. Proto jsme se snažili, 
jelikož většina připravovaných pořadů byla vyprodána, dohodnout s manažery a produ-
centy náhradní termíny tak, aby jste zpěváky i herce mohly vidět v náhradních tedy pod-
zimních termínech.

Předkládáme vám to nejpodstatnější: 

Od 1. února do 31. července 2020
„NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com, uvést jméno, pří-
jmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků v pátek 11. 9. 2020 v rámci Tradičních bí-
tešských hodů. Zajímavými věcnými cenami bude odměněno 5 vyhodnocených fotografů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

MDŽ – TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“  
Představení je přesunuté na 8. 10. v 15.00 hodin. 
Zakoupené vstupenky na původní termín 19. 3. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Předběžně je představení přesunuté na 1. 12. v 18.00 hodin. 
Zakoupené vstupenky na původní termín 30. 3. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

KONCERT BHP – plánovaný termín 14. 4. je zrušený
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
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05ARADEČEK, POETIKA 
Koncert bude přesunutý. Nový termín je v jednání. 
Zakoupené vstupenky na původní termín 17. 4. zůstávají v platnosti. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Hudební kapela 05ARadeček

VI. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Původní termín 18. 4. byl přesunutý na 10. 10. 2020
Více informací: www.nomenrun.cz
Organizuje: NoMen Run, z.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

„NA KOUZELNÉM PALOUČKU“ – loutková revue herecké skupiny „Loudadlo“ 
Původní termín 20. 4. bude přesunutý na 29. 3. 2021
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ŽELEZNÁ SOBOTA
Plánovaný termín 4. 4. byl zrušený, nový termín bude zveřejněný.
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Sobota 26. dubna 2020 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna    
Akce se uskuteční pouze dle celkové aktuální situace. Případný sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 30. dubna 2020 v 16.30 hodin  
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER – zrušený
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky

Od 11. května do 22. května 2020
VÝSTAVA OBRAZŮ – MÍŠA MAŠKOVÁ ART – výstava zrušena, nový termín v jednání
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

„DVA NAHATÝ CHLAPI“ – divadelní představení – nový termín 9. října v 19.00 hodin 
Zakoupené vstupenky na původní termín 20. května zůstávají v platnosti. 
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Top Art Promotion ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Pondělí 1. června 2020
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN – zrušený
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak a záchrannými složkami

Sobota 6. června 2020
 BÍTEŠSKÝ GULÁŠFEST 2020 A PREZENTACE MALÝCH REGIONÁLNÍCH PI-
VOVARŮ – zrušeno, nový termín v jednání (konec srpna)
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 19. června 2020
POUŤOVÝ MEGAKONCERT „RYBIČKY 48“ - zrušeno, nový termín je v jednání, 
zakoupené vstupenky na původní termín 19. 6. zůstávají v platnosti. 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

PANDEMIE KORONAVIRU: DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ PRAVIDLA!
 

Platí přísný zákaz vycházet bez zakrytí úst a nosu. Použít lze roušku, nákrčník,  
šálu a podobně.
 
Od 24. 3. v době od 8.00 do 10.00 hodin mohou v obchodech nakupovat pouze lidé 
starší 65 let. Pobyt mladších lidí v tomto čase je v obchodech přísně zakázán. Respek-
tujte prosím snahu ochránit seniory před nebezpečím. Snažte se toto pravidlo dodržovat 
i v ostatních prostorách.
 
Až do odvolání jsou uzavřeny všechny školy. Týká se to středních a základních škol.  
Mateřská škola Lánice, Masarykovo náměstí i Mateřská škola U Stadionu jsou také uza-
vřeny. Informace o výuce sledujte na webu jednotlivých škol. Není vhodné navštěvovat 
školy bez předchozí domluvy.
 
Uzavřeny jsou i další instituce: kulturní dům, Informační centrum a Klub kultury,  
městské muzeum, městská knihovna, sběrný dvůr. Zaměstnance je možné kontaktovat  
telefonicky, případně elektronickou poštou.
 
Upozorňujeme též na omezení návštěv v DPS. Seniory mohou navštěvovat pouze blízcí 
pečující příbuzní, a to v nezbytně nutném rozsahu.
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Na základě rozhodnutí Vlády ČR byla omezena provozní doba městského úřadu.  
Veškerou agendu prosím vyřizujte elektronicky nebo telefonicky. Pokud je návštěva 
úřadu nezbytná, je možné přijít:
Pondělí 9.00 – 11.00 hodin 
Středa 14.00 – 16.00 hodin
klienti budou odbaveni u hlavního vchodu pracovnicí podatelny MÚ.
 
Žádáme všechny občany, aby dodržovali pravidla omezeného pohybu. Vyřizujte 
ve městě jen nezbytně nutné povinnosti. Vycházejte pouze s rouškou nebo jiným za-
krytím úst a nosu. Dodržujte vzdálenost minimálně 2 metry od jiných osob.

 
Děkujeme za pochopení a ohleduplnost
Pevné zdraví

PROSBA O SOUČINNOST

Vedení města se snaží vytvořit databázi kontaktů těch, co v současné výjimečné situaci 
potřebují pomoc, a naopak i těch, co jsou ochotní pomáhat. Na základě toho vytváříme  
tzv. seznam dobrovolníků. V případě zájmu, a samozřejmě i s jakýmkoliv jiným do-
tazem, se obracejte na níže uvedené kontakty: Alena Malá, tel. č.: 702 224 023,  
e-mail: alena.mala@vbites.cz.

Moc děkuji, a to už i za projevenou iniciativu, je to vážně fajn pocit v téhle složitější 
době. S každým z vás  budou telefonicky projednány konkrétní parametry spolupráce, 
abyste se mohli rozhodnout, co je pro vás přijatelné. Vhodnou formu určitě spolu najdeme.

Seznam dobrovolníků bude průběžně aktualizován.
Alena Malá, místostarostka města

Seznam místních dobrovolníků, které mohou potřební přímo oslovit 
(kontakty zveřejněny po výslovném souhlasu dotyčných osob) 

JMÉNO: TEL.: E-MAIL: FORMA POMOCI:
David Dvořáček 607 546 143 Dvoracekzachranar@seznam.cz nákupy potravin, léků 
individuální domluva možná
Oto Budín 731 935 651 otobudin17@gmail.com nákupy potravin, léků
individuální domluva možná
Jan Vrba 607 002 922 džany.vrba@seznam.cz nákupy potravin, léků
individuální domluva možná
Miroslava Prokešová 775 679 735 nákupy potravin, léků
individuální domluva možná
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OPATŘENÍ A POMOC V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU  
VE VELKÉ BÍTEŠI 

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a mimořádnými opatřeními, 
týkajícími se ochrany zdraví obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a následného šíření 
onemocnění COVID 19, vás informuji o opatření, které přijalo vedení města Velká Bíteš 
ve spolupráci s Oblastní Charitou Žďár nad Sázavou a Technickými službami Velká Bíteš 
spol. s r.o.

Od středy 18. 3. 2020 je pro občany Velké Bíteše a jejich místních částí zřízena služba
POMOC V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU
1)  bezplatné pomoci seniorům ve věku 70+ a dále všem osobám se zdravotním posti-

žením, kteří potřebují pomoc s nákupem potravin a léků
  Službu zajišťuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou. Informace o službě najdete na in-

ternetových stránkách www.zdar.charita.cz
  Kontaktní osobou je p. David Filip, DiS, tel. 777 755 658, email david.filip@zdar.charita.cz.

JMÉNO: TEL.: E-MAIL: FORMA POMOCI:
Lukáš Navrátil 733 481 123 manzel.tisnov@seznam.cz nákupy potravin, léků
individuální domluva možná,  
k dispozici i pár ks látkových roušek připravených k okamžitému použití 
JUDr. Tereza  
Chadimová 604 255 616 tereza@akchadimova.cz nákupy potravin, léků

individuální domluva možná
Jiří a Šárka  
Dohnalovi 727 899 086 dj.dohny@gmail.com nákupy potravin, léků

individuální domluva možná
Markéta Lavická  605 110 073 lavicka.marketa@centrum.cz nákupy potravin, léků
individuální domluva možná

Petr Vondrák 605 246 458 
564 571 621 vondrak@pevoplast.cz nákupy potravin, léků

individuální domluva možná
Petr Malý 731 467 186 malynkac@seznam.cz nákupy potravin, léků
individuální domluva možná
Michaela Vodičková 731 774 095 michaela.vodickova@email.cz nákupy potravin, léků
pohlídání dětí, individuální domluva
Michaela Janštová 605 844 766 nákupy potravin, léků
individuální domluva možná



10 |  Duben 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

  Objednávky služeb od občanů budou prozatím přijímány pouze ve dnech pondělí – pá-
tek, od 8.00 do 16.00 hodin. Objednávky provedené od 8.00 do 10.00 budou vyřízeny 
ještě během téhož dne.

  Úhrada za nákup bude provedena objednatelem služby v hotovosti. V případě nákupu 
léků bude při objednávce dohodnut způsob předání elektronického receptu od objedna-
tele služby.

  V případě většího zájmu občanů o uvedené služby budou do koordinace objednávek 
zapojeny Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.

2)  bezplatné pomoci všem občanům města, kteří potřebují pomoci v současné složité 
situaci s jednorázovým nákupem zboží mimo potraviny a léky

 Službu zajišťují Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
  Kontaktní osobou je Ing. Pavel Gaizura, jednatel společnosti, tel. 777 949 128,  

e-mail info@tsvb.cz
  Objednávky služeb od občanů budou přijímány pouze ve dnech pondělí – pátek,  

od 7.00 do 14.00 hodin
 Milan Vlček, starosta města

POMOC V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU
zásobování obyvatel a organizací města ochrannými prostředky (stav k 23. 3. 2020)

Pro zabezpečení obyvatel a organizací města ochrannými prostředky byla městem Velká 
Bíteš přijata tato opatření.

•  18. 3. 2020 město obdrželo od společnosti STERIS AST CZ s.r.o., Průmyslová zóna 
Košíkov 80, Velká Bíteš dar, sestávající z 10 000 ks ochranných roušek a 120 ks 
speciálně upravených roušek, následně byl proveden jejich závoz do Polikliniky 
Velká Bíteš pro potřeby zaměstnanců a lékařů polikliniky a personálu domova dů-
chodců, městské policie, zásahové jednotky SDH, pracovníků městského úřadu 
a České pošty s.p.

•  18. 3. 2020 byla zahájena distribuce ochranných roušek obyvatelům města Velká Bíteš 
prostřednictvím městské policie a obyvatelům městských částí prostřednictvím měst-
ské policie a předsedů osadních výborů

•   od 19. 3. 2020 do 21. 3. 2020 město obdrželo dar
  110 ks ochranných textilních roušek od firmy čalounictví Čalounictví Mladý – Litas 

s.r.o., Tasov 87
  200 ks ochranných textilních roušek od firmy DIAMOND DESIGN – INTERMEZZI 

s.r.o., Vlkovská 107, Velká Bíteš
  60 ks ochranných textilních roušek od firmy BEMATECH, s.r.o., Košíkov 76, Velká 

Bíteš
  Textilní roušky byly bezprostředně po uskutečněných dílčích dodávkách distribuovány 

na pracoviště Polikliniky Velká Bíteš, městského úřadu a dalších organizací města.
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•  od 19. 3. 2020 do 23. 3. 2020 město objednalo
  1 000 ks ochranných textilních roušek od firmy DIAMOND DESIGN – INTERMEZZI 

s.r.o. Vlkovská 107, Velká Bíteš
  1 000 ks ochranných textilních roušek od firmy Nábytek Pohoda s.r.o., K Pernštejnu 

625, Bystřice nad Pernštejnem
  1 000 ks ochranných textilních roušek od firmy Kamila Bittnerová, Výroba oděvů,  

Benešovo náměstí 449, Křižanov
  Textilní roušky budou po obdržení městem distribuovány zejména organizacím města, 

část z nich pak seniorům ve městě a městských částech.
•  23. 3. 2020 byl proveden závoz další části jednorázových roušek do Polikliniky Velká 

Bíteš pro potřeby zaměstnanců a lékařů polikliniky a personálu domova důchodců,  
dále pak předání omezeného množství jednorázových roušek prodejnám potravin,  
zeleniny a drogistického zboží ve městě.

  Nad rámec dodávek zajištěných městem byly k 23. 3. 2020 darovány polikli-
nice a domovu důchodců dalšími jednotlivci, firmami a spolky, a to bítešskými 
i mimobítešskými, ochranné textilní roušky o počtu cca 750 ks. Dále pak bylo 
dodáno na domov důchodců prostřednictvím Kraje Vysočina 5 respirátorů FFP2,  
50 ks roušek a 6l lihu

Všem dárcům textilních roušek, zejména pak těm, kteří podpořili bítešskou polikliniku 
a domov důchodců, bych touto cestou chtěl poděkovat za jejich obětavost a podporu města 
v tomto mimořádném období.

Milan Vlček, starosta města

BÍTEŠSKÉ MUZEUM UZAVŘENO

Vzhledem k nastalé situaci oznamujeme, že od pátku 13. března do odvolání jsou 
všechny  výstavní prostory Městského muzea ve Velké Bíteši pro veřejnost uzavřeny. Ruší 
se rovněž veškeré kulturně - výchovné akce včetně doplňkových akcí k expozicím a výsta-
vám. Případné náhradní termíny včas vyhlásíme. V případě potřeby je možná komunikace 
přes tel. číslo 566 789 380; 731 852 112 nebo e-mailem: muzeum.velkabites@seznam.cz. 
Děkujeme za pochopení.

Ivo Kříž

OZNÁMENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÁ BÍTEŠ

V důsledku vládních nařízení k omezení šíření viru COVID-19 přistupují TS k ná-
sledujícím opatřením: S účinností od 16. 3. do odvolání se uzavírá pro veřejnost 
vstup na sběrný dvůr Karlov 77. Od 20. 3. je provozní doba sběrného dvora otevřena 
pouze pro OSVČ a podnikatelské subjekty takto: po – zavřeno, út, čtv 6.00 – 14.00,  
stř. 6.00 – 17.00, so – zavřeno.
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Provoz kuchyně s jídelnou je omezen pouze pro závodní stravování zaměstnanců 
TS, veřejnost má vstup do těchto prostor zakázán. Výdej jídel pro veřejnost  je omezen 
pouze do jídlonosičů a menu boxů, a to pouze na základě předchozí telefonické do-
mluvy se zaměstnanci provozu na tel. číslech: 777 794 040 nebo 607 640 543. Ostatní 
činnosti, jako je svoz odpadů, plastů, papíru, zůstávají beze změn. Rozmisťování kon-
tejnerů pro jarní úklid nadále probíhá dle schváleného harmonogramu. V případě po-
kud bude nutné kontejner na odpad přistavit  zpět na místo určení, a to například 
z důvodu přeplnění kontejneru, nebo jiných oprávněných důvodů, kontaktujte prosím 
zaměstnance TS na tel. č. 777 712 090.

Pavel Gaizura 

OMEZENÍ PROVOZU NA POLIKLINICE VELKÁ BÍTEŠ

Od 16. 3. 2020 je provoz na Poliklinice omezen. Prosíme všechny zvážit nutnost ná-
vštěvy lékaře. Ošetřují se zejména akutní stavy, ostatní pacienti pouze po telefonickém 
objednání a konzultaci.

Provoz většiny ordinací je omezen na dopolední hodiny. Pokud se ordinuje i v odpo-
ledních hodinách, tak do 16.00 hodin. Protože se situace stále mění, prosíme občany, 
aby sledovali naše stránky, které se stále aktualizují. Je to www.poliklinikabites.cz, 
v odkazu  ambulance je provoz jednotlivých ordinací. Informace také podáváme na  
tel. 566 503 661.

Dále varujeme před zneužíváním pracovní neschopnosti, tu lze vystavit pří zdravot-
ních potížích, ne z důvodů zavření či omezení  vašeho pracoviště.    

Dbejte všech hygienických a ochranných opatření, prosím buďme k sobě ohledu-
plní. Sledujte zpravodajství ČT24, kde jsou nejaktuálnější informace.

Za respektování všech doporučení děkujeme.

Děkujeme našemu zřizovateli, městu Velká Bíteš, za průběžné dodávky roušek.
Děkujeme i Vám všem, kteří nosíte šité roušky, moc nám to pomáhá.

MUDr. Svatopluk Horek, ředitel Polikliniky Velká Bíteš 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POBOČKY ČESKÉ POŠTY, S.P. 

Oznamujeme občanům změnu pracovní doby pobočky České pošty ve Velké Bíteši, 
Masarykovo náměstí 81. 
Provozní doba pobočky je změněna takto:
Pondělí – pátek: otevřeno 8.00 – 12.00 hodin (ke dni 20. 3. od 8.00 do 9.00 pouze senioři 
nad 65 let věku) a 13.00 – 16.00 hodin.
Sobota: zavřeno

Česká pošta Velká Bíteš
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SENIOŘI MOHOU CHARITU POŽÁDAT O POMOC S NÁKUPY, 
ŠVADLENY ŠIJÍ PRO PRACOVNÍKY ROUŠKY

   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou zřizuje pomoc seniorům s nákupem potravin 

a léků po celém okrese Žďár nad Sázavou. K této činnosti využije pracovníky těch zaří-
zení, jejichž provoz byl v současné době nařízením vlády pozastaven.

„Zkontaktovali jsme všechna větší města v našem okrese a nabídli jim pomoc při péči 
o jejich starší občany. Současně jsme oslovili i kněze ve farnostech a lékaře. Zdá se, že 
města mají péči o své seniory v tuto chvíli pokrytou, přesto jsme nabídli všem možnost spo-
lupráce. Oslovujeme i menší obce v okrese. Většinou funguje sousedská výpomoc, nicméně 
rádi pomůžeme i v přilehlých částech měst,“ vysvětluje David Filip, Dis., koordinátor 
pomoci seniorům v době nouzového stavu ve státě.

Lidé ve věku 60 let a výše, kteří potřebují pomoci s nákupy léků či potravin, mo-
hou v pracovní dny zkontaktovat pana Davida Filipa na tel. 777 755 658, případně 
na emailu david.filip@zdar.charita.cz 

„Naší snahou je maximálně ochránit klienty i pracovníky a současně zajistit nezbytné služby 
a podporu všem, kteří ji potřebují. V rámci Oblastní charity Ždár nad Sázavou je vytvořen pra-
covní tým, který reaguje na aktuální dění ohledně šíření epidemie, mapuje personální zajištění 
služeb, zavádí preventivní opatření a je v úzkém kontaktu s krizovým týmem Diecézní charity 
Brno,“ uvedla Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou

Současně Charita oslovila i veřejnost s prosbou o šití roušek primárně pro terénní pra-
covníky služeb, které v tuto chvíli fungují i nadále. „Reakce veřejnosti je naprosto úžasná. 
Lidé nám neustále volají, píší a nejsnazší cestou k nám dodávají plátno nebo roušky posí-
lají. My je předáváme našim pracovníkům, především všeobecným sestrám, pečovatelkám 
a osobním asistentům, kteří stále působí v domácnostech klientů, protože jejich služba 
je nutná. V některých zařízeních, které mají šicí dílny, aktuálně vyrábí naši pracovníci 
roušky. Zapojují se i dobrovolníci dobrovolnického centra Kambala,“ sdělila Mgr. Mar-
tina Horníčková, která je v Charitě pověřena logistikou roušek od dárců až po pracovníky. 
„Ve chvíli, kdy pokryjeme naši poptávku, nabídneme roušky nemocnicím a jiným službám, 
které pomáhají lidem. Případní dárci a dobrovolníci se mohou ozvat na tel. 731 626 116 
nebo email martina.hornickova@zdar.charita.cz,“ doplňuje Martina Horníčková. 

Šíření epidemie COVID-19 se dotýká i činnosti neziskových organizací. Některé služby 
musely být omezeny či uzavřeny. V tuto chvíli pracují bez omezení a se zvýšeným hygie-
nickým režimem následující charitní služby: Domácí zdravotní péče, Domácí hospicová 
péče, Osobní asistence, Charitní pečovatelská služba a Charitní záchranná síť. 

„Všem velmi děkuji za podporu, spolupráci a pochopení tam, kde jsme museli služby 
omezit. Současně děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří i nadále pečují o naše klienty 
v rodinách. Velmi si jejich práce vážím. Věřím, že nás brzy čekají lepší časy a naše služby 
budeme moci poskytovat ve stejném rozsahu jako dříve. Dávejte na sebe pozor,“ vzkazuje 
závěrem veřejnosti Ing. Jana Zelená.

Lenka Šustrová, tel. č. 777 155 389
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SDĚLENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE PBS VELKÁ BÍTEŠ

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás informoval o aktuální situaci 
v PBS v souvislosti se šířením koronaviru SARS-
-CoV-2. PBS patří mezi významné zaměstnavatele 
v našem regionu. Uvědomuji si proto i velkou 
míru zodpovědnosti, kterou máme vůči mnohým 
z vás a vašim rodinám.

Preventivní opatření
Ve snaze minimalizovat rizika spojená s šířením 

nákazy koronaviru jsme v areálu PBS zavedli již 
desítky preventivních opatření. Mezi ty nejdůle-
žitější patří zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků pro všechny zaměstnance, 
povinné nošení roušek či jiné ochrany nosu a úst, omezení provozu jídelny, omezili jsme 
vstup externím osobám, umožnili jsme práci z domova zaměstnancům, u kterých je to 
možné, pravidelně dezinfikujeme společné prostory vč. šaten ve výrobě atd. Další opatření 
budou případně následovat s ohledem na aktuální vývoj situace.

Zdraví nás všech je prioritou
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem z vás, kteří v této situaci pomáháte jak zod-

povědným přístupem k druhým, tak aktivním přístupem, např. ve formě šití ochranných 
roušek nebo pomocí starším, nemohoucím, příbuzným a ostatním spoluobčanům.

I pro vedení PBS je zdraví prioritou, proto objektivně zvažujeme i přerušení provozu 
celého podniku. Pevně věřím, že pokud k tomu dojde, bude to na omezený čas, maximálně 
několika týdnů. Každý den vyhodnocujeme aktuální stav.

Díky kolegům
Dovolte, abych tímto poděkoval také všem mým kolegům a zaměstnancům PBS,  

kteří se i nadále aktivně podílejí na fungování firmy. V této chvíli bych chtěl apelovat na to, 
abychom co nejvíce využili čas. Každý vyrobený a dodaný produkt či služba oddaluje 
ekonomické problémy, kterým bude řada firem nejen v České republice, ale v celé Evropě 
bezpochyby čelit v blízké budoucnosti. 

Závěrem mi dovolte připomenout, že harmonická rodina je jednou z největších po-
mocí nás všech. Dívejme se do dalších dnů s pozitivní energií!
Společně to zvládáme a zvládneme!

Přeji, pokud možno, klidné dny.
Ing. Milan Macholán, generální ředitel
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ŠKOLY

MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA

V úterý 25. února naše školka uspo-
řádala Masopustní obchůzku městem. 
Na masopust jsme se ve školce při-
pravovali s dětmi dlouho dopředu, 
trénovali jsme písničky, tanečky a ří-
kanky, vymýšleli jsme, v jaké masce 
půjdeme a ve školce si nějaké škra-
bošky i vyrobili. Děti se na obchůzku 
velmi těšily a nemohly se dočkat,  
až přijde ten den D. 

Den před Popeleční středou to na-
stalo. Ráno jsme se všichni pořádně 
namalovali, abychom vypadali vesele. 
Oblékli jsme si přichystané kostýmy a vyšli před školku, kde už na nás čekala živá hudba 
v podání Františka Buriana a jeho kolegů a rodiče dětí, kteří se rozhodli jít na obchůzku 
s námi. Již na nádvoří školky jsme si tedy s dětmi zatancovali a poté jsme vyrazili směrem 
k Domu s pečovatelskou službou. Tam jsme se na chvíli zastavili, abychom svým zpěvem 
a tancem potěšili i zdejší obyvatele. Poté jsme se vydali na náměstí, kde jsme pana starostu 
požádali o povolení obchůzky. Pan starosta svolil, dokonce si s námi zazpíval a zatančil si 
s medvědem. Na závěr si děti pochutnaly na výborných koláčcích a teplém čaji. 

Děkujeme všem rodičům za pomoc s kostýmy pro děti a všem sponzorům, kteří se 
na této akci podíleli. Masopustní obchůzka se nám opravdu vydařila a alespoň jsme si opět 
připomněli tuto krásnou českou tradici.

Martina Forejtová, za kolektiv zaměstnanců Mateřské školy U Stadionu

VYBUDOVÁNÍ PŘÍRODNÍ VZDĚLÁVACÍ ZAHRADY  
V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU…informace o zrealizovaném projektu 

Naše mateřská škola soustavně integruje do své 
činnosti a práce s dětmi environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu. Ve školním vzdělávacím programu 

máme vymezeno pět bloků zaměřených na EVVO. Zaměření bloků vychází z přirozených 
potřeb dítěte a ze skutečností dítěti a jeho životu blízkých. Jejich obsah je předškolnímu 
dítěti vždy srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Vyhovuje věku, úrovni rozvoje 

Masopustní obchůzka na Masarykově náměstí.  |  Foto: Archiv MŠ
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a sociálním zkušenostem dětí. Záměrem 
je založit u dítěte elementární povědomí 
o okolním světě a jeho dění, o vlivu 
člověka na životní prostředí, vytvořit 
základy pro odpovědný postoj dítěte 
k životnímu prostředí. 

S ohledem na výše uváděné sku-
tečnosti bylo zřejmé, že vyhledáváme 
společnosti a donátory, kteří by nám po-
mohli v naší snaze oblast environmen-
tálního vzdělávání rozšířit a zkvalitnit. 
Koncem roku 2017 byl vypsán dotační  
titul Ministerstva životního prostředí  
- Státního fondu životního prostředí 
podle podmínek Národního programu 
Životní prostředí prioritní oblast En-
vironmentální vzdělávání, výchova 
a osvěta. Po konzultaci se zřizovatelem 
školy, s jeho souhlasem a finanční pod-
porou jsme začali připravovat podklady 
pro podání Žádosti o podporu. Nechali 
jsme si vypracovat architektonickou 
studii, která nabízela návrh řešení za-
hrady za podmínek uvedených ve výzvě 
MŽP. Název projektu byl Vybudování 
přírodní vzdělávací zahrady, postu-
pem času jsme však více užívali pra-
covní název Vodní sopka. 

Předkládaný projekt se týkal revi-
talizace zahrady a vytvoření přírodní 
zahrady pro rozvoj environmentálního 
vzdělávání a výchovy u předškolních 
dětí. Cílem projektu bylo vytvoření  
multifunkčního prostoru koncipova-
ného pro environmentální vzdělávání 

a podporujícího kreativní hry dětí. Přírodní zahrada se tedy měla stát prostorem s neome-
zenými možnostmi vzdělávání  a nabývání nových poznatků v kontaktu s přirozeným pro-
středím a podporou přirozených pohybových aktivit.  Realizací projektu tedy mělo vznik-
nout kvalitní, podnětné a atraktivní zázemí pro aktivní pobyt dětí na čerstvém vzduchu 
v přírodním a přirozeném prostředí. Realizace projektu měla rovněž škole napomoci k na-
plňování výše uvedených cílů v rámci daného environmentálního vzdělávacího programu. 

Zrealizovaný projekt. Jak šel čas….  |  Foto: Archiv MŠ
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Počátkem roku 2018 jsme podali Žádost o podporu, v červenci t.r. nám bylo zasláno 
Rozhodnutí o poskytnutí podpory formou dotace a následovalo Vyhlášení výběrového ří-
zení na dodavatele. Jako nejvhodnější  dodavatel této veřejné zakázky malého rozsahu byl 
vybrán uchazeč – Hřiště 8D s.r.o.

Ještě před zadáním zpracování studie probíhala mezi zaměstnanci i rodiči velká diskuse, 
jakým směrem by se mělo zefektivnit a zatraktivnit stávající prostředí školní zahrady. Z navr-
žených okruhů variant se na první místo  dostalo řešení, které nabízelo realizaci vodních prvků.

Zahrada, jejíž součástí je několik vzrostlých stromů poskytujících příjemný stín a v ne-
poslední řadě i úkryt drobným živočichům, byla v té době situována v rovině bez výrazněj-
ších terénních modelací. Plocha byla tvořena především rozsáhlým travnatým porostem. 

V rámci realizace projektu přeměny zahrady na výukovou a přírodě blízkou byl předem 
připraven kopeček pro zamýšlené didaktické prvky. 

Stávající nevyužívaný a nevyhovující bazén byl před zahájením realizace projektu od-
straněn. Celková koncepce a idea navržené výukové zahrady je založena na poznávání 
vody, vlastností přírodnin a přírody jako takové. Středobodem navrženého naučného ko-
pečku je pumpa zásobující náhorní jezírko vodou. Z jezírka, kde se mohou napájet ptáci 
a motýli nebo zdržovat drobní vlhkomilní živočichové, které mohou děti pozorovat,  
se voda přelévá do korýtek se stavidly a mlýnky, které učí děti vodnímu hospodářství a ná-
zorně ukazují, jak fungují přehrady a ekologické, vodou poháněné, mlýny.   

Kopeček je přírodními kládami rozdělen do několika sekcí s různým programem. Jed-
ním z ukázkových prvků je mlžná brána dodávající vzduchu chuť a vůni vody, chladící 
povrch země i vzduch samotný – ukazuje dětem důležitost vody v krajině, dále trnové 
počitadlo z přírodnin, sedací lana, palisády a kládová sedací socha ve tvaru hada. V jedné 
části je navržena venkovní učebna, kde mohou děti sedět v kopci jako v přirozeném amfi-
teátru. Dalším přírodním světem je krtčí nora v terénní modelaci, písčitá plocha s razítky 
stop zvířat a v neposlední řadě vahadlová váha, kde si děti mohou udělat představu o tíze 
a objemu různých přírodních materiálů.   

V okolí kopečku jsou k pozorování rozmístěna krmítka a budky pro ptáčky. Celkový 
dojem zahrady tak je obohacen o různorodý program, který učí děti poznávat přírodní svět 
kolem sebe, chápat souvislosti mezi krajinotvornými jevy a počasím, zároveň respektu 
jeden ke druhému a týmové práci při řešení kreativních ekologicky-vzdělávacích úkolů.  

Hlavním konstrukčním materiálem je akátové dřevo opracované specifickým ořezem. 
Kůly jsou upraveny povrchově – truhlářsko-umělecky, do nepravidelných tvarů průřezů. 
Kovové části a komponenty  jsou z nerezové oceli.

Zrealizovaný projekt poskytne pedagogickým pracovníkům školky kvalitní a podnětné 
zázemí pro práci s dětmi, pobyt v environmentální zahradě se vzdělávacími prvky bude 
podporovat kladný vztah dětí k přírodě, motivovat je k ochraně přírody a zábavnou a zážit-
kovou formou jim zprostředkovávat znalosti z oblasti přírody a životního prostředí.  

Celkové náklady na projekt: 653 103,- Kč, investiční dotace SFŽP: 405 689,- Kč,  
vlastní zdroje: 247 414,- Kč.

Jiřina Janíková, ředitelka školy



18 |  Duben 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VELKÉ BÍTEŠI

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve Velké Bíteši, t.j. Mateřské školy 
U Stadionu a Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně MŠ Lánice), na školní rok 
2020/2021 
se koná v úterý 12. května 2020 v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Základní informace pro rodiče budou zveřejněny na webu obou škol od poloviny měsíce 
dubna
-  www.msbites.cz  MŠ U Stadionu
-  www.skolkabites.cz. MŠ Masarykovo náměstí, Lánice 
a dále pak v květnovém Zpravodaji města a Exitu 162.

V letošním školním roce opět připravujeme pro zjednodušení a urychlení celého procesu 
Zápisu tzv. Elekronický předzápis, který umožní před termínem řádného zápisu z pohodlí 
domova vyplnit elektronickou žádost. 
Informace k tomuto systému budou rovněž zveřejněny na webu obou škol. 

Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Karneval na ledě 
Členové Spolku rodičů a přátel školy 

Sadová (SRPŠ) uspořádali v sobotu  
8. února 2020 karneval na ledě. Karne-
valu se zúčastnilo 150 dětí a 112 dospě-
lých. V krásných maskách dorazily nejen 
děti, ale i někteří dospělí. Většina dětí 
využila možnost zapojit se do soutěží 
o drobné sladkosti nebo vyhrát v přímé 
tombole, kde vyhrával každý los. Pro 
všechny malé i velké bylo připraveno 
chutné občerstvení a teplé nápoje. Na zá-
věr se děti nejvíc těšily na slosování 
hlavní tomboly. Jedenáct šťastných vý-
herců a výherkyň si odneslo boby, po-
ukazy na pizzu, velkého plyšáka, spo-
lečenskou hru, lego, dort, krmítko pro 
ptáčky, pennyboard a skateboard.Karneval na ledě.  |  Foto: Magdaléna Holíková
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Touto cestou děkujeme všem sponzorům za finanční i věcné dary a také rodičům,  
kteří karneval pomohli připravit a zrealizovat. Věříme, že se nám podaří tuto úspěšnou akci 
zopakovat i v příštím roce. Výtěžek karnevalu bude použit na obnovu a doplnění vybavení 
školní jídelny.
Prvňáčci na ledě 

I v letošním roce probíhala část tělesné výchovy na bruslích. Všechny čtyři ročníky 
prvňáčků s nadšením vyrážely na zimní stadion. Počáteční obavy brzy vzaly za své a s ka-
ždou lekcí se děti zdokonalovaly a získávaly v pohybech větší jistotu. Zjišťovaly také vliv 
aktivního pohybu na zdraví a kondici, odcházely totiž s nadšením a červenými tvářičkami.

Děkujeme rodičům i prarodičům za pomoc při obouvání bruslí i při vlastní výuce.
Setkání prvňáčků a předškoláků

V rámci spolupráce prvňáčků a předškoláků z mateřských škol jsme uskutečnili rovnou 
dvě aktivity.

Při první z nich jsme využili možnosti vytvořit si ve Žluté třídě MŠ U Stadionu sluníčka 
z keramické hlíny a pomalu se tak naladit na nadcházející jaro. Při druhé aktivitě jsme se 
zapojili do společné „Masopustní obchůzky“ městem.

V průvodu jsme využili vlastnoručně vytvořené škrabošky i kostýmy, s kterými nám 
pomohli rodiče. Mohli jsme tak obdivovat desítky krásných masek, včetně živého jedno-
rožce s jezdkyní. K průvodu patřil tanec na náměstí i s medvědem, stejně jako občerstvení 
s teplým čajem a chutnými koláčky.
Zprávy ze školní družiny 

Děti ze školní družiny se se svými vychovatelkami zapojily do vytváření drobné výz-
doby zimního stadionu při příležitosti „Karnevalu na ledě“.

Tvořivé děti.  |  Foto: Věra Robotková
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Zpestřit čas ve školní družině si každý mohl vytvořením připínacích placek a magnetek. 
Fantazii byla popuštěna uzda a vznikala opravdu senzační dílka.

Unikátní výtvory vznikaly i pod rukama dětí, které si za pomoci svých rodičů zkusily 
vyrobit jarní dekoraci ze sena, v rámci „Tvořivých dílen pro rodiče s dětmi“.

Masopustní čas dorazil i do školní družiny. Paní vychovatelky z 1. a 6. oddělení si pro 
děti připravily dnes již tradiční družinové masopustní hodování spojené s přípravou smaže-
ných koblížků. Děti si připravily veškeré suroviny dle receptu, účastnily se přípravy a byly 
i součástí závěrečné fáze smažení. Výsledkem byly lahodné tvarohové koblížky, jejichž 
vůně se libě nesla celou školní budovou.

Biologická olympiáda 2020 
Letošní školní kolo biologické olympiády, které proběhlo v úterý 4. a pátek 14. února 

2020, bylo zaměřené na téma „Těžký život ve vodě“.
Čtrnáct žáků 8. a 9. ročníku a patnáct žáků 6. a 7. ročníku poměřilo své znalosti v tes-

tových otázkách a poznávání 15 rostlin, hub i lišejníků a 15 živočichů. Své dovednosti 
porovnali v laboratorním úkolu, kde zkoumali povrchové napětí vody a pozorovali pomocí 
mikroskopu lístky rašeliníku.

Nejlepší byli odměněni přírodovědnou publikací. Dva nejlepší s největším počtem bodů 
z každé kategorie by měli reprezentovat naši školu v dubnovém okresním kole biologické 
olympiády ve Žďáře nad Sázavou.

Lyžařský výcvik pátých ročníků
Žáci pátých ročníků prožili svůj první školní 

lyžařský výcvik. Letos probíhal od 24. února do  
2. března na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí. 
I přes nepřízeň počasí se podle plánu lyžovalo šest 
dní. První tři dny lyžovala 5. B a 5. D, další dny 
pak 5. A a 5. C. Jejich řady doplnilo ještě několik 
sedmáků, kteří nemohli absolvovat povinný lyžař-
ský výcvik v Karlově pod Pradědem. 

Eva Hudcová za kolektiv ZŠ Velká Bíteš 

KOVO JUNIOR 2020 – SOUTĚŽ ŽÁKŮ  
OBORU MECHANIK – SEŘIZOVAČ 

Ve dnech 26. a 27. 2. 2020 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili krajské soutěže zručnosti 
Řemeslo Vysočiny – KOVO Junior 2020, která se tentokrát konala ve Žďáře nad Sáza-
vou. Byla pořádána v rámci celostátní přehlídky řemesel České ručičky pro žáky studij-
ního oboru Mechanik – seřizovač. Akce proběhla pod patronací Ing. Jany Fialové – Radní 
Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu. Soutěže se účastnilo 7 středních 

Lyžařský výcvik.  |  Foto: Kateřina Slavíčková
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škol z kraje Vysočina. Každou z nich reprezen-
tovali dva žáci oboru Mechanik – seřizovač, 
kteří byli nominováni příslušnými školami. 
Naši školu zastupovali Josef Smažil (žák čtvr-
tého ročníku) a Pavel Hudeček (žák třetího roč-
níku). Prvním úkolem soutěžících bylo vytvo-
řit dle výkresové dokumentace řídicí program 
v rámci zvoleného systému SINUMERIK 
840D nebo HEIDENHAIN 530 a pak výro-
bek, který měl být zhotoven na stroji s řídicím 
systémem SINUMERIK 840D nebo HEIDEN-
HAIN 426/430. Druhým úkolem bylo měření 
vybraných rozměrů zadané součásti, zazname-
nání naměřených údajů do měřicího protokolu, 
rozbor uložení a výpočet otáček ze zadaných 
hodnot. V kategorii družstev naši žáci obsadili 
4. místo. Oběma chci poděkovat za účast.

Vladimír Marek, učitel ODV

PŘEDNÁŠKA – ZAHRANIČNÍ MISE

Dne 4. března 2020 se na naší škole 
uskutečnila přednáška v rámci pro-
gramu POKOS KVV Jihlava. Připravil ji 
mjr. PhDr. Stanislav Balík a její téma bylo: 
Zahraniční mise naší armády. V úvodu se 
žáci dozvěděli o funkci a systému sou-
časné armády. Poté byla přednáška vě-
nována představení misí, kterých se pří-
slušníci české armády doposud účastnili. 
V závěru byl dán žákům prostor pro do-
tazy a diskuzi, čehož využili. To byl nej-
lepší důkaz toho, že je dané téma zaujalo. 

Alexandra Mladá, učitelka

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Dne 3. března 2020 se ve Velkém Meziříčí uskutečnilo okrskové kolo ve fotbalu. 
Po dvou zápasech (které trvaly 2 x 20 min.) skončili žáci naší školy celkově druzí za Gym-
náziem Velké Meziříčí. Po prvním poločase, který skončil 3 : 3, jsme si ještě dělali naděje 

Žáci na soutěži.  |  Foto: Archiv SOŠ J. Tiraye

Přednáška Zahraniční mise na SOŠ.  |  Foto: Archiv SOŠ J. Tiraye
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na nejlepší umístění, ale ve druhém poločase našim hráčům došly síly, a tak jsme dostali 
7 gólů. Na třetím místě skončila Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel 
Velké Meziříčí. Střelci našich gólů jsou: Aleš Batelka, Milan Smejkal, Richard Svoboda, 
Jakub Holý (1x) a David Burian a Martin Fojtík (2x). Musím jmenovat i brankáře Miku-
láše Navrátila, který byl velkou oporou našeho družstva. Chtěla bych žákům poděkovat 
za účast a nadšení při hře.  

Alexandra Mladá, učitelka

MLADÍ OBRÁBĚČI OPĚT MĚŘILI SVÉ SÍLY V PRAXI I TEORII

Krajskou soutěž Řemeslo Vysočiny 2020 v letošním roce uspořádala Střední škola tech-
nická v Chotěboři. Soutěž je organizována v kategorii strojního obrábění v oblasti soustru-
žení a frézování. Na tuto soutěž přijelo celkem pět škol ze dvou krajů ČR. Tohoto dvouden-
ního klání v kategorii strojního obrábění se zúčastnili i naši žáci 3. ročníku učebního oboru 
Obráběč kovů ve složení Marek Milan a Kuráň Martin.

V praktické části měli soutěžící vyrobit na soustruhu a frézce ve stanoveném čase ob-
robek dle výkresové dokumentace. V teoretické části tento obrobek měli změřit a hodnoty 
zapsat do protokolu. Posledním úkolem bylo prokázat teoretické znalosti z jejich oboru 
a výpočet řezných podmínek. 

Ve velmi silné konkurenci se naši Obráběči kovů v jednotlivcích umístili velmi dobře. 
Milan Marek celkově na 2. místě a Martin Kuráň na 3. místě. V kategorii družstev celkově 
tito žáci obsadili 1. místo. 

Protože Milan Marek patřil ke dvěma nejlepším účastníkům v Kraji Vysočina, postupuje 
do celostátní odborné soutěže Kovo Junior, kterou pořádá Cech KOVO, a bude tak soutěžit 
o cenu „České ručičky“ ve dnech 1. – 3. 4. 2020 ve Ždáře nad Sázavou.

Za příkladnou reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš a Střediska praktického 
vyučování, ale i První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., poděkoval oběma obráběčům 
a předal finanční i věcné odměny osobně generální ředitel a předseda představenstva PBS, 
a.s. Ing. Macholán.

Poděkování patří nejen žákům, kteří se soutěže zúčastnili, ale i všem učitelům SOŠ  
J. Tiraye, kteří se na přípravě soutěže podíleli.

Dalším důležitým mezníkem v tomto školním roce bude v měsíci červnu zdárné vy-
konání Závěrečných učňovských zkoušek žáků 3. ročníku. Prvním prověřením jejich 
zdárného studia je písemná zkouška. Hned po ní čeká žáky praktická zkouška. Ta je 
rozdělena do dvou dnů.  

První den je to celostátní zadání na frézce a druhý den je to školní zadání na soustruhu. Úko-
lem žáku bude ve stanoveném čase 360 minut čistého času zhotovit součástku na obráběcím 
stroji. Každý zkouškový den začíná zahájením, proškolením z BOZP, dále se žáci seznámí 
s výrobním výkresem a vlastní prací. Následovat bude vyhodnocení do předem připravených 
hodnotících tabulek, kde je každý rozměr na výkrese dle náročnosti obodován. Dle hodnotící 
tabulky jsou závěrečné práce ohodnoceny příslušným počtem bodů a výslednou známkou.
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Poslední jejich zkouškou bude ústní zkouška, po které přestanou být žáky SOŠ J. Tiraye 
a budou prakticky připraveni k nástupu do zaměstnání dle potřeby divizí na jednotlivé 
pracoviště, kde byli poslední půlrok zaučováni. 

Přejme jim tedy, ať se jim zkouška vydaří, ať dokáží zužitkovat všechny vědomosti a do-
vednosti, které se za dobu tří let naučili a stanou se nedílnou součástí pracovního kolektivu.

Aleš Janíček, SPV PBS

SPOLUPRÁCE SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ S OKRESNÍ 
HOSPODÁŘSKOU KOMOROU VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

Dne 26. února 2020 zorganizovala Okresní hospodářská komora ve Žďáře nad Sázavou 
ve spolupráci s městem Žďár nad Sázavou První společné setkání kariérových poradců 
škol regionu. Zahájil je předseda představenstva OHK Žďár nad Sázavou Jiří Novotný 
společně s Mgr. Petrem Sedlákem, vedoucím Odboru školství, kultury, sportu a marke-
tingu MÚ Žďár nad Sázavou. 

Koordinaci akce zabezpečovala Mgr. Dana Fialová z tamější OHK. Ve své prezentaci nás 
obeznámila s funkcí Hospodářské komory ČR a projektem kariérového poradenství v oblasti 
regionálního trhu práce a podnikatelských aktivit s názvem JOBPOINT. Ten umožňuje žá-
kům základních a středních škol realizovat exkurze u konkrétních zaměstnavatelů, díky če-

Žáci SOŠ, vpravo mistr Smejkal, organizátoři soutěže.  |  Foto: Archiv SOŠ J. Tiraye
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muž jsou obohaceni o osobní pohled na praxi dle vybraných oborů vzdělání. OHK u zájemců 
z řad škol zajišťuje autobusovou dopravu do dané firmy a program. Také žákům zprostřed-
kovává účast na velkých výstavách a veletrzích (MSVB 2020, AMPÉR 2020, Potravinářský 
veletrh, Farmářské dny apod.), na nichž jsou prezentovány regionální firmy. OHK ve Žďáře 
nad Sázavou se stala asistenčním centrem informací k Průmyslu 4.0 (také Práce 4.0 neboli 
čtvrtá průmyslová revoluce) ve žďárském regionu. Jedná se o současný trend digitalizace. 
S ní je spojená automatizace výrobních procesů a následné změny na trhu práce. 

Další přednášející byla Renata Jindrová z Úřadu práce Žďár nad Sázavou. Jejím pro-
střednictvím jsme se dozvěděli o možnosti využití Informačního a poradenského střediska 
Úřadu práce (IPS ÚP) ve Žďáře nad Sázavou – pro žáky středních škol připravuje před-
nášky ohledně volby VŠ a trhu práce. Naše škola už v dřívějších letech začala využívat pří-
ležitosti pořádat besedy ve spolupráci s IPS ÚP. Žáci jsou při nich mimo jiné obeznámeni 
s problematikou zvyšování, popř. rozšiřování kvalifikace a jsou jim dány rady v souvislosti 
s vyhledáváním pracovních příležitostí.

Mgr. Roman Křivánek reprezentoval Vysočina Education (partnera setkání) se svou 
přednáškou na téma Podpora systematického rozvoje kariérového poradenství (RIPS) 
v Kraji Vysočina, role Vysočina Education. Jeho projev se zaměřoval na Strategie 2030+ 
v Kariérovém poradenství.

Ing. Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR seznámil přítomné zástupce 
škol s Návrhem uzákonění duální větve ve vzdělávání. Po skončení přednášky proběhla 
aktivní diskuse na toto téma.

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš je spolupracující člen OHK Žďár nad 
Sázavou, a tak se setkání zúčastnila Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., MBA, 
zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku. Díky ní získali přítomní kariéroví poradci zá-
kladních škol podrobnější informace o škole a oborech, které je možné na ní studovat.

Setkání poradců škol.  |  Foto: Archiv SOŠ
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Setkání kariérových poradců škol v regionu bylo velmi přínosné pro zástupce základ-
ních i středních škol. Získali nové informace, podělili se o své zkušenosti a mimo jiné 
obdrželi metodiku kariérového poradenství s názvem Praktický průvodce kariérového  
poradce pro 21. století. Naše škola bude i nadále rozvíjet aktivity pro žáky, které budou  
pořádané ve spolupráci s OHK ve Žďáře nad Sázavou a jejími spolupracujícími  
partnerskými subjekty.

Vedení SOŠ Jana Tiraye

KULTURA

NÁDHERNÁ VÝSTAVA S NÁZVEM „SPOLU“ JE ZA NÁMI

V pondělí 24. února se ve vý-
stavní síni Klubu kultury na Ma-
sarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši 
uskutečnilo zahájení výstavy paní 
Zorky Krupičkové. Na svoji vý-
stavu pozvala autorka také dceru 
Táňu Filipovou a syna Pavla Kru-
pičku, aby se připojili a doplnili její 
výstavu obrazů tím, co vytváří oni 
sami. A protože se vlastně jednalo  
o „rodinný podnik“, nesla výstava 
název „SPOLU“. Táňa Filipová 
vystavila několik svých fotografií 
z přírody a pár pohledů do „škol-
ních lavic“. Pavel Krupička, který 
vyřezává ve svém volném čase, byl autorem vystavených dřevěných plastik. Výstava byla 
otevřena do 6. března a navštívilo ji velký počet návštěvníků, někteří působivé obrazy 
Zorky Krupičkové nebo fotografie Táni Filipové zakoupili a odnesli si z výstavy krásný 
dárek. Dřevěné plastiky Pavla Krupičky nebyly bohužel určené k prodeji, protože již 
měly své majitele, kteří jimi byli obdarováni např. k narozeninám nebo jen tak pro radost 
a na výstavu byly pouze zapůjčeny.

Inspirace, kreativita a nadání všech tří umělců byly patrné  na každém kroku. Je vidět,  
že výtvarné rodinné geny se nezapřou.  

Děkujeme za zajímavou, pozitivní výstavu, která měla duši a přejeme autorům ještě 
hodně inspirací a energie do další tvorby. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

Zahájení výstavy za účasti autorů.  |  Foto: Otto Hasoň 
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POHÁDKOVÝ KARNEVAL

V neděli 1. března se uskutečnil 
v sále kulturního domu ve Velké Bíteši 
POHÁDKOVÝ KARNEVAL s Davi-
dem a Vojtou Polanskými. Děti a ro-
diče si užili s bratry dvě hodiny plné 
zábavy, tance, písniček a soutěží. Od-
vážné děti si měly možnost zasoutěžit 
např. ve zpěvu nebo tanci. Za odměnu 
byly bonbóny a lízátka.

Děti byly v různorodých kostýmech, 
ve kterých jsme mohli vidět berušky, 

kovboje, piráty, rytíře, indiány, čaroděje, spidermany, kuchaře a nespočet princezen. Pro  
malé návštěvníky byla připravena také bohatá tombola. Děti v ní mohly vyhrát nejen různé 
sladkosti, ale i hračky. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ZÁJEZD NA PRAŽSKÝ HRAD SE VYDAŘIL

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kul-
tury města Velké Bíteše uskutečnilo v pátek 6. března jarní zájezd na Pražský hrad. Ná-
plní zájezdu byla prohlídka výstavy Předjaří na Pražském hradě v Empírovém skleníku 
s jejím autorem historikem umění PhDr. Jaroslavem Sojkou PhD.. Tématem již osmého 
ročníku výstavy byl obraz Olympští bohové od Petra Pavla Rubense, který patří mezi 
nejhodnotnější obrazy u nás. V první části výstavy jsme mohli zhlédnout nádhernou škálu 
přirychlených cibulovin a přivonět k záplavě květů např. hojně zastoupených tulipánů, 

narcisů, modřenců, hvězdníků 
nebo oblíbené řemenatky. Po malé 
procházce květinovou promená-
dou jsme vstoupili do druhé části 
Empírového skleníku, který byl 
upraven do malé galerie a mohli 
jsme zde vidět mimo jiné také 
zmíněný obraz barokního malíře 
Petra Pavla Rubense nebo také 
orientální dřevěnou truhlu tzv. 
„nambanského stylu“, která po-
chází z doby krátce po roce 1600. 
Poté jsme se přesunuli do Císař-
ské konírny, kde jsme zhlédli další 

Soutěž ve zpěvu.  |  Foto: Silvie Kotačková

Bítešáci na nádvoří Pražského hradu.  |  Foto: Josef Jelínek
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výstavu, a to Portrétní malířství, pohledem dvou století a následně expozici Svatovítského 
chrámového pokladu umístěnou v kapli sv. Kříže, který je jeden z největších v Evropě. 

Po vydatném obědě v hradní zaměstnanecké jídelně jsme navštívili neplánovaně také 
Katedrálu sv. Víta, nejvýznamnější český římskokatolický svatostánek, který dominuje 
Pražskému hradu. Návštěva tohoto nádherného chrámu ztělesňujícího vrcholnou gotic-
kou architekturu byla pro účastníky zájezdu takovým malým bonusem a vůbec nevadilo,  
že jsme tu někteří byli již po druhé, po třetí… a úžasný výklad p. Sojky by se dal poslou-
chat ještě dlouho a opakovaně. 

Velké díky patří úžasnému PhDr. Jaroslavu Sojkovi PhD. za bezkonkurenční výklad 
i prohlídku Pražského hradu a za to, že se nám všem věnoval po celý den. Poděkování také 
patří Mgr. Ivo Křížovi z Městského muzea za zařízení programu, řidiči autobusu Michalovi 
Novoměstskému, který nás bezpečně dovezl tam i zpět a všem účastníkům za pozornost. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

KLAVÍRNÍ RECITÁL MIROSLAVA SEKERY   
 
10. březen 2020 se nesmazatelně zapsal do paměti Bítešského hudebního půlkruhu. Měli 

jsme příležitost vyslechnout fenomenálního klavíristu Miroslava Sekeru, který se svým 
výkonem bezpochyby zařadil k nejlepším umělcům v celé naší více než dvacetileté historii. 
My všichni jsme přitom jen matně tušili, že je to možná na dlouhou dobu poslední koncert, 
který na veřejnosti uslyšíme.  

Strach z nové nákazy neodradil zhruba šedesát našich nejvěrnějších posluchačů a rov-
něž klavíristku Natálii Lacinovou ze třídy Mariky Kašparové, která tentokrát reprezento-
vala základní uměleckou školu. Zahrála nám Allegro J. Haydna a Polynesian Nocturne W. 

Návštěva Katedrály sv. Víta.  |  Foto: Josef Jelínek



28 |  Duben 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Gillocka. Poté již patřilo podium pouze 
Miroslavu Sekerovi. Úvodní Sonáta es 
moll 1. X. 1905 „Z ulice” L. Janáčka patří 
k jeho nejhranějším dílům. Její dvě části 
Předtucha a Smrt navodily mrazivou at-
mosféru té doby. Následoval Klavírní kus 
es moll F. Schuberta. Skladba z období 
raného romantismu umožnila pianistovi 
projevit smysl pro melodičnost a zpěv-
nost, pro Schuberta tak typickou. Poslední 
blok před přestávkou byl věnovaný před-
staviteli francouzského impresionismu C. 
Debussymu. Vyslechli jsme tři skladby – 
Etudu „Pour les arpeges composes”, Svit 
luny z Bergamské suity a Ostrov radosti. 
Myslím, že nad Sekerovým ztvárněním 
těchto děl by zaplesalo srdce nejednoho 
Francouze. Dokázal vytvořit nádhernou 
hudební zvukomalbu a barevnost, lehkost 
i francouzskou hravost. Klavír pod jeho 
prsty si nás doslova podmanil a odnesl 
v myšlenkách daleko od reality. Troufám 
si tvrdit, že Sekerova interpretace De-
bussyho patří k tomu nejlepšímu, co mů-
žeme ve světě slyšet. 

Na úvod druhé části koncertu zazněl 
W. A. Mozart a jeho 9 variací na menuet 
J. P. Duporta. Jednoduché téma mistrně 
zpracované autorem a fantasticky zahrané 

Miroslavem Sekerou. Nedivím se, že právě on hrál ve Formanově „Amadeovi” malého 
Mozarta. Kdo jiný? Při poslechu této skladby se mi okamžitě vybavil zmíněný film a mezi 
jednotlivými variacemi chyběl jen „šíleně geniální” smích hlavního hrdiny. Závěr kon-
certu patřil skladbám F. Liszta. S nejobávanějším skladatelem všech klavíristů si Miro-
slav Sekera poradil skvěle. Ať to byla Transcendentální etuda „Chasse-neige” č.12 nebo 
Koncertní parafráze na kvartet z opery Rigoletto. Neuvěřitelně technicky náročná díla hrál 
s takovou bravurou, že vypadala úplně jednoduše. V opeře potřebují k produkci orchestr, 
zpěváky a sbor. Miroslavu Sekerovi stačí jen klavír a dvě ruce.  

Poslouchat Sekerovu hru je zážitek, na který se nezapomíná. Proto si ho uložte do pa-
měti, ať vám pomůže přečkat tento zvláštní čas. S optimistickou myslí se těším na viděnou 
na našem příštím koncertu. 

Marika Kašparová

Natálie Lacinová a Miroslav Sekera v KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 32:

V roce 1593 držel dům Bureš Vencal. Po něm, nejpozději po požáru roku 1620, dům 
zpustl. K jeho obnově došlo roku 1673, kdy městský úřad na místě dědičky Justýny a jejího 
manžela Blažeje Bartošky prodal „krunt a požár pustý“ s polnostmi v ceně 70 moravských 
zlatých Matěji Šimkovi, který jej bez závdavku zakoupil pro syna Valentýna. Splátkové 
roční vejrunky ve výši 4 zlatých měly být vypláceny až po uplynutí tří let, aby držitel mohl 
dům vystavět. Valentýn však dům nepřevzal, nýbrž o tři roky později roku 1676 Matěj 
Šimek postoupil „krunt a požár, kterýž on vystavěl a vyzdvihl“ ve stejné ceně zeti Jiříku 
Šišmovi. Ten jej postoupil roku 1709 dále zeti Šimonu Navrátilovi, který se zavázal tchá-
novi a manželčiným sourozencům každoročně přisévat míru žita, čtvrt míry ječmene a půl 
čtvrti hrachu. Přesto roku 1721 opět Šišma „ze své čisté a dobré vůle i manželky své prodal 
grunt, který po nešťastným pádu ohně třikrát vystavěl“ zeti Janu Vlkovi.

Roku 1737 zakoupil od Vlka zadlužený dům v ceně 105 rýnských zlatých (90 mor. 
zl.) kožešník Vavřinec Horák. Prodávající si přitom vymínil pobyt v domě „do dne 
do roku“. Horák zavdal 30 rýnských zlatých, které byly použity na srážku dlužné císař-

Dům čp. 32 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba



30 |  Duben 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

ské daně („kontribučního a mundurovýho restu“), zbytek kontribučního dluhu 36 rýn-
ských zlatých 17 krejcarů se uvolil splatit ve třech termínech. Následně mohl vyplatit 
ostatní dluhy a zastavené role. A skutečně po splacení kontribuce vykoupil tři role, 
zastavené v celkové částce 72 rýnských zlatých. V roce 1749 k domu náleželo 8 kusů 
pozemků, bylo to 32 měřic 6 achtelů rolí (6,2 ha, v tratích Křivánčí, Demáčky, U Břez-
sky, U Uliček, U Radostína, U Lánic) a 4 achtele (0,11 ha) zahrady u domu. Později 
roku 1779 již vdova Mariana Horáková spolu se svým mladším synem vojákem dě-
lostřelcem Antonínem Horákem postoupila splacený dům staršímu synovi kožešníku 
Martinu Horákovi. Vymínila si přitom nejen, že „on nový hospodář a manželka jeho 
svou paní mateř ctíti a v dobrém předcházeti“ bude, ale i každý rok „na její vychování 
2 míry žita, 1 míru ječmena na rakúsků míru a 4 achtele hrachu dáti a přitom jeden 
záhonek na zelí vypraviti povinnen jest a bude“. Zároveň voják Antonín, z důvodu 
chudoby bratra Martina, pozdržel výběr svého dědického podílu ve výši 40 zlatých 
do svého návratu z vojny a ustanovil pro případ své smrti, aby byly použity na mše. 
Antonín ovšem vojenskou službu přežil a roku 1783 vyzdvihl i svůj podíl. Tehdy je-
jich sestry Josefa, Alžběta a Mariana (manželé Antonín Kamínek, Antonín Svoboda, 
Kašpar Vodička) už byly vyplaceny.

Následně roku 1812 již vdova Magdalena Horáková postoupila dům se 7 jitry rolí (v tra-
tích Radostíny, Královky, Na Příčkách, U Vlkovský cesty k Novýmu rybníku, Za Ulič-
kami, V Širokým žlebě, Nad Skalním) v ceně 1200 zlatých staršímu synovi kožešníku 
Jakubu Horákovi. Ten se měl postarat o své sourozence Václava a Johanu. Pak roku 1845 
byl dům připsán stejnojmennému synovi Jakubu Horákovi. Roku 1874 byl dům v ceně 
1300 zlatých připsán dále manželům Ignáci a Marii (roz. Navrátilové) Horákovým. Tito 
jej roku 1919 postoupili manželům rolníku Ludvíku a Marii Horákovým. Od nich jej roku 
1959 koupili manželé Karel a Božena Horákovi.

Prameny: SOkA Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 123, 274, kn. č. 11788,  
fol. 230, kn. č. 11789, fol. 111, kn. č. 11794, fol. 10, kn. č. 11893, fol. 51. Katastrální úřad pro Vyso-
činu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 10.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

BLAHOPŘÁNÍ 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okrsek Velká Bíteš se připojuje k řadám 
gratulantů u příležitosti 75tých narozenin čestného člena Ing. Aloise Koukoly, CSc.,  
které oslavil 23. 1. 2020.
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Jménem SH ČMS - okrsku Velká Bíteš, jménem svým Ti mnohokrát děkuji za naše 
trvalé přátelství a spolupráci v hasičském hnutí. Popřeji Tobě a Tvé rodině k Tvému vý-
značnému jubileu 75. roků hodně lásky, štěstí, životní pohodu a to nejdůležitější, co člověk 
potřebuje, to je pevné zdraví.

Ludvík Zavřel – starosta

OSTATNÍ

UKLIĎME VELKOU BÍTEŠ 

Vzhledem k aktuální situaci v České republice, týkající se onemocnění COVID-19, 
musí být  akce „Ukliďme Velkou Bíteš“ konaná 4. 4. 2020 k naší velké lítosti  zrušena. 
Aktuální informace naleznete na facebookové stránce Ukliďme Velkou Bíteš.

Magda Holíková 

VÝLETY  NA  KOLECH  POKRAČUJÍ

Výlety na kolech jsou oblíbenou aktivitou občanů našeho města a i okolí. Jsou jednou 
z více úspěšných aktivit Seniorklubu. Těchto výletů se zúčastňují a mohou se zúčastňovat 
všechny věkové skupiny s běžnou cyklistickou zdatností.

Jsme společnost, která má ráda kolo, nezávodíme, těšíme se, že se opět sejdeme s přáteli, 
se kterými si budeme sdílet hezké prožitky. Užíváme si, kocháme se hezkou přírodou, za-
stavíme se u zajímavých staveb a památek, odpočineme si a občerstvíme se na příjemných 
místech. Letos už jedeme 21. ročník, máme za sebou 20x7=140 výletů.

Zabloudit nemůžeme.

Pravidla našich výletů se nemění
- jezdí se každou poslední sobotu v měsíci, od dubna do října
-  srazy jsou u fotbalového stadionu, v dubnu a říjnu ve 13.00 hodin, 
 ostatní měsíce v 9.00 hodin (celodenní výlety)
- na výletech má každý možnost upravit si vlastní program
- každý zodpovídá za svou bezpečnost
- během výletů si stanovujeme tzv. záchytné body, kde na sebe počkáme, 
 občerstvíme se a řekneme si něco zajímavého
- máme rádi žlutou barvu, z důvodu bezpečnosti a sounáležitosti

Cíle našich výletů si domlouváme až na srazech podle počasí, podle počtu a složení 
účastníků, máme z čeho vybírat, už jsme toho projeli hodně.
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Něco se přece změnilo
Přibývá mezi námi el. kol. Nostalgicky vzpomínáme na naše první výlety. Kvalita a vý-

bava kol nic moc, jelo se i na skládačce, byla i kola bez přehazovačky. Ale byli jsme 
mladší, plni nadšení. Pokrok nejde zastavit. Naši dlouholetí účastníci se s tím těžko smiřují. 
Sil ale ubývá, výhody el. kol se nedají přehlédnout, i oni postupně podléhají.

El. kola mají svoje výhody i nevýhody. Výhodou je určitě pomoc při šlapání, dostupnost 
do větších vzdáleností, možnost poznat nové zajímavosti. Nevýhodou je jejich těžší váha, 
obtížnější jejich manipulovatelnost, do vlaku, ve volné přírodě, při brodění. Rok od roku 
jsou ale nabídky el. kol lákavější, zvyšuje se výkonnost, spolehlivost, cenová dostupnost 
široká, podle kvality.

O elektrických kolech něco navíc
Následující řádky sděluji jako amatér, který se může mýlit. Elektrické kolo není mo-

torka, nejede samo, pomáhá jen, když sami šlapeme, velikost pomoci si můžeme nastavit. 
Odpověď na otázku, kolik se dá na el. kole ujet km, není jednoduchá. Rozhoduje hodně 
věcí: kvalita a stav kola, totéž baterie, kvalita cesty a její kopcovitost,vítr, samozřejmě 
zdatnost cyklisty atd. Opatrně sděluji, může to být jen 30 km, ale také 100.

Hlavně záleží na kvalitě a kapacitě baterie. Jak to poznáme? Kvalitu podle ceny, není 
malá a kapacitu podle ampérhodin (Ah), nebo watthodin (Wh). Přepočet: Wh = Ah x napětí 
baterie. Prodejci, rok od roku, nabízejí  baterie  výkonnější. Naši první kolaři mají baterky 
většinou 9 Ah, ti noví se chlubí baterkami 17 Ah. Dovolím si do budoucnosti jako amatér 
předpověď, že není daleko doba, kdy brzdu na kole bude nahrazovat dynamo, které bude 
průběžně dobíjet baterku. Abychom už začali šetřit.

Zde se nikdy nezapomeneme zastavit. Na Tišnovsku je hodně zajímavých míst.  |  Foto: Archiv Seniorklubu
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Přeji našim cyklistům hezké zážitky na výletech, hlavně pak bezpečné návraty domů. 
Užívejte si to, společně s přáteli. Na naší krásné Vysočině je stále co hezkého objevovat.

Karel Smolík

SPORT

FLORBALOVÝ TURNAJ

V sobotu dne 22. února 2020 se v hale 
TJ Spartak uskutečnil florbalový turnaj pro 
kategorie 7. – 9. třídy.  

Z celkových šesti družstev (Žraloci Ro-
sice, TJ Spartak Velká Bíteš, ZŠ Měřín,  
ZŠ Zbraslav, Pitbulls Ivančice a ZŠ Ří-
čany) si první místo vybojovali domácí 
– TJ Spartak Velká Bíteš pod vedením 
šikovného Lukáše Valeše a Martina Vrá-
bela, na druhém místě se umístili Žraloci Rosice a třetí místo obhájili Pitbulls Ivančice.  
Vítězům gratulujeme a ostatním děkujeme za účast. 

Eliška Kremplová

Naši cyklisté poznají hned, kde to je. Pro ostatní čtenáře to je hádanka na závěr.  |  Foto: Archiv Seniorklubu

Společný nástup sportovců.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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OZNÁMENÍ Z TJ SPARTAK, Z.S.

Paní Hana Holíková na vlastní 
žádost ukončila k 31. 3. 2020 svoji 
aktivní činnost v TJ Spartak Velká 
Bíteš, z. s. 

Pracovat v TJ Spartak začala s jeho 
vznikem v roce 1991, a to jako admi-
nistrativní pracovnice, členka výboru 
TJ a styčný orgán mezi občany, úřady 
a organizacemi. Této práci podřídila 
veškerý svůj čas a energii.

V roce 2018 oslavila významné 
životní jubileum a nyní se rozhodla 
odejít na zasloužený odpočinek a vě-

novat se osobním aktivitám, rodině, vnoučatům a pravnoučatům. 
Všichni členové TJ Haně Holíkové přejí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, energie, klidu 

a pohody do dalších let.
Eva Svobodová – ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK:

„Hanka Holíková – hned se ví, kdo to je. Já jsem ji nejvíc poznala ve Spartaku. V dětství 
i v dospělosti. Jako hospodářku a obětavou organizátorku všeho. Turnajů, brigád, akade-
mií. Když jsme se na něčem domluvili, vždy to platilo. Chtěla bych jí popřát do toho „dů-
chodu“, aby jí sloužilo zdraví, hlava, nohy a neztratila radost ze života. A když už se chce 
věnovat rodině a pomoct s pravnuky, ať si s nimi ve stejné kondici zatančí na jejich svatbě.“ 
Ondřej Blaha – JUDO:

„S paní Holíkovou jsem měl možnost několik let spolupracovat, když jsem zastával funkci 
předsedy TJ Spartak. Vždy dokázala zařídit všechny potřebné záležitosti, aby Spartak mohl 
fungovat. Ale čeho si u ní nejvíc vážím, byla její pomoc jednotlivým oddílům a především 
vedoucím těchto oddílů. Při pořádání různých turnajů a soutěží byla často hlavním (někdy 
jediným) organizátorem, a tělovýchovné akademie se díky paní Holíkové pořádají v širo-
kém okolí už pouze u nás ve Velké Bíteši. 

Vždycky říkala: „sport musíš mít tady, v srdíčku“ a sama ho tam určitě má. 
Přeji hodně zdraví.

Jiřina Loupová – SPORTOVNÍ GYMNASTIKA:
„Všechny trenérky sportovní gymnastiky děkují ze srdce paní Holíkové za dlouholetou 

podporu našeho oddílu. Po celou dobu své činnosti v TJ Spartak nám velmi pomáhala. 
Přejeme moc zdraví a spoustu elánu do následujících let.“
Eliška Kremplová – VOLEJBAL PŘÍPRAVKA

„Moc dobře si pamatuji, jak jsme paní Holíkovou zlobili za našich dob basketbalových, 
nicméně ani to ji neodradilo zůstat jedničkou ve svém oboru, která byla Spartaku velikán-
ským přínosem. Děkujeme.“

Hana Holíková.  |  Foto: Rodinný archiv
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Petr Světlík
„Když vidím, to co je zde napsané, nezbývá mi nic jiného než s trenéry souhlasit.  

Není k tomu opravdu co dodat, skutky většinou poví vše.“

V organizaci provozu TJ dojde k následujícím změnám:
•  paní Hanu Holíkovou vystřídá ve funkci paní Eliška Kremplová, na kterou se obracejte 

osobně či telefonicky na číslo 721 085 081 a případnou schůzku si domluvte telefo-
nicky

•  všechny oddíly TJ a sauna budou pokračovat ve svých aktivitách a službách pro veřej-
nost i nadále (po ukončení pandemie koronaviru)

•  budou zavedeny úřední hodiny – KAŽDÉ ÚTERÝ 13.00 – 17.00 hod. V KANCE-
LÁŘI SAUNY (pokud se osvědčí, budou zachovány i v budoucnu)

•  veškeré kontakty na trenéry a vedoucí oddílů, na vedení TJ zůstávají v platnosti i nadále 
a jsou uvedeny na nástěnkách TJ, na internetové stránce www.tjsp.cz a na facebookové 
stránce pod názvem TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.

Za dosavadní činnost paní Holíkové děkujeme a přejeme v osobním životě mnoho 
dalších aktivních let.

Výbor TJ

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 42/2020 KONANÉ DNE 24. ÚNORA 2020 
 
2/42/20/RM – 1. schvaluje předložené podklady příkazníka Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
pro vyúčtování služby PRO SENIOR za rok 2019.
2.  rozhoduje o uzavření příkazní smlouvy na dobu určitou do 31. 1. 2021 s tím, že stanovuje 

na dané období měsíční fakturaci služby ve výši Kč 5.000,- (cena bez DPH) a termín provedení 
závěrečného vyúčtování na základě podkladů předložených příkazníkem Radě města Velká Bí-
teš do 15. 1. 2021.

3.  schvaluje úpravy PŘEPRAVNÍHO ŘÁDU SLUŽBY PRO SENIOR Město Velká Bíteš v navrže-
ném znění.

4.  pověřuje paní místostarostku zveřejněním zprávy o úpravách služby PRO SENIOR a jejím vy-
účtování za rok 2019.

odpovědnost: místostarostka termín: 26. 2. 2020
3/42/20/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 41/2020 ze dne 10. 2. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 24. 2. 2020
4/42/20/RM – bere na vědomí zprávu o činnosti K-centra Noe v roce 2019 ve Velké Bíteši. 
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5/42/20/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizace za rok 2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním pro-
tokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 3. 2020
6/42/20/RM – schvaluje výsledek hospodaření Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2019 a jeho rozdělení do fondů takto: 24.000 Kč do fondu 
odměn a 208.367,60 Kč do rezervního fondu. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2020
7/42/20/RM – rozhoduje povolit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěv-
kové organizaci převod 200.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu za účelem zhotovení 
technického zhodnocení ubytovacích prostor kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2020
8/42/20/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011704023 o veřejných službách 
v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár 
nad Sázavou. 
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 3. 2020
9/42/20/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš 
za rok 2020 s auditorem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2020
10/42/20/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 dle rozpočtového opatření města č. 2/2020.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2020
11/42/20/RM – bere na vědomí informaci o činnosti Domova pro seniory Velká Bíteš.
12/42/20/RM – rozhoduje uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti s firmou 
UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480 dle předložené cenové nabídky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2020
13/42/20/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 
2019 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní 
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2019. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2020
14/42/20/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 a převedení zisku do rezervního fondu 
dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2020
15/42/20/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš do-
taci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č. j. MÚVB/501/20 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 3. 2020
16/42/20/RM – rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/279/20 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 3. 2020
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17/42/20/RM – rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků ČR, p.s. Velká Bíteš dar 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/739/20 
ve výši 18.200 Kč a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 3. 2020
18/42/20/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dar z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2020 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/952/20 ve výši 12.000 Kč 
a uzavřít Darovací smlouvu s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 3. 2020
19/42/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit pozemek p.č. 3326/1 orná půda o výměře 7477 
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
20/42/20/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním sídla Svazu diabetiků ČR, Pobočného spolku Velká 
Bíteš, IČO: 657 59 231 v budově ve vlastnictví města Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí č.p. 
87, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 10. 3. 2020
21/42/20/RM – schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „III/3928 Velká Bíteš – rekon-
strukce násypu“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
22/42/20/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo 
náměstí 86, příspěvkové organizace dle její žádosti č.j. MÚVB/1206/20. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 9. 3. 2020
23/42/20/RM – rozhoduje rozšířit počet kamerových bodů pro zajištění prevence kriminality ve městě.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2020
24/42/20/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu volných kapacit optických vláken/volných tras 
optické sítě za minimální nájemné dle schváleného ceníku.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2020
25/42/20/RM – rozhoduje uzavřít předložený dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo na obnovu tepel-
ných zařízení městské kotelny v budově č.p. 610 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 43/2020 KONANÉ DNE 27. ÚNORA 2020 
 
2/43/20/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 42/2020 ze dne 24. 2. 2020.
odpovědnost: rada města termín: 27. 2. 2020
3/43/20/RM – schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Velká Bíteš v předlože-
ném znění s účinností od 27. 2. 2020. 
odpovědnost: starosta termín: 27. 2. 2020
4/43/20/RM  – rozhoduje předběžně souhlasit s aktualizovanou studií z 02/2020, týkající se  staveb-
ního záměru stavby 6 rodinných domů a rodinného domu s výrobnou cukrářských výrobků včetně 
výstavby inženýrských sítí a komunikace na pozemku parc.č. 2180/28 v k.ú. Velká Bíteš s tím,  
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že žadatel předloží další stupeň projektové dokumentace ke konečnému odsouhlasení. Tato doku-
mentace bude obsahovat rovněž nezbytnou technickou a dopravní infrastrukturu, vypracovanou jako 
samostatné stavební objekty stavebního záměru, která bude napojena na stávající hlavní řady inže-
nýrských sítí a místní komunikaci města.  Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou 
a dopravní infrastrukturu v majetku města stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 3. 2020
5/43/20/RM – bere na vědomí zápis č. 1/2020 a zápis č. 2/2020 z jednání Stavební a dopravní ko-
mise Rady města Velká Bíteš.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

RNDr. JOSEF HÁJEK, CSc. OSLAVIL 85. NAROZENINY

Oslavil je skromně a v tichosti, 
ve středu 18. března 2020. Pan 
dr. Hájek je již dlouhá léta výraznou 
a uznávanou osobností bítešského 
kulturního a společenského života, 
která se těší všeobecné úctě.

Byl dlouholetým pracovníkem Ge-
-ologického průzkumu, naposledy 
u společnosti Geoindustria. Kromě 
toho více jak 10 let vyučoval na kate-
dře geologie a paleontologie Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Jana Evan-

gelisty Purkyně v Brně. Vzdělání a zájem o lidovou kulturu i historii města dokázal uplatnit 
svou veřejnou angažovaností. S manželkou Jarmilou pořádali pravidelné letní tábory Na Kle-
čanech. Vztah k městu a regionu jej také přivedl k obnovení činnosti Muzejního spolku Velko-
bítešska a v roce 1998 se stal jeho zakládajícím členem. Pracuje v sekcích geologie a folkloru. 

V roce 2014 mu byla předána od starosty města Ing. Milana Vlčka plaketa s poděková-
ním za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti veřejného života a kultury. 
Byl také členem kulturní komise a členem redakční rady Zpravodaje. Svoje znalosti i vztah 
k městu a regionu zúročil ve funkci kronikáře města. V současné době je stále aktivním 
členem Národopisného souboru Bítešan.

Děkujeme panu Josefu Hájkovi za jeho práci pro město i pro společnost a k jeho vý-
znamnému životnímu jubileu mu přejeme pevné zdraví a ještě mnoho šťastných dnů pro-
žitých v rodinném kruhu i mezi přáteli.

Sbor pro občanské záležitosti, Informační centrum a Klub kultury

Josef Hájek na „Setkání na Podhorácku“ v r. 2019.  |  Foto: Tomáš Škoda

Komerční sdělení / Inzerce
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Dne 18. března oslavil své 95. narozeniny 
pan Josef KLAPAL z Velké Bíteše,

dlouholetý pracovník technologického oddělení PBS
a obětavý hospodář místního mysliveckého sdružení. 

Dne 21. března oslavila své 90. narozeniny 
paní  Marie BRYMOVÁ z Holubí Zhoře.

K významnému životnímu jubileu jí přeje rodina všechno nejlepší, 
pevné zdraví a mnoho radostí do dalších let.

Členky Sboru pro občanské záležitosti blahopřejí všem jubilantům,
děkují za jejich celoživotní práci a přejí jim ještě mnohá šťastná léta

prožitá mezi svými blízkými.

S jarní kytičkou se připojuje také redakce Zpravodaje

ODEŠLI OD NÁS…

ANTONÍN BOŽEK (* 17. 1. 1945, † 2. 3. 2020)

V sobotu 14. března jsme se v kostele sv. Jana Křtitele naposledy 
rozloučili s panem Antonínem Božkem z Velké Bíteše, přibyslavic-
kým rodákem, příjemným a milým člověkem. Zemřel po déle trvající 
zákeřné nemoci, v pondělí 2. března 2020. Bylo mu 75 let, byl ženatý 
a měl tři děti. Celý život pracoval jako seřizovač v lopatkárně První 
brněnské strojírny ve Velké Bíteši. 

Jeho velkou láskou, zálibou i vášní byla hudba. Čtyřicet roků byl ka-
pelníkem dechové hudby Závodního klubu PBS ve Velké Bíteši, s kte-

rou rozdával radost mladým i starším, v rytmu lidovém i moderním. Přispíval tak dlouhá léta 
k obohacení kulturního a společenského života PBS, města i širokého okolí. Zaslouží si za to 
naše uznání a upřímné poděkování.

JAN VEČEŘA (* 29. 5. 1925, † 13. 3. 2020)

V pátek 20. března jsme se v brněnském krematoriu rozloučili s panem Janem Večeřou, 
bývalým obchodním náměstkem První brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Pan Večeřa se 

Komerční sdělení / Inzerce
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vyučil stolařem, pracoval na tehdejším ONV ve Velké Bíteši a nakonec v PBS, kde se 
po maturitě na podnikové průmyslovce vypracoval ze skladového dělníka až na vedoucí 
funkci. S manželkou Emílií vychovali dvě děti – dceru Vladimíru a syna Jana. Měl rád 
sport, hrával fotbal, byl aktivním gymnastou i judistou. Jeho dalšími zálibami byla mysli-
vost, četba, zahrádka, chovatelství a houbaření. 

V Janu Večeřovi ztrácíme příjemného, sympatického člověka, hrdého „prvobrňáka“ 
a bítešského patriota.

MUDr. TOMÁŠ LAJKEP, PhD. (* 15. 2. 1964, † 18. 3. 2020)

V sobotu 28. března jsme se v kostele 
sv. Jana Křtitele rozloučili také s dr. To-
mášem Lajkepem, bývalým primářem 
Dětské psychiatrické nemocnice ve Velké 
Bíteši. Narodil se 15. 2. 1964 ve Znojmě. 
V roce 1989 ukončil studium na lékařské 
fakultě Univerzity Jana Evangelisty Pur-
kyně v Brně a v roce 1993 složil atestaci 
z oboru obecné psychiatrie. Byl ženatý 
a měl tři děti.

V roce 1996 se spolupodílel na založení 
místní Kolpingovy rodiny (KR) a stal se 

jejím prvním předsedou. Aktivně se účastnil organizování přednáškové činnosti Bítešské 
akademie a byl také úspěšným amatérským malířem. V letošním roce mu přátelé připravují 
vernisáž výstavy jeho obrazů v Kolpingově domě v bavorském Schrobenhausenu. 

V roce 2004, v době, kdy jak sám říkal, se mu začalo mimořádně dařit v profesním 
i rodinném životě, se setkal s nepřízní osudu – s nádorovým onemocněním. Po intenzivní 
léčbě se mu sice ulevilo, mohl se vrátit do zaměstnání, ale nepříznivý scénář se několikrát 
opakoval…

Tomáš byl velice příjemný, slušný a vzdělaný člověk. Byl také hluboce věřící a o filozo-
fických otázkách lidského bytí rád diskutoval. Zemřel ve středu 18. března 2020 v kruhu 
své rodiny ve Velké Bíteši. Bylo mu 56 let. Jeho předčasný odchod je velkou ztrátou pro 
náboženský, kulturní a společenský život našeho města. 

Redakce Zpravodaje

Tomáš Lajkep.  |  Foto: Rodinný archiv
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INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení trávy, tel. č.: 608 065 337.

Suché palivové dřevo, tel: 608 065 337.

Hledám spolupracovníky do týmu pro práci řízenou z domu. Přivýdělek při studiu,  
mateřské či zaměstnání. Výhodou je volná pracovní doba, zajímavé finanční ohodno-
cení, perspektivní obor. Kompletní zaškolení je samozřejmostí. Minimální věk 18 let,  
znalost práce na PC výhodou. https://www.podnikejzdomova.cz/pavlickova79

Komerční sdělení / Inzerce



42 |  Duben 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce



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

43Duben 2020  |

Komerční sdělení / Inzerce



44 |  Duben 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce



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

45Duben 2020  |

Komerční sdělení / Inzerce



46 |  Duben 2020 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce






