ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Leden 2019
Tříkrálová sbírka s koledníky z Návrší bude i letos.

Foto: Markéta Lavická

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v pondělí 3. prosince byl na zasedání zastupitelstva schválen
rozpočet města na příští rok. Za výší rozpočtu cca 225 milionů korun musíme vidět především revitalizaci základní školy.
To je zásadní akce letošního roku 2019. Té se týkají i úvěry na
cca 82 milionů korun, které zastupitelstvo přijalo pro zajištění
finančního krytí této akce. V závěru letošního roku bychom pak
z předpokládané dotace ve výši 43 mil. Kč měli uhradit více než
polovinu přijatého úvěru. Jeho zbývající část bude splácena po
dobu následujících osmi let. S financemi musíme zacházet nyní
zvláště obezřetně - čekáme na konečný výsledek hospodaření letošního roku 2018. V případě
některých plánovaných investičních akcí jsme, v návaznosti na předpoklad plnění rozpočtu
daňovými příjmy roku 2019, připraveni odsunout jejich zahájení až na druhou polovinu roku.
Detailní zpřesnění rozpočtu bude provedeno na únorovém zasedání zastupitelstva.
Rozpočet ve schválené podobě počítá s deseti miliony korun, které hodláme získat
z prodeje části souboru pozemků U Stadionu, který byl v roce 2017 v rozsahu 2,5 ha zakoupen za účelem budoucího umístění a vybudování objektu Domova pro seniory a který
bude po detailním zpracování koncepční studie zástavby předmětného území a vymezení
vlastního potřebného území pro náš záměr seniorského bydlení nadbytečný. Tato varianta
příjmů rozpočtu již byla projednávána minulým vedením města při rozhodování o financování rekonstrukce školy. Dalších patnáct milionů by měly být příjmy z prodeje spoluvlastnického podílu města na bytovém domě 282 na Jihlavské ulici bytovému družstvu.
O mimořádných výdajích oproti zveřejněnému a zastupitelstvem projednávanému návrhu
rozpočtu na rok 2019 se na zasedání hlasovalo pouze v případě návrhu na zařazení nákladů
na Seniortaxi do schvalované verze rozpočtu. Vzhledem k tomu, že uvedená záležitost byla
projednána na předchozí radě města, bylo námi přislíbeno, že návrh konkrétního řešení
včetně stanovení finanční náročnosti bude předložen na únorovém zastupitelstvu města.
Zastupitelstvo v rozpočtu akceptovalo všechny požadavky příspěvkových organizací
na rozpočet 2019. Ve většině případů schválené částky vycházely z reality minulých let,
drobná navýšení se odvíjí spíš od zdražení energií nebo nutnosti dovybavení školy novým
nábytkem a podobně.
V případě grantových programů na rok 2019 došlo k navýšení rozpočtu pro sport z 3,3 mil.
Kč na 4 mil. Kč – především jde o fotbalisty a hokejisty. Zde jsme částku upravili na předpokládaný reálný stav, a to vzhledem k tomu, že v minulosti se část financí sportovním klubům
rozdělovala z grantového programu a část z části rozpočtu města určeného na sport mimo grant.
U FC se jedná o nezbytné spolufinancování činnosti oddílu, který se svým A-mužstvem
úspěšně reprezentuje město v Divizi. V případě HC tento přišel, snad dočasně, o hlavního spon-
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zora – PBS Turbo a rovněž došlo ke zdražení nákladů za pronájem zimního stadionu,
zejména z důvodu zvýšení ceny energií. To odhadujeme v případě hokeje dohromady na 300
tisíc korun. Na druhé straně se snažíme i šetřit. Na fotbalovém stadionu jsme financovali vrty,
v příštím roce budou připojeny na akumulační nádrže – výdaje za vodu totiž již dosahovaly
ročně přes 300 tisíc Kč. Snažíme se, abychom rozdělovali spravedlivě.
Naproti tomu rozpočet v grantovém programu Kultura byl zachován a bude upřesněn
a případně navýšen na základě finančního výsledku roku 2018 a přijatých žádostí o grant
v roce 2019. Stejným způsobem bylo postupováno ale například také při tvorbě rozpočtu
v případě dětských hřišť, kde čekáme na výsledky roku 2018, na základě kterých bude rozhodnuto o věcném a finančním rozsahu oprav a rozšíření stávajících herních ploch a prvků.
Revitalizace základní školy pokračuje i přes zimní měsíce poměrně svižným tempem,
aby tak byly zajištěny podmínky pro výuku žáků prvního stupně v nových prostorách od
září 2019. Naše pozornost se však začíná upírat na dva další rozsáhlé investiční záměry
města. Jedná se o rekonstrukci a rozšíření objektu mateřské školy na Masarykově náměstí
a plánovaný Domov pro seniory.
Dům pro seniory v lokalitě U Stadionu město připravuje k výstavbě po roce 2020.
Zatím poslední dotace na domovy pro seniory byla vyhlášena v polovině roku 2018.
Bylo na ní však málo finančních prostředků – pro celou republiku necelá půl miliarda
korun. V říjnu, v okamžiku dokončení projektu pro územní řízení, který je společně
s územním rozhodnutím podmínkou žádosti o evropskou dotaci bylo ověřeno, že pro projekty výzvy zbývá k vyčerpání jen malý zbytek z celkových finančních prostředků dotace.
S ohledem na informace o dalším vyhlášení dotační výzvy na počátku roku 2020 budeme
dále pokračovat na projektu, a to zpracováním stupně pro stavební povolení. Na výzvu
tak chceme být připraveni v první den jejího vyhlášení. Toto se nám zdařilo v případě
vyhlášené dotace na rekonstrukci mateřské školy na Masarykově náměstí. V současnosti
netrpělivě čekáme na výsledek vyhodnocení naší žádosti. V případě získání dotace bychom
práce na rekonstrukci a rozšíření školky zahajovali po hodech 2019.
V Nové Čtvrti byly zahájeny práce spojené s rekonstrukcí druhé části ulice. Hlavní rozsah prací však obyvatelé oblasti pocítí v příštím roce. Drobnější práce – přeložky vedení
E.ON, budování veřejného osvětlení, položení chrániček pro optické kabely – už byly
v Nové Čtvrti zahájeny. Hlavní rekonstrukce inženýrských sítí a vozovky bude zahájena
až přibližně v polovině roku 2019. Akci posunujeme z důvodu velké finanční i technologické náročnosti revitalizace základní školy. Obdobně řešíme i rekonstrukci Rajhradské
– v roce 2019 chceme mít hotovou splaškovou kanalizaci, zbylé inženýrské sítě včetně
rekonstrukce a rozšíření komunikace ve spolupráci s Krajem Vysočina budou zrealizovány
v roce 2020. Třetí velkou akcí v oblasti technické a dopravní infrastruktury města zahajovanou v roce 2019, bude rekonstrukce inženýrských sítí a páteřní komunikace v lokalitě
U Stadionu mezi centrální kotelnou a bytovkami SOK. Jedná se o první etapu prací,
zapadající do celkové koncepce revitalizace sídliště U Stadionu.
Od počátku roku se ve spolupráci s městskou policií chystáme postupovat přísněji
při kontrolách parkování vozidel, zejména při nesprávném parkování na chodnících,
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silnicích a veřejných prostranstvích ve městě. Zaměříme se zejména na Masarykovo náměstí
a ulice Tyršova a Sadová. U první z ulic je důvodem problematika parkování u polikliniky,
u druhé pak zvýšený provoz automobilů během rekonstrukce objektu prvního stupně základní školy Za Školou a přesun školní výuky včetně školní družiny do objektů na ulici
Sadová. Zvýšený dohled nad dopravou plánujeme i v lokalitě sídliště U Stadionu. Zlepšování podmínek dopravy a parkování ve městě bude jedním z hlavních témat, která chceme
v nadcházejícím roce řešit. V případě některých ulic, či jejich částí, uvažujeme s jejich
zjednosměrněním. V některých případech budou ulice v budoucnu přebudovány do podoby
obytných zón, ve kterých je možný snazší způsob parkování automobilů. V této souvislosti
musím řidičům připomenout, že v oblasti, kde jsou rodinné domy, by měli řidiči parkovat zejména na svých pozemcích. A většinou to nedělají. Samozřejmě to nejde vždycky.
Potom budeme společně s občany hledat řešení v rozšíření počtu parkovacích míst na stávajících veřejných prostranstvích. Počítáme také s dočasným provizorním rozšířením parkoviště u polikliniky, kde po roce 2020 připravujeme komplexní řešení parkování vozidel.
Důležité je stanovit pro každou lokalitu pravidla pro parkování vozidel. Úprava parkování
v již zrekonstruované části Nové Čtvrti mezi fotbalovým stadionem a ulicí Tišnovskou je
příkladem přehledné a bezproblémově průjezdné místní komunikace. Svůj podíl na tom
mají i parkující řidiči. I jim je třeba na tomto místě poděkovat za to, jak rychle přijali stanovená pravidla parkování za své.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám upřímně poděkoval za podporu, kterou jsem od vás obdržel
v roce minulém a popřál vám vše nejlepší do nového roku 2019. V první řadě pak úspěchy
v osobním a profesním životě a pevné zdraví vám a vašim blízkým.
Ing. Milan Vlček, starosta města

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY
Vážení Bítešáci,
právě v tento čas, na Nový rok, vyrazila naše planeta Země, a my s ní, na další cestu
kolem Slunce, a vyměřila si na to celých 365 dní. Spousta času, viďte! Přeji vám,
aby vás na této cestě doprovázelo zdraví, klid, smíření i radost. Vždyť důvodů k menším i větším radostem máme kolem sebe stále dost. Tak ať ta „blbá“ nálada a strach
v naší společnosti to nemají tak jednoduché. To přece zvládneme!
A nyní pracovně:
Dne 3. 12. 2018 proběhlo zasedání zastupitelstva města a hlavním bodem jednání
byl, jak jsem již avizovala minule, rozpočet města. Nebudu ho podrobně rozebírat,
abych nedublovala komentář pana starosty. Spíše vyberu, čemu bych chtěla do budoucna
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věnovat svou pozornost. Konkrétně mi jde o spolupráci s osadními výbory místních
částí, ve vazbě na rozpočet pak o pravidla jejich financování. Už pro tento rok došlo
k částečnému „změkčení“ u nákladů na vyčleněné investiční akce místních částí, a to tak,
že pokud nyní předmětné náklady převýší jednonásobek (předtím to byl dvojnásobek)
prostředků vyčleněných pro danou místní část na aktuální rok, bude z částky převyšující tento jednonásobek hrazeno 50% skutečných nákladů z kapitoly té které místní
části, zbývající část pak z prostředků města. Uvidíme, jak bude výpočet vycházet v reálných číslech. V této souvislosti velmi vítám iniciativu předsedy finančního výboru
Ing. Macholy, který pozval osadní výbory k lednovému jednání výboru s cílem vyjasnit
kritéria financování. Vybrat optimální variantu však nebude jednoduché. Nejde totiž nastavit jednotnou startovací čáru vzhledem k již provedeným a městem dříve plně uhrazeným investicím v některých místních částech, čímž tyto jsou logicky jakoby napřed.
Podíl na nákladech revitalizace ZŠ Tišnovská je dalším obtížným tématem. A jak mi poskytla zpětnou vazbu i jedna z členek OV v Jáchymově, není to jistě poslední významná
investice města. Proto je nutné dojít ke konsensu i v těchto širokých souvislostech,
aby dotčené záležitosti nebyly posléze pro financování místních části likvidační. To by
nedávalo žádný smysl. Uvidíme, jsem v těchto záležitostech nováčkem, tak se těším na
podrobnější komunikaci.
JUDr. Alena Malá

ZVEME VÁS
Úterý 1. ledna 2019 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starosty města Ing. Milana Vlčka, vystoupení Žesťového kvintetu dechové hudby
Lesanka, Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 6. ledna 2019 v 16.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Tišnovský komorní orchestr
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné
Organizuje: Informační centru a Klub kultury
Pondělí dne 7. ledna 2019 ve 14.30 hodin
VÝROČNÍ SCHŮZE DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš
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Úterý 8. ledna 2019 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – vystoupí hobojistka Barbora Trnčíková
a klavíristka Kristýna Donovalová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
Pátek 11. ledna od 14.00 do 17.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Tyršova 239, Velká Bíteš. Současně je možné v těchto termínech navštívit také Středisko
praktického vyučování PBS Velká Bíteš, Vlkovská 279.
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Úterý 15. ledna 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB - hrací odpoledne pro děti od 2let
V Mateřské škole v Lánicích
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Sobota 19. ledna 2019 od 20.00 hodin
PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Moderátor: Karel Hegner, hlavní kapela: The Party Band,
vystoupí: Mažoretky Pusinky z Říčan, CM Stanislava Gabriela,
host večera: ABBA Revival, „Překvapení večera“
Vstupné: 300 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 22. ledna 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Středa 23. ledna 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota 26. ledna 2019 ve 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
Hrají: Pikardi
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: MO Rybářský svaz Velká Bíteš
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AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VE VELKÉ BÍTEŠI:
Pátek 3. ledna 2019 v 10.00 hodin
Mše sv. v Domově důchodců
Sobota 4. ledna 2019
Pěší pouť do Netína, odchod v 8.45 hodin od bítešské fary
Neděle 27. ledna 2019 v 18.00 hodin
Bítešská akademie: ROK V EKVÁDORU – Marie Jenišová
Srdečně Vás zveme na promítání fotek a povídání o dobrovolnické službě Marie Jenišové,
kterou strávila ve školním roce 2017/2018 v Ekvádoru.
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL

PŘIPRAVUJEME
Sobota 9. února 2019 ve 20.00 hodin
19. REPREZENTAČNÍ PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY VELKÁ BÍTEŠ
K tanci a poslechu zahraje Vysočinka a cimbálová muzika Kyničan. Hostem večera bude
skupina NO NAME. Celým večerem bude provázet Jana Musilová.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš
Sobota 16. února 2019 ve 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“ pod záštitou starosty města
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů
Sobota 23. února 2018 od 20.00 hodin
XIV. FARNÍ PLES
Hraje kapela M*E*Š. Vystoupí baletní soubor ze ZUŠ Velká Bíteš
a farní mládež. Pomerančový tanec. Fotokoutek.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost
Středa 27. února 2019 v 18.30 hodin
KOLLÁROVCI – koncert
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Heddy Keddy s.r.o.
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Neděle 3. března 2019 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S KOUZELNÍKEM HARRYM
Vstupné: 50,- Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek 15. března 2019 v 15.00 hodin
KAMELOT – koncert kapely s Romanem Horkým
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek 29. března 2019 v 19.00 hodin
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Komedie s Petrem Nárožným a Simonou Stašovou
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Agentura Harlekýn ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlásila v souladu s § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na pracovní pozici:
referent/referentka odboru majetkového
Pracovní náplň zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, příprava,
realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, agenda získávání dotací,
příprava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka, příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení
Požadavky:
•	střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání ve
studijním oboru technického směru
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• řidičské oprávnění skupiny B
• výborná znalost práce na PC
• samostatnost, spolehlivost
Dále výhodou:
• vzdělání ve studijním oboru stavebního směru
• zkušenost s výkonem činnosti investičního referenta
• zkušenost s přípravou a realizací staveb
• praxe ve veřejné správě, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek
Termín odevzdání přihlášek: do 15. 1. 2019 do 14.00 hodin
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Radka Klímová, tajemnice

ŠKOLY
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Tvořivé dílny pro rodiče a děti
Podzimní listopadový podvečer si rodiče s dětmi pod vedením vychovatelek ze školní
družiny zpříjemnili kreativním tvořením z česance merino vlny. Mnozí poprvé pracovali
s ovčí vlnou, která je velmi příjemným materiálem, jelikož nedráždí pokožku a dýchací
ústrojí. Vytvořeného andílka si děti odnesly domů, aby jim okrášlil pokoj v čase adventním.
My Fair Lady ze Zelňáku
Již několikátou sezónu vyráží žáci 2. stupně naší školy do různých brněnských divadel, aby zhlédli zajímavá představení a užili si krásných divadelních prostor. V pátek
16. listopadu 2018 jsme s žáky zavítali na Činoherní scénu Městského divadla Brno, kde
uváděli My Fair Lady ze Zelňáku. Toto již klasické, zábavné a vtipné dílo krásně doplňovaly známé písně. Žáci tak měli možnosti slyšet z divadelních prken brněnský hantec.
Muzikál se zařadil mezi naše mimořádné divácké zážitky.
Větrníkový den
Dne 21. listopadu si každoročně celá Evropa připomíná cystickou fibrózu. Jedná se
o vzácné, geneticky podmíněné a bohužel nevyléčitelné onemocnění, které zasahuje hlavně
dýchací a trávicí ústrojí. Postiženým lidem tato choroba zkracuje život. V České republice
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žije asi 600 nemocných. Tito pacienti mají až pětkrát slanější pot než zdravé děti, proto se
jim někdy říká „slané“ děti.
V rámci osvěty na podporu těch, kteří touto nemocí trpí, tento den děti ve školách vyrábí
větrníky a zároveň si uvědomují hodnotu svého zdraví. Žáci naší školy se také zapojili do
této akce, aby vyjádřili svou podporu.
Florbal – okresní kolo mladších a starších žáků
Dne 28. listopadu proběhlo ve Velkém
Meziříčí okresní kolo mladších žáků ve
florbalu. Na tento turnaj si zajistili účast po
dlouhé době i žáci naší školy po vítězství
v okrskovém kole. V systému hraném
každý s každým obsadilo naše družstvo
4. místo.
Obdobně jako mladší žáci si v okrskovém kole počínali i jejich starší kolegové,
a tak o den později, 29. listopadu, vyrazili
reprezentovat naší školu na okresní kolo do
Bystřice nad Pernštejnem. Zde se turnaje
Společné foto z florbalu. | Foto: Michal Pelán
zúčastnilo 6 družstev rozlosovaných do
2 skupin. Naše družstvo dokázalo vyhrát skupinu a jednou nohou už bylo ve finále,
jenže v rozhodujících chvílích v semifinále nedokázalo ubránit jednobrankový náskok
a podlehlo svému soupeři v prodloužení. Malou útěchou pro ně nakonec byla výhra v boji
o 3. místo. Individuální ocenění za nejlepšího střelce turnaje získal Jiří Vrzal (6 gólů).
Slavnosti slabikáře
Žáci devátých ročníků pomáhali svým kamarádům z prvních tříd na cestě plnění zábavných úkolů, při nichž prvňáčci využívali to, co se dosud naučili. Za odměnu získali od
deváťáků vázaný Slabikář, pro většinu z nás symbol počátků čtení.
Tomuto dni předcházel „Písmenkový den“, kdy se prvňáčci formou hravých aktivit rozloučili s učebnicí nazvanou „Živá abeceda“.
Mikulášský den
Žáci devátých ročníků připravili 5. prosince pro své spolužáky z 1. stupně zábavnou
mikulášskou nadílku. Andělé, čerti a Mikuláš obcházeli po třídách, kárali „hříšníky“,
chválili za dobré chování a skutky a nadělovali dětem ovoce a sladkosti.
Titanic v Brně
Žáci osmého a devátého ročníku se vypravili 6. prosince na brněnské výstaviště zhlédnout atraktivní výstavu „Titanic“. Expozici již navštívily miliony lidí po celém světě.
K vidění jsou stovky originálních exponátů, které byly vyzdviženy z mořského dna.
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Mikulášská nadílka. | Foto: Marcela Doubková

Návštěvník se může projít kajutami první, druhé i třetí třídy, prohlédnout si prostory kaváren i lodní podpalubí. K vidění je také téměř skutečný ledovec. Po obdržení lodního lístku
se stanete skutečným pasažérem a na závěr se dozvíte, jaký byl váš osud.
E-twinning
Třída 3. A je již dlouho zapojena do projektu eTwinning – komunity škol v Evropě,
které se podílejí na tvorbě vzdělávacích projektů s partnery z dalších evropských zemí. V letošním školním roce se žáci zatím zapojili do dvou mezinárodních projektů. Projekt „Christmas Cards exchange“ je založený na výměně vlastnoručně vyrobených a napsaných přání
v českém a anglickém jazyce. Účastní se ho 21 škol z celé Evropy. Do druhého projektu
„Traditional christmas song in native language“ je zapojeno 26 škol z celé Evropy. Děti si
zazpívaly u vánočního stromku koledu v českém i anglickém jazyce a představily svou školu,
třídu i město. Jejich prezentaci sdílíme formou nahrávky se zapojenými školami. Děti pracují
v bezpečném prostředí, k prezentacím mají přístup pouze účastníci projektu.
Zkušenost z takových projektů je velmi významná pro posilování evropského rozměru
ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní
společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.
Charitativní akce pro nemocnici Motol
Děti ze školní družiny se letos opět zapojily do charitativní akce pro pražskou nemocnici
Motol. Společně s vychovatelkami vyráběly papírové vánoční ozdoby, které budou zdobit
dětskou hematologickou ambulanci a vytvoří tak snad i zde pravou vánoční atmosféru.
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Ježíškova vnoučata
Některé třídy žáků 1. stupně a děti ze školní družiny se zapojily do projektu Českého
rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, který myslí na osamělé obyvatele v domovech pro seniory.
Plní jim jejich přání za pomoci ochotných dárců poskytnutím daru nebo zážitku. Naši žáci
vytvořili a napsali krásná vánoční přání, která budou Českým rozhlasem rozdávána mezi
seniory. Doufáme, že jim udělají mnoho radosti.
Předvánoční bazar
Výtěžkem z letošního předvánočního bazaru jsme podpořili charitativní organizaci DEBRA, která je členem mezinárodního uskupení DEBRA INTERNATIONAL. Organizace
DEBRA na celém světě podporují lidi se vzácným puchýřnatým onemocněním Epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku nazývaným nemoc motýlích křídel. Posláním
organizace DEBRA v České republice je zvyšovat kvalitu života lidí trpících touto nemocí
a snažit se je zapojovat do plnohodnotného života.
Za pomoci empatických rodičů i dětí se nám podařilo finančně přispět těmto postiženým
rodinám ke zlepšení jejich tíživé ekonomické situace.
Všem, kteří nás v tomto projektu podpořili, srdečně děkujeme.
Eva Hudcová a Michal Pelán

PLAVECKÝ KURZ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ
ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Koncem listopadu se žáci naší školy zúčastnili poslední lekce
plavání. Plavecký kurz probíhal ve Wellness Kuřim a pod dozorem zkušených lektorů absolvovali žáci celkem deset lekcí.
Pro mnohé děti to byla první návštěva bazénu a nutno podotk-

Z plaveckého výcviku. | Foto: Dana Vrbová
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nout, že byly všechny nadšené. Žáci se učili základní techniky plavání, plavání pod vodou,
plavání s různými pomůckami a hráli zajímavé hry. Na konci kurzu dostal každý účastník
„mokré vysvědčení“, ze kterého měli všichni velkou radost. Žáci udělali během plavání
velký pokrok a doufám, že jim jejich nadšení z plavání vydrží i nadále.
Eva Ulmanová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE A PRAKTICKÉ
ŠKOLE VELKÁ BÍTEŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Slyšeli jste v úterý 4. prosince chřestění řetězů a podivné zvuky?
Kdekdo by si mohl myslet, že se pekelníci spletli a vyrazili na
svět o den dříve. Ale místo z pekla začali se čertíci a čertice rojit
z naší školy a mířili do kulturního domu na besídku. Jak již tušíte,

Čertíci a čertice na besídce. | Foto: Eva Ulmanová

letošní besídka se nesla hlavně v čertovském a mikulášském duchu. Návštěvníci si mohli
poslechnout spoustu čertovských písniček, básniček, viděli zdramatizovanou pohádku od
Eduarda Petišky „Nenasytný vrabec“ a poslechli si procítěně přednesenou pohádku „Sněhová královna“ od Hanse Christiana Andersena. Velice nás potěšila hojná účast a podpora
rodičů, prarodičů, tet a strýců, zkrátka všech, kdo se na nás přišli podívat. Všechny účastníky musím pochválit za jejich píli, snahu a šikovnost!!
Eva Ulmanová
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ZŠ A PŠ VELKÁ BÍTEŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
SE ZAPOJILA DO PROJEKTU JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Před začátkem adventu naši školu oslovila paní
Petra Opičková, která s naší školou spolupracuje
jako dobrovolník již od roku 2012, s prosbou,
zda bychom nechtěli vyrobit vánoční přáníčka
pro seniory v domově důchodců v Divišově.
Paní učitelky i děti se do úkolu vrhly s nadšením
a snažily se vyrobit co nejvíce přáníček a potěšit
tak všechny babičky i dědečky, kteří Vánoce netráví v kruhu svých blízkých. Nakonec se tento
nápad spojil s výzvou Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“, jehož organizátoři do domovů
důchodců, které se k této akci připojily, rozvezou
vánoční přání i s dárky. Naše přáníčka se tak dostanou nejen seniorům v Divišově, ale po celé republice, a my doufáme, že je potěší a zpříjemní
jim vánoční atmosféru.

Výroba vánočních přání. | Foto: Eva Ulmanová

Eva Ulmanová

SEMINÁŘE PRO ŽÁKYNĚ OBORU KADEŘNÍK
NA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Ve dnech 22. 11. a 6. 12. 2018 se na Střední
odborné škole Jana Tiraye uskutečnily semináře
pro žákyně oboru kadeřnice, které byly věnovány
módním trendům a stylingovým přípravkům.
Jejich prostřednictvím představila technoložka
Kateřina Sekulová širokou škálu výrobků značky
Togethair.
Togethair je barva, která je z 95% složená z přírodních originálních ingrediencí. Obsahuje olej
z chia semínek, vytvářející ochranný film na vlasech. Přínosem aktivních látek rostlinného původu
je fakt, že zanechávají vlasy hebké.
V průběhu semináře byla představena také balagyage – aktuálně používaná barvicí technika,
díky níž působí vlasy přirozeně a nadýchaně.
Kromě toho se opticky zvětší jejich objem.
Přírodní i dozlatova zesvětlené proužky dělají do-
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Praktická ukázka. | Foto: Ludmila Pokorná
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jem zlatavých odlesků na slunci bez ostré hranice či odrostů. Spolu s balagyage bude ombré působit přirozeněji a proužky lze neustále doplňovat a zvyšovat jejich počet. Ve vašich
vlasech vykouzlí wow efekt na přání každé zákaznice.
Po absolvování zmíněných seminářů získaly žákyně nejen certifikáty, ale také inspiraci
pro novou sezónu roku 2019.
Ludmila Pokorná

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Rádi bychom pozvali veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná dne 11. 1. 2019
od 14.00 do 17.00 hodin
Současně je možné v tomto termínu navštívit také Středisko praktického vyučování PBS
Velká Bíteš, Vlkovská 279.
Těšíme se na setkání s vámi!

ŽÁCI VE STŘEDISKU PRAKTICKÉHO
VYUČOVÁNÍ SOUTĚŽILI
Již se stalo tradicí, že koncem
kalendářního roku probíhá ve
Středisku Praktického vyučování
PBS Velká Bíteš soutěž o putovní
pohár Generálního ředitele PBS
Velká Bíteš a. s. Ing. Milana Macholána.
Soutěž probíhala podle předem vypracovaných propozic
s názvem „O nejlepšího obráběče
kovů 2. a 3. ročníku“. Jedná se
o dvoudenní dovednostní soutěž,
Vojtěch Plecitý při práci. | Foto: Archiv SOŠ
ve které žáci 2. a 3. ročníku dokáží, pod dohledem zkušených pedagogických pracovníků, zhotovit v předem určené době
výrobek dle výrobního výkresu. První den část žáků nastoupila na pracoviště soustružení
a v den druhý frézovali. Po ukončení byly všechny práce vyhodnoceny do předem připravených vyhodnocovacích tabulek. O výsledku rozhodl počet dosažených bodů při jejich
součtu z obou částí (soustružení a frézování).Slavnostní vyhodnocení se konalo v zasedací
místnosti Generálního ředitele.
První tři žáci z každého ročníku obdrželi diplom s malou finanční a věcnou odměnou. Vítězové oboru obráběč kovů obdrželi také „Putovní pohár“ od generálního ředitele
PBS Velká Bíteš, a.s.Cílem soutěže bylo nejen ověřit teoretické znalosti získané v SOŠ
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J. Tiraye, ale také praktické schopnosti v odborném výcviku ve Středisku praktického
vyučování PBS Velká Bíteš.Tyto cíle se nám podařilo, bez větších obtíží, splnit.
Rád bych poděkoval nejen učitelům SOŠ J. Tiraye za kvalitní teoretickou přípravu žáků,
ale především také mistrům odborného vyučování SPV PBS Velká Bíteš.
Výsledky soutěže:
2. ročník
1. místo Urban Daniel
2. místo Marek Milan
3. místo Smutný Marek
3. ročník
1. místo Plecitý Vojtěch
2. místo Kroutil Roman
3. místo Štýs Jiří
Závěrem mi dovolte popřát všem čtenářům Zpravodaje v novém roce hlavně hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody.
Aleš Janíček, SPV PBS Velká Bíteš

KULTURA
SLOVO ŘEDITELE KLUBU KULTURY
Vážené dámy a pánové,
dovolte mi, abych jako ředitel ICKK poděkoval za přízeň, kterou jste Zpravodaji
Města Velké Bíteše v uplynulém roce věnovali. Pevně doufám, že obsah a náplň článků
i v tomto roce s devítkou na konci bude pro vás zajímavý tak, aby tento měsíčník
nekončil mezi nečtenými periodiky. Budu velmi rád, pokud bude médiem, ve kterém
se dozvíte to, co můžete očekávat jednak za akce od Klubu kultury, zájmových organizací, spolků, městských a dalších institucí, ale i od vás jednotlivců, kterým život
v našem městě, jak deklarujeme pohostinném a jedinečném, není lhostejný. Pevně věřím, že budete informováni objektivně a pravdivě o veškerém převážně společenském,
kulturním a sportovním dění v regionu.
Již teď vám můžu slíbit jménem všech pracovníků Informačního centra a Klubu kultury
Města Velké Bíteše, že se budeme maximální měrou snažit obohatit váš náročný pracovní
život v době zaslouženého odpočinku pestrou a bohatou škálou programů. Po plesové sezóně připravujeme spoustu akcí, ze kterých vypíchnu například ve spolupráci s Favoritem
Brno cyklistické závody Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, s SDH a MC Bítešáček uspo-
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řádáme Čarodějný podvečer na Letné, následně se v kulturním domě začátkem května
uskuteční kvalifikace na Mistrovství České republiky v bodyfitness a kulturistice dorostu
a juniorů (dívky a chlapci do 21 let), nebude chybět ani úspěšný Beerfest a rád bych zavítal i do oblasti gastronomie a v létě uspořádal „gulášfest“. Samozřejmě vrcholem budou
Tradiční bítešské hody, a tak bych mohl pokračovat. Doufám, že připravíme pestrý program ze všech oblastí a samozřejmě nezapomeneme ani na malé občánky z Bíteše a okolí.
Už teď můžu za náš kolektiv prozradit, že po karnevalu k nám na jaře přijedou televizní
postavičky Jů a Hele. Budu velmi rád, pokud se nám podaří připravit ve spolupráci s muzeem poznávací a prohlídkové zájezdy jednak v rámci naší vlasti, ale i například do Vídně.
Nerad bych zapomněl ani na prkna, které znamenají svět a již teď vás zvu v březnu na
divadelní komedii „Poslední ze žhavých milenců“, s herci Simonou Stašovou a Petrem
Nárožným. Samozřejmostí je i celoroční bohatá škála výstav. Ta největší, která bude za
naší pomoci uspořádaná Josefem Loupem a jeho přáteli v prostorách muzea a Klubu kultury v červnu by návštěvníkům měla představit krásy přírody a ukázat myslivost ve všech
obrazech. Nebudou chybět ani vystoupení a koncerty interpretů domácí scény všech hudebních žánrů. Jako první přivítáme v únoru Kollárovce, následovat bude březnový koncert skupiny Kamelot a v dubnu jednáme o vystoupení skupiny Jelen. Vstupenky budou
nově dostupné i on line přes zřízený moderní objednávkový systém na našich stránkách
Bítešsko.com, který v současné době prochází testováním.
To je jen výčet toho, co by se mělo uskutečnit v letošním roce a doufám, že vás nezklameme a uděláme všechno proto, aby vás kulturní život nehnal do velkých měst a zůstali
jste věrni Velké Bíteši.
Po celý rok 2019 vám za všechny pracovníky redakce Zpravodaje a též Informačního
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše přeji z celého srdce hodně zdraví, štěstí, pohody
a lásky a ať kultura a sport jsou prostředky ke sblížení nás všech.
Josef Jelínek, ředitel ICaKK

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Vystoupení dětí z MŠ. | Foto: Otto Hasoň
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První adventní neděli 2. prosince v 17.00 hodin jsme za účasti p. starosty města
Ing. Milana Vlčka, místostarostky JUDr. Aleny Malé a faráře římskokatolické církve Bohumila Poláčka rozsvítili vánoční strom na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. Se svým
vystoupením se zúčastnili také žáci ze základní umělecké školy a děti z mateřských škol
Lánice a U Stadionu.
Klub kultury

ADVENTNÍ BAROKO V CHRÁMU
Prosincovou hudební nadílkou
Bítešského hudebního půlkruhu
jsme byli tentokráte obdařeni
v kostele sv. Jana Křtitele. Seznámit posluchače s tím, jak se muzicírovalo v adventu v době barokní,
přijelo uskupení Ensemble Serpens
cantat. Pětice hudebníků bohužel
osiřela o onemocněvšího tenoristu.
I ve čtyřech nám však umělci předvedli působivou plejádu dobové
chrámové hudby.
Vedle sopranistky a vedoucí
souboru Alice Ondrejkové se nám
za cembalem i varhanami představila Kamila Dubská, na barokní
„Děkovačka“ | Foto: Otto Hasoň
housle hrál Martin Flašar. Marek Kubát s sebou přivezl teorbu, velkou loutnu s dlouhým krkem, oblíbenou především
v 17. století. Pozoruhodné je na ní umístění strun: větší část z nich vede „klasicky“ nad
hmatníkem, méně strun, zato však delších a hrajících basové tóny, vede vedle hmatníku
k samostatné hlavici.
Při různě obměňovaném nástrojovém obsazení jsme se tak mohli zaposlouchat do děl
tehdejších mistrů. Zazněla především díla německých /např. Georg Philipp Telemann,
Johann Jakob Froberger, Johann Sebastian Bach/ a italských /Tomaso Albinoni, Michelangelo Rossi, Giovanni Battista Pescetti/ autorů. A samozřejmě nechyběl ani „náš“ Adam
Václav Michna z Otradovic se Svatoroční muzikou.
Bylo příjemné ztišit se a přenést do předvánoční doby před několika staletími. Jen je
škoda, že tiché bylo zpočátku i průvodní slovo protagonistů – v zadních lavicích jsme je
slyšeli jen stěží. Do nového roku však vstoupíme bezesporu hlasitěji, s hobojistkou Barborou Trnčíkovou a klavíristkou Kristýnou Donovalovou v kulturním domě 8. ledna 2019.
Samé libé tóny po celý rok!
Michaela Hanzelková
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Ve středu 5. prosince chodil už od rána po Velké
Bíteši opět Mikuláš, anděl a čert. V letošním roce
to byla pětice dvou andělů, dvou čertů v čele
s Mikulášem. Tato pětice jako první navštívila
Mateřskou školu na Masarykově náměstí, Mateřskou školu v Lánicích a Mateřskou školu U Stadionu. Děti byly statečné, zazpívaly Mikulášovi
písničky nebo řekly básničku. Zlobivé děti slíbily,
že se polepší. Nakonec všechny děti dostaly malou sladkou odměnu.
Mikuláš nezapomněl ani na starší obyvatele
a jako každý rok společně zavítali na Domov důchodců a Dům pečovatelské služby ve Velké Bíteši. Tam je doprovodily i děti z Mateřské školy
z Lánic ze třídy Soviček. Mikuláš s andělem přítomným rozdal malé balíčky a společně si s dětmi
za doprovodu učitelek paní Janštové a Brychtové
na kytaru zazpívali pár čertovských i vánočních
písní a určitě tak zpříjemnili den obyvatelům domova svojí návštěvou. Nakonec děti seniorům
rozdaly přáníčka a vánoční andílky.
Mikuláš ve Velké Bíteši. | Foto: Silvie Kotačková
Touto cestou moc děkujeme letošnímu Mikuláši, andělům i čertům za jejich trpělivost a skvělý výkon.
Klub kultury Velké Bíteše

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Jsem přesvědčen o tom, že mnozí Bítešáci si Vánoce bez koncertu Tišnovského komorního orchestru už ani neumí představit. Poprvé hrál TiKO v kostele sv. Jana Křtitele spolu
se žďárským sborem Svatopluk v lednu roku 2004 Rybovu Vánoční mši. Letos už to bude
patnácté vystoupení tohoto amatérského tělesa v bítešském kostele. Věřím tedy, že soubor
není nutné Bítešákům nijak zásadně představovat, stačí jen události posledního roku.
Loňské Vánoce jsme ukončili 7. 1. 2018 v Bíteši. Letošní rok byl poměrně klidný,
absolvovali jsme řadu koncertů v nejbližším okolí – Tišnov, Veverská Bítýška, Předklášteří, Nové Město na Moravě, Doubravník. Slavnostní koncert ke stoletému výročí státnosti jsme měli čest hrát v Porta Coeli v Předklášteří. Tento koncert byl první s naším novým dirigentem Tomášem Křemenem. Myslím, že vyjádřím většinový názor hráčů TiKO,
když řeknu, že se nám s ním hraje příjemně a že jsme snad zase posunuli laťku trochu
výš. Přijďte se přesvědčit. O letošních Vánocích nás už slyšeli posluchači ve Veverské Bí-
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TIKO z Porta Coeli. | Foto: Archiv TIKO

týšce, Kanicích, Tišnově a poslední koncert budeme mít v Horácké galerii v Novém Městě
na Moravě.
Na koncertě nás čeká Parthia Františka Ignáce Tůmy a krátké barokní skladby
D. A. Fr. Milčinského, M. A. Charpentiera, J. K. Kuchaře, J. F. N. Segera. Ty nám pomohl
vybrat a nastudovat Libor Mašek, tišnovský rodák, výborný violoncellista, znalec barokní
hudby, člen souboru Collegium 1704.
A jaké by to byly Vánoce bez koled? Náš basista Arnošt Trkan, folklorista tělem i duší,
upravil další známé i méně známé koledy. Výsledné suitě dal nepříliš překvapivý název
Moravské koledy II, ale slibuji, že překvapeni budete určitě.
Děkujeme za pozvání bítešskému Klubu kultury a těšíme se na vás v neděli 6. ledna
2019 v 16.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.
Otto Hasoň

LÍBEZNÉ TÓNY HOBOJE V LEDNOVÉM KONCERTU BHP
Čas neúprosně ukrajuje z našeho letošního programu a přiblížil se nám čtvrtý koncert naší
22. sezóny. Přijede nám zahrát vynikající mladá hobojistka Barbora Trnčíková, která je na letošní Listině mladých umělců. Vystoupí za doprovodu klavíru Kristýny Donovalové. Pojďme
si naši sólistku představit.
Barbora se narodila v roce 1995, od dětství se věnovala hře na zobcovou flétnu a klavír
na Hudební škole hl. m. Prahy. Na hoboj začala hrát u profesora Pavla Tylšara na Gymnáziu
J. Nerudy, které ukončila v r. 2014. Nyní je posluchačkou HAMU ve třídě odb. as. Liběny
Séquardtové. V loňském roce absolvovala studijní stáž na prestižní Conservatoire National Superieur de Musique ve francouzském Lyonu. Mezi její soutěžní úspěchy patří zejména 1. cena
v mezinárodní soutěži v italském Chieri v r. 2013, 1. cena a titul absolutního vítěze v oboru hra
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na dřevěné dechové nástroje na mezinárodní soutěži Pro Bohemia 2016 a 1. cena a absolutní
vítězství na Soutěžní přehlídce konzervatoří v Teplicích 2012. V roce 2015 byla vybrána jako
jediná česká reprezentantka k účasti v mezinárodní soutěži AEOLUS v Düsseldorfu a v r. 2016
postoupila do druhého kola mezinárodní soutěže Be the ONE v rámci evropské orchestrální
sítě ONE network. Na mezinárodní letní akademii ISA získala cenu a stipendium Gottfrieda
von Einema. Je členkou Orchestru Mladých Evropské Unie (EUYO), s nímž absolvovala řadu
koncertních turné, stipendistkou Akademie komorní hudby a od září 2015 členkou Orchestrální
akademie PKF– Prague Philharmonia. V létě roku 2017 byla vybrána k účasti v Moritzburg
festival academy, kde mimo účinkování v orchestrálních projektech také se svým komorním
souborem vyhrála cenu za nejlepší interpretaci v komorní hudbě. Pravidelně navštěvuje výběrové kurzy s nejvýznamnějšími světovými hobojisty.
Myslím, že je opět na co se těšit, a srdečně Vás tímto na koncert zveme! A co nás tedy čeká
v programu? Na úvod sonáta pro hoboj a basso continuo c moll A. Vivaldiho. Dále pak Nokturno H dur op. 9 Frederika Chopina, kompozice pro sólový klavír. V další skladbě umělkyně
opět spojí síly a provedou Sonátu F dur K 370 W. A. Mozarta. Pak bude následovat R. Schumann a Tři romance pro hoboj a klavír. Na závěr zazní Sonáta pro hoboj a klavír, dílo to Petra
Ebena. Tak co? Dobré, ne? Pevně věřím, že mladé umělkyně přijdete podpořit a sál KD bude
praskat ve švech! A kdy? Úterý 8. 1. 2019 v 19.00 hodin. Tak se budeme těšit!
Ondřej Sedlák

POZVÁNKA NA PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY
Vedení společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. vás srdečně zve na
19. Reprezentační ples, který se bude konat 9. února 2019 od 20.00 hodin v kulturním
domě ve Velké Bíteši.
K tanci a poslechu zahraje Vysočinka a cimbálová muzika Kyničan. Hostem večera bude
skupina NO NAME. Můžete se těšit na tradiční vinný raut a zajímavou tombolu. Také pro
vás připravujeme půlnoční překvapení. Celým večerem bude provázet Jana Musilová.
Mária Bartošková

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH
JESTŘABÍ (III. ČÁST)
2018

Počasí

Zima	trvalejší sněhová pokrývka přišla až po vánocích. Jinak byla zima mírnější,
bez extrémních mrazů. Největší zima a mrazy se dostavily až v březnu.
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Jaro
Léto
Podzim

s uché, teplé. Vše co kvetlo, se minulo s výjimečnými mrazy a vydrželo i když se
březnové teploty někdy pohybovaly mezi -8°C až -15°C.
sucho, sucho, sucho, všude chybí voda, kůrovec řádí, lesy mizí. Ale jinak, léto
jak má být, naměřeno až 40°C, ale bez dešťů, úroda živoří. Kdyby zapršelo, bylo
by to super. Teplotní rekordy padaly po celé ČR.
koncem září přišel náhlý pokles teplot z 30°C na 15°C a méně.
Sucho přetrvávalo.

Dopravní značení
Po dlouhém boji se konečně podařilo uzavřít obec dopravními značkami „Začátek
obce“ a „Konec obce“ (směrem na Březku).
Na obnovenou cestu byla umístěna dopravní
značka omezující rychlost na 50 km/hod.
Občané očekávají zpomalení provozu, i celkové zvýšení bezpečnosti, vždyť někteří bezohlední řidiči se obcí doslova řítili rychlostí
přes 90 km/hod.
Výhled do budoucna
„Doufáme, že se nám podaří vybudovat
dlouho slibovanou autobusovou zastávku
s točnou“, říká Iva Svobodová, předsedkyně
OV. „Šetříme si na to městem přidělované finance, a teprve potom bychom se pustili do
dalších akcí.
Nové označení konce obce. | Foto: Alois Koukola
V prvé řadě do opravy zvoničky, potom
do odvodnění a vyčištění rybníka a snad i do chodníků a možná i do osvětlení“, dodává.
Zeptal jsem se také dvou spíše mladších obyvatel:
Jak se Vám žije v Jestřabí?
Dagmar Doubková (členka OV)
Jsem tady spokojená. Jestřabí je malá vesnička a je tady klid, to je velká výhoda,
která je však vykoupená špatnou dostupností a dopravní obslužností. To pociťují zejména
starší lidé, kteří musí k lékaři a za nákupy, a také školáci. Dříve sem jezdila alespoň pojízdná prodejna, uvažovalo se také o taxi pro důchodce. Ale jsme optimisté, dokonce si
sami sečeme trávu kolem silnice. Jsem ráda, že se podařilo obec uzavřít dopravními značkami, protože už to bylo neúnosné. Po dokončení silničky na Březku se obec stala průjezdnou, cestu do Bíteše si takto zkracovali zejména jaseničtí. Jinak věřím, že se podaří ta
autobusová zastávka, potom oprava zvoničky a další, v tom jsme v OV za jedno.
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Radek Prokeš
Je tady krásně, užíváme si každé roční období a díky blízkosti Velké Bíteše nám tady
téměř nic nechybí. Jestřabí je ovocnou zahradou Velké Bíteše. Snad jen zajíždění autobusu
do obce by zlepšilo stávající stav, ale na tom se již pracuje. Také zásadní obnova silnice do
Jestřabí by přišla vhod, cesta se roky pouze záplatuje a o nějaké rovnosti nemůže být ani
řeč. Také její rozšíření od Bíteše po rozcestí na Jindřichov se již řeší, provoz je tam větší
než byl dříve. Celkem vzato, žije se nám tady skvěle.

Zvonička v obci. | Zdroj: Regionální učebnice

Závěrem chci poděkovat zejména paní Ivě Svobodové za nevšední ochotu při poskytování informací k tomuto článku, paní Doubkové a panu Prokešovi za poskytnutý rozhovor
a popřát obyvatelům Jestřabí i Vám čtenářům zdraví a pohodu do nového roku 2019.
Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝH HASIČŮ
ROZLOUČENÍ S FRANTIŠKEM PORUPKOU
V sobotu 8. 12. 2018 se dobrovolní hasiči okrsku Velká Bíteš ve farním kostele sv. Jana
Křtitele naposledy rozloučili s dlouholetým hasičským funkcionářem Františkem Porupkou, který naše řady opustil po dlouhé nemoci 1. 12. 2018 ve věku 72 let. Za SH ČMS
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se jménem okrsku Velká Bíteš rozloučil okrskový
starosta Ludvík Zavřel. František Porupka se narodil 3. 9. 1946 v Šumicích u Uherského Brodu.
Do Velké Bíteše přišel roku 1949. Zde navštěvoval základní školu. V letech 1963-5 se vyučil
v Jihlavě brusičem kovů. Pracoval v podniku Žďas
Žďár nad Sázavou. V letech 1965-7 absolvoval základní vojenskou službu na letišti v Líních u Plzně
u protivzdušné obrany. Dne 6. září 1969 se oženil.
Po vojně pracoval v První brněnské strojírně ZKG,
závod 08 Velká Bíteš nejprve jako brusič kovů
a posléze jako řidič. Zde pracoval do roku 1996.
Od roku 1996 pracoval u Zdravotnické záchranné
služby Nové Město na Moravě. Od roku 2001
Foto: Rodinný archiv
pracoval jako řidič sanitky u Dopravní zdravotní
služby Josef Čtveráček. Od 30. 5. 2010 byl na zaslouženém odpočinku. K dobrovolným
hasičům byl po vzoru svého otce přijat 1. 1. 1960. Členem sboru byl úctyhodných 58 let.
Účastnil se jako pořadatel kulturních akcí organizovaných sborem. Účastnil se cvičení požárního sboru. Věnoval se údržbě a opravám svěřené mobilní požární techniky a prováděl
její zazimování. Opravoval věcné prostředky požární ochrany. Zajišťoval opravu požárních
stříkaček i pro okolní sbory. Jako řidič-strojník vyjížděl k četným požárům lesů kolem železniční trati, sloužil na požární stanici žňové požární hlídky, prováděl preventivní požární
prohlídky soukromých objektů. Po několik let pravidelně zajišťoval preventivní hlídky při
společensko-kulturní činnosti v kulturním domě, účastnil se námětových a okrskových
cvičení. Svědomitě a pěkně vedl kroniku naší ZO SPO, byl delegát za ZO SPO na okresní
konferenci SPO. Při významných příležitostech a životních jubileích navštěvoval dlouholeté zasloužilé členy našeho sboru. Na poslední cestě doprovázel zemřelé členy sboru
a bítešské spoluobčany. Bratr Porupka vedl dorostenecké družstvo a zajišťoval devítku
na okrskové závody. Brigádnicky pracoval na stavbě nové hasičské zbrojnice. Podílel se
na údržbě požární zbrojnice a účastnil se brigád na jejím úklidu. Podílel se na přípravách
okrskových konferencí a na aktivitách pořádaných okrskovým výborem.
Funkce ve výboru SDH: referent mládeže Mj ČSPO 1970 – 1971, zástupce velitele Mj
ČSPO 1971 – 1972, strojník 1972 – 1977, kronikář 1984 – 1994, náměstek starosty 1992
– 2003, zástupce velitele 1997 – 2003.
Za práci pro sbor se mu dostalo ocenění: 1. 1. 1970 Čestné uznání ZO SPO Velká Bíteš;
1972 Čestné uznání OV ČSPO Žďár nad Sázavou; odznak „Vzorný požárník III. stupně“;
odznak „Vzorný požárník II. stupně“; 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení
požárního sboru; 1. 1. 1987 medaile „Za příkladnou práci“; 1. 1. 1997 medaile „Za zásluhy“; 16. 8. 2002 „Odznak svatého Floriána“; 1. 9. 2006 čestné uznání okrsku Velká
Bíteš; 2016 Čestné uznání KSH Kraje Vysočina; 6. 5. 2017 medaile „Za aktivní činnost
v jednotce SDH obce“ I stupně; 2017 Čestné uznání SH ČMS; 2018 medaile „Za mimo-
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řádné zásluhy“; 2018 Záslužná medaile Vincence Broži in memoriam; 2018 Pamětní medaile SH ČMS ke 100 let Československa.
1. 1. 1990 stužka „Za věrnost – 30 let“, 1. 1. 2000 stužka „Za věrnost – 40 let“, 12. 12.
2010 stužka „Za věrnost – 50 let“.
Čest jeho světlé památce

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice POD HRADBAMI, čp. 171:
Roku 1598 Mikuláš Dřín,
jinak zvaný Martínků, prodal dům „ležící u lázni“
Janu Dusíkovi, a to za 7,5
sudů piva v celkové hodnotě 13 zlatých 22,5 grošů.
Dusík, který bydlel nejspíše
ve svém domě na náměstí
čp. 85, tím Dřína vyplatil
a zbývalo mu platit vejrunky
do sirotčí truhlice sirotkům
Dům čp. 171 v současnosti. | Foto: David Prešer
Havla Bruny, patrně dřívějšího držitele domu. Pak roku 1610 zakoupil dům již po Dusíkovi v ceně 200 zl. Mikuláš
Krupička, od kterého jej roku 1617 zakoupil v téže ceně dále Šimon Kotoul. Ten se
v zápisech objevuje ještě roku 1637, kdy koupil stodolu se zahrádkou Za Kostelem za
14 zl. a roli v Zástavách za 3 zl.
Později roku 1694 „Jejich Opatrnosti pan primátor, pan purkmistr na místě pánův starších“ prodali dům po Janu Truhláři jinak Zámečníkovi „podle pustý lázně u potoka
ležící tak, jakž nebožtík Mikuláš Krupička jej v užívání měl“ Františku Horákovi. Slevili
polovinu ceny na 100 mor. zl. z toho důvodu, že dům „jsouce velmi zpustlý“. Roku 1707
dům po Horákovi prodal opět městský úřad na místě Samuela Kousala v téže ceně Jiříku
Porupkovi s tím, „aby dobrým hospodářem byl a krunt repariroval“.
Od Porupky zakoupil roku 1720 dům v téže ceně sládek Josef Fliegel, který prodavateli
vyplatil za jeho náklad 7 rýnských zlatých závdavku. Už roku 1723 byl dům „podle pustý
lázně u potoka pod městem“ připsán dále Janu Braunovi, který se oženil s ovdovělou
Evou Fliegelovou. Ta si zároveň vymínila „pro svou dcerušku Annu všechny ložní a cho-
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dící šaty“. Roku 1759 již vdova Judita Braunka postoupila dům svému synovi tesaři Janu
Braunovi s tím, že má doplatit „Flíglovským“ dědicům z uvedeného závdavku 7 r. zl.
ještě 5 r. zl. 15 kr. Nový držitel domu měl ještě svým třem bratrům Antonínovi, Jiříkovi
a Jakubovi vyplatit každému 10 r. zl. Jan Braun pak roku 1792 postoupil domek dále svému
synovi stolaři Bernardu Braunovi, který měl následně vyplatit obci zbývajících 29 zl. vejrunků. Roku 1798 však Bernard s povolením svého otce postoupil domek svému bratrovi
tesaři Jakubu Braunovi. A ten měl vyplatit své sourozence Bernarda, Josefa a Josefku
každého 50 zl. Roku 1831 tesař Jakub Braun postoupil dům v ceně 440 zl. svému synovi
a též tesaři Martinu Braunovi, který měl poté vyplatit své sourozence Josefa a Marianu
každého 80 zl. Později od roku 1862 vlastnila dům v ceně 1472 zl. Mariana Braunová,
která jej roku 1872 v ceně 1660 zl. postoupila Antonínu a Teresii Braunům. Pak v roce
1895 byl Terezii připsán dům celý.
Roku 1902 byl dům v dražbě prodán, novými majiteli se následujícího roku stali Tomáš
a Marie Procházkovi. Později roku 1923 byla polovina domu převedena na Žofii Uhlířovou a následujícího roku polovina domu Tomáše Procházky na Josefa Marka. V roce 1925
dům vydražili Vojtěch a Marie Peškovi, načež od roku 1949 Marie Pešková vlastnila dům
celý. Za zmínku zajisté stojí, že Vojtěch Peška byl v letech 1933–1941 starostou města.
Dům je v držení rodiny dosud.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 14, 50, 71,
82, 83, 260, kn. č. 11788, fol. 251, kn. č. 11789, fol. 57, kn. č. 11792, fol. 57, kn. č. 11793, fol. 11,
kn. č. 11797, fol. 176. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková
kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 47.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XXI
PARNÍ TURBÍNY
Obecný princip:
Parní turbíny jsou vždy součástí nějakého většího technologického celku, jehož centrem
je zdroj páry – parní kotel nebo parogenerátor. Můžeme je definovat jako stroje pracující v oběhu, v němž pracovní látka mění své skupenství. Jsou to vlastně plynové turbíny
pro velké výkony. Používají se mj. také jako pohon elektrických generátorů pro výrobu
el. proudu v tepelných a jaderných elektrárnách. Pracovním plynem je přehřátá vodní
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pára, která v turbíně expanduje. Její ohřev zabezpečuje spalování paliv nebo teplo vznikající v průběhu jaderné reakce.
Ještě před dokončením výroby lopatek pro spalovací turbíny LADOGA jsme projednali s brněnským ZTU (závod turbín) převod výroby některých
menších typů parních turbín a také pomocné spalovací turbíny o výkonu 1,5 MW pro kompresní
plynové stanice tranzitního plynovodu. S výrobou jsme měli začít v roce 1979. Z parních turbín
to byly následující typy k pohonu napáječek:
MV 400, 500, 700, dále PC 400, 550, 700,
1100 a PCLP 700. Výhledově se měly v našem závodě vyrábět i některé parní kondenzační turbíny,

Parní turbína. | Foto: Archiv PBS

jako: K 1,15; K 2,3; K 4,3; K 4,5; a K 5.
Přehled výroby převzatých parních turbín [ks]:
1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

5

12

10

15

18

8

25

34

26

28

22

15

20

Přehled výroby pomocných spalovacích turbín ST 1,5 MW [ks]:
1980

1982

1983

1984

1985 ……

5

3

1

4

39

Originální konstrukční dokumentace, tj. technické výkresy převzatých parních turbín,
nám byly předány ze ZTU a další inovace jsme si již zajišťovali sami.
Stavební úpravy pod jeřábovou dráhou
Zahájení náběhu této převzaté výroby muselo být posunuto z důvodu skluzu stavebních
prací při úpravách plochy pod jeřábovou dráhou. Opozdily se také dodávky některých obráběcích strojů. Úpravy pod „jeřábovkou“ představovaly: vybetonování podlah, obezdění
a zasklení, zvýšení nosnosti jeřábové dráhy, kromě ploch pracovišť pro strojní obrábění
byla nainstalována také montáž turbín, včetně expanzních, pro které bylo zřízeno i zkušební pracoviště. K jeřábové dráze byl přistavěn také dvoupodlažní sociálně-administrativní přístavek. Po zrekonstruované jeřábové dráze mohly nyní pojíždět oba jeřáby,
původní s nosností 5 tun a nový s nosností 12,5 tuny.
Organizační změny
Nárůst nových výrobních programů si vyžádal úpravy ve struktuře technického úseku
závodu, jehož vedoucím byl technický náměstek ředitele Josef Ondrák, dipl. techn. Spadaly pod něj tři hlavní organizační celky:
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KONSTRUKCE – pod vedením Ing. Františka Mateji, rozdělená na skupiny:
Turbodmychadla – vedoucí Ing. Bohumil Siegel
Letecká + malé plynové turbíny – vedoucí Stanislav Svoboda
Expanzní turbíny – vedoucí Ing. Jindřich Svoboda.
TECHNOLOGIE – pod vedením Jiřího Drápely – jednotlivá oddělení:
Konstrukce přípravků – vedoucí František Navrátil / Jiří Klíma
Postupy – vedoucí Josef Klapal
Normy – vedoucí Jaroslav Jelínek
THN – výrobní podklady – vedoucí Miroslav Smolík
Odbor hospodaření nářadím (OHN) nástrojárna, výdejna, ostřírna, – vedoucí Lubomír Holík.
VÝVOJOVÁ DÍLNA – pod vedením Břetislava Tučka.
ZÁVOD OSLAVANY

Bývalý důl KUKLA v Oslavanech. | Zdroj: Wikipedia

V roce 1973 byla zrušena těžba uhlí na dole Nosek v Oslavanech. Takto byl důl nazýván
až po roce 1947, před tím se jmenoval Kukla. Poslední vůz byl vytěžen z hloubky 881 m
dne 31. srpna 1973. Ještě v roce 1963 na dole pracovalo 1058 zaměstnanců a potom byla
činnost dolu postupně utlumována. Zbylí pracovníci byli převedeni do nově vzniklého závodu První brněnské strojírny, který byl lokalizován v povrchových prostorách zrušeného
dolu. Měla se v něm vyrábět malá turbodmychadla, a to ve spolupráci s naším závodem.
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Ředitelem závodu byl jmenován Miroslav Sedláček, bývalý ředitel našeho závodu.
Od roku 1973 byly v Oslavanech vyráběny pouze dílce do malých turbodmychadel PDO
7 RS, PDH 10 RN, PTD 110 R a mechanických dmychadel M 240. Vyráběly se také méně
náročné součásti do turbodmychadel střední velikosti. Oslavanští pracovníci dojížděli na
zaškolení do Velké Bíteše.
Nejdříve to bylo 40 pracovníků, potom dalších 77. V našem závodě pracovali na dvě
směny. Koncem roku 1973 bylo v Oslavanském závodě již 206 pracovníků.
Do Oslavan jsme zapůjčili mistra, technologa, kontrolora a plánovače. Na konto u nás
zaškolovaných oslavanských pracovníků nám byl zvýšen plán výroby zboží o 5,4 milionů
Kčs, což odpovídalo asi 50-ti pracovníkům při plnění norem na 50 %.
Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

SPORT
TURNAJ VE FLORBALU ŽÁKŮ 4. AŽ 6. TŘÍD

Společný nástup účastníků. | Foto: Otto Hasoň

S blížícím se koncem roku se ve sportovní hale ve Velké Bíteši již tradičně sešli florbalisté 4. až 6. tříd aby mezi sebou poměřili síly. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 týmů a to
po 2 týmech z Velké Bíteše a Říčan, mužstvo Predators Dolní Kounice a tým Zbraslavi.
Turnaj se hrál systémem každý s každým a první 4 mužstva v tabulce postupovaly dále do
play-off.
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Zápasy probíhaly ve vysokém tempu a o konečném pořadí v tabulce nebylo rozhodnuto
do odehrání posledního zápasu. Z tohoto měření sil nejlépe vyšli florbalisté Zbraslavi,
kteří tak hladce prošli až do finále. V něm je doplnilo mužstvo Říčany “A“ a v souboji o 3. místo
se utkaly družstva Dolní Kounice a Velké Bíteše “A“. Po těsném souboji dokázali domácí hráči
vyhrát poměrem 3:1 a slavili tak zisk 3. místa. Ve finále předvedli florbalisté Zbraslavi opět
skvělý herní výkon, podpořený perfektním brankářem. Přes veškerou snahu soupeřů z Říčan,
dokázali zvítězit hráči Zbraslavi 4:1 a brali tak nejcennější trofej za 1. místo.
Turnaj přinesl opět mnoho vyrovnaných zápasů, několik překvapivých výsledků,
jedinečné emoce ze sportovních výkonů a především radost z pohybu. S koncem turnaje
odeznělo i zklamání z případných proher a na tvářích všech zúčastněných bylo patrné,
že dělat tento sport je baví. Poděkování tak patří především dětem a jejich rodičům ale také
všem, kteří se podíleli na průběhu celého turnaje.
Tomáš Urbánek

VÁNOČNÍ AKADEMIE 2018
Každým rokem v prosinci pořádá TJ Spartak
Velká Bíteš, z.s. Vánoční akademii, na které vystupují členové jednotlivých oddílů jmenované organizace. Na letošní akci připadlo datum 7. prosince.
Akademie se opět vydařila. Hned po zahájení
předsedou Ing. Petrem Světlíkem nastoupily
k prezentaci všechny oddíly se svými trenéry.
Poté začala jednotlivá vystoupení. Bylo možno
zhlédnout oddíl moderní gymnastiky, sportovní
gymnastiky, volejbalové přípravky, volejbalu
žákyň, oddíl JUDO a vystoupení rodičů s dětmi
(celkem 216 vystupujících). Podpořit naše členy
přišlo asi 450 diváků.
Chtěla bych za oddíl sportovní gymnastiky
poděkovat vedení TJ Spartak a trenérům za
obětavou práci s dětmi a přípravou na každoroční vánoční akci. Také chci za sebe poděkovat
Vandě Coufalové, která mi umožnila připravit
vystoupení sportovní gymnastiky a doprovodila
skladbu svým zpěvem. Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů za zajištění hasičského dozoru při
konání vánoční akademie.
Nashledanou na další akademii v roce 2019.

Zleva: Andrea Musilová, Marie Loupová,
Vanda Coufalová. | Foto: Michaela Minářová

Oddíl Sportovní gymnastika – mladší žákyně.
Foto: Jiřina Loupová

Jiřina Loupová, trenérka Sportovní gymnastiky
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OSTATNÍ
JEŽÍŠKOVA VNOUČATA
Letos poprvé se náš Domov důchodců zapojil do
projektu ,,Ježíškova vnoučata“. Několik klientů vyjádřilo svá přání, co by jim udělalo k Vánocům radost.
Většinou to byly drobné dárky jako hrníček, kalendář, vlna na pletení ponožek, ale jeden klient měl jako
přání dokonce i tahací harmoniku. Všechny dárky byly
klientům doručeny osobně nebo poštou nejen z různých oblastí republiky, ale i z našeho města a blízkého
okolí. Radost byla veliká a i slzičky dojetí se objevily.
Je krásné, že i v dnešní uspěchané době si někdo vzpomene na seniory a snaží se udělat prostě jen radost.
V příštím roce se určitě rádi zapojíme znovu.
Dárky udělaly radost. | Foto: Archiv DD

Petra Veselá za DD a PS

ROK 2018 V SENIORKLUBU
Další rok je za námi, to nám ten čas utíká … Scházíme se pravidelně každou třetí středu
v měsíci v kulturním domě. Nikde se nemusíme přihlašovat ani platit příspěvky, stačí přijít.
Lednová schůzka je pravidelně se starostou města. Na dalších schůzkách jsme si povídali s městskými strážníky, ředitelem Klubu kultury Ing. Josefem Jelínkem nebo senátorem
RNDr. Milošem Vystrčilem. Potěšili nás svým vystoupením žáci ZUŠ Velká Bíteš nebo
bratři Dudovi svým hudebním vystoupením. Cestovali jsme s paní Porupkovou po Havajských ostrovech a New Yorku, s Filipem Fouskem jsme si povídali o jeho cestě po svaté
zemi a s Věrou Robotkovou o Finsku, zemi tisíce jezer.
V červnu jsme zažili pohodové a zajímavé odpoledne na chatě u myslivců, opékali jsme
špekáčky a povídali si o výcviku honících psů. V říjnu jsme prověřili naše vědomosti v kvízu,
který připravil Karel Smolík, a na závěr roku v prosinci nám zahrál Otto Hasoň se svými přáteli.
Navštívili jsme Industriální muzeum v bývalých hutích v Dolních Vítkovicích a prohlédli si Ostravu s průvodcem. Prohlédli jsme si Čapí hnízdo, zámek Konopiště. V červnu
jsme vystoupali po stezce do oblak v Dolní Moravě a navštívili vojenské muzeum v Králíkách. V září jsme si prohlédli Velehrad, skanzen a prošli jsme se rybníkem podvodním
tunelem v Modré u Velehradu. V prosinci jsme navštívili vánoční Brno.
Abychom udělali něco pro zdraví, byli jsme několikrát ve Wellness Kuřim, jezdíme na
výlety na kolech a každé pondělí chodíme na vycházky po blízkém i vzdáleném okolí.
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Například chodíme z Domašova přes Šmelcovnu do Veverské Bítýšky, projdeme nesměřské údolí, navštívíme Ekocentrum Chaloupky v Balinách a projdeme balinské údolí.
Máme oblíbené trasy kolem Bílého potoka, Jinošovskou oboru, Jinošovské studánky,
Zlámance, Tišnov – Květnice, Svatou Horu a další krásná místa v našem okolí.
Tohle všechno by nešlo bez finanční podpory Městského úřadu ve Velké Bíteši, za což
patří velký dík. Naše díky patří též lidem, kteří nám věnovali svůj čas a přijali pozvání na
naše schůzky. Díky patří i pracovníkům Klubu kultury a kulturního domu. Nesmíme také
zapomenout na Ing. Miloslava Klimenta, ředitele BDS a jeho řidiče.
Závěrem přejeme zdraví, pohodu a úspěšný rok 2019.
Jana Požárová za Seniorklub

NOVÝ ROK
Stojíme na začátku dalšího roku s otázkou, co je před námi? Co nás čeká? Jak asi dopadne to a tamto?
Bude tento rok lepší nebo horší než ten minulý? Možná se někdo zastaví a hodnotí
loňský rok, co se podařilo a co naopak ne. Přemýšlíme, co se dalo udělat jinak, jestli jsme
dobře využili příležitosti, kde jsme zklamali nebo naopak, na co jsme hrdí. Čas plyne dál,
nejde vrátit ani zastavit. Člověk by ho měl co nejlépe využít. Z vlastní zkušenosti vím,
že pokud se spoléhám na Boží moudrost a vedení, zažívám ve svém životě pokoj a při
pohledu zpět zjišťuji, že se věci vyvíjejí tím správným směrem.
Chtěla bych vám napsat pár veršů z Bible pro povzbuzení do dalšího roku:
Bůh dává příležitost k novým začátkům:
Zjevení Janovo 21: 5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl:
„Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“
Pláč 3: 22-23 Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí.
Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
Bůh nabízí odpočinek a pomoc ve starostech a trápeních:
Matouš 11:28 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám
dám odpočinout.
Jan 16:33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení.
Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
Pokud máte z něčeho radost, přijďte se s námi o ni podělit a společně Bohu poděkovat.
Pokud před sebou máte nějakou výzvu, která vás naplňuje obavami, přijďte a budeme se
společně modlit za Boží moudrost a vedení pro vás. Nebo si přijďte jen popovídat o tom,
jaká máte očekávání od příštího roku. Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby,
které se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači).
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A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní,
krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy
v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají,
u drobného občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká k němu.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje úspěšný a požehnaný nový rok Věra Pokorná

ÚSPĚCH BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI
Zaznamenali jsme úspěch Bítešské dopravní společnosti. 30. listopadu převzali zástupci
BDS ve Španělském sále v Praze ocenění v žebříčku sta nejlepších českých firem roku
2018 za 84. místo.
Zeptali jsme se ředitele společnosti Ing. Miloslava Klimenta na pár otázek:
Mohl by jste Vaši firmu krátce představit?
Firma BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST byla
založena v roce 1992, současné době je matkou skupiny
firem BDS-BUS a BDS-TRUCK a NTC. Tato skupina
dosahuje v současné době obrat cca 1 miliardu Kč, provozuje 325 vozidel a zaměstnává cca 400 pracovníků.
Ročně incestuje nejméně 75 milionů Kč hlavně do obnovy dopravní techniky, technologií či staveb.
Kde všude působíte a v jakých oblastech?
Provozovny má ve Velkém Meziříčí, Popovicích
Ocenění pro BDS. | Foto: Archiv BDS
u Jaroměřic nad Rokytnou, Znojmě, Banticích, Brně,
Pozořicích a Nedakonicích. Provozuje dva značkové servisy MAN, KRONE, STAS.
Hlavními činnostmi je provozování nákladní dopravy jak vnitrostatní, tak i mezinárodní, za zmínku stojí přeprava mléka a mléčných výrobků. Pro zajímavost stojí informace,
že firma každý den v roce, včetně sobot a nedělí či svátků, převáží 1 milion litrů kravského mléka. Což už je úctyhodný výkon a řadí nás mezi největší dopravce tohoto druhu
produktu. Dále provozujeme 92 autobusů převážně pro IDS Jihomoravského kraje a pro
Kraj Vysočina. Další stěžejní činností je servisní činnost ve dvou značkových servisech
a provoz čerpací stanice.
Můžete v krátkosti popsat úspěch Vaší firmy?
Firma v letošním roce se umístila na 84. místě v prestižní soutěži TOP 100, neskromně
si dovolím být na toto ocenění velmi hrdý, neboť jsme se umístili mezi takovými prestižními a velkými firmami jako je ŠKODA AUTO, ČEZ, AGROFERT a mnoho dalšími,
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včetně kolegů z 1.brněnské strojírny. Je zajímavé, že z takto malého města se umísťují
dvě firmy již kolikátým rokem. Myslím si, že i toto je dobrou representací našeho města,
kdy malinko naše krásné a úžasné město zviditelňujeme v rámci celé České republiky a že je
to v roce oslav stého výročí založení republiky, o to je to prestižnější, viditelnější a úžasnější.
Jak si ceníte tohoto úspěchu?
Skutečně velmi si toho cením, skutečně jsem byl nesmírně hrdý na to, že jsme opět,
již podruhé (2016) toto ocenění přebírali ve Španělském sále pražského hradu. To že sedíte
společně se skutečnými kapitány českého byznysu a můžete se s nimi na schodech Pražského hradu vyfotit je nesmírným, velkým, úžasným oceněním Vaší mnohaleté a mnohdy
nesnadné práce. Samozřejmě je o ocenění práce všech mých zaměstnanců, bez nich bych
nebyl ničím a proto si všech svých zaměstnanců nesmírně vážím a i tímto jim za všechno
nesmírně děkuji.
Kolikrát se ve svém životě do toho Španělského sálu dostanete a kolikrát v životě v něm
přebíráte ocenění.
Chtěl by jste čtenářům Zpravodaje něco vzkázat?
Všem čtenářům Zpravodaje bych rád vzkázal, že jim přeji v novém roce hlavně hodně
zdraví, štěstí, rodinné pohody a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Žijeme řekl bych ve štastné a spokojené době, naše generace neznají co je to třeba válečné útrapy, bída, hlad a žízeň, žijeme v době kdy máte každý možnost se svobodně
rozhodovat, pracovat, cestovat a jak se říká, každý si ve své torně nosí maršálskou hůl,
jen je nutno ji pevně uchopit a jít si za svým cílem, bojovat o něj, rvát se s osudem,
nikdy se nevzdávat, snažit se nikdy neprohrát a pak jistě se i malé či větší úspěchy dostaví.
Ale vždy musíte být obklopení úžasnými, pracovitými lidmi. Bez nich to také nejde.
Děkujeme Vám za odpovědi a přejeme Vaší firmě mnoho dalších úspěchů.

Redakce

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 2/2018 KONANÉ DNE 19. LISTOPADU 2018
2/2/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 1/2018 ze dne 12. 11. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 19. 11. 2018
3/2/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím darů Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací
pro středisko domov důchodců dle žádosti ze dne 19. 11. 2018.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 11. 2018
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4/2/18/RM – bere na vědomí sdělení Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace „Odůvodnění
navýšení žádosti o příspěvek na provoz 2019 a potřeba oprav a investic v následujících letech“ a pověřuje odbor majetkový zajištěním revizí vnitřních rozvodných sítí vodovodu a kanalizace v objektu
Polikliniky Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
5/2/18/RM – doporučuje ZM schválit rozpočet města na rok 2019 včetně závazných ukazatelů
v předloženém znění a střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 a 2021 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 12. 2018
6/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 15 mil. Kč na
profinancování investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě
969/33, 114 07 Praha 1, dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 12. 2018
7/2/18/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města
č. 13/2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 12. 2018
8/2/18/RM – doporučuje ZM snížit závazný ukazatel v rozpočtu města na rok 2018 pro Městskou
knihovnu Velká Bíteš na mzdové a ostatní osobní výdaje o 13 tis. Kč a tyto prostředky ponechat
v rozpočtu této organizační složky města na úhradu provozních výdajů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 12. 2018
9/2/18/RM – doporučuje ZM schválit Grantové programy na rok 2019 Sport a tělovýchova,
Kultura a ostatní zájmová činnost a Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 12. 2018
10/2/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7888/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace
termín: 30. 11. 2018
11/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 3.800,- Kč. Kupující uhradí náklady související s úplatným převodem
části předmětného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 12. 2018
12/2/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 12. 2018
13/2/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce č.j. HSJI-32-207/E-2018 s Hasičským
záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184 jako půjčitelem.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 11. 2018
14/2/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1235/1 zahrada
o výměře cca 130 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2018
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15/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést za ceny stanovené znaleckým posudkem:
- část pozemku p.č. 1396 lesní pozemek o výměře cca 10 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 1398 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 22 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 146 m2 za cenu 600,- Kč/m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s úplatným nabytí
předmětných pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 12. 2018
16/2/18/RM – doporučuje ZM schválit úplatný převod části pozemku p.č. 1673 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240,- Kč. Náklady související s koupí části
uvedeného pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 12. 2018
17/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění
přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 12. 2018
18/2/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Odvlhčení
v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš“ se zhotovitelem, ATIKA – LYSÝ, s.r.o.,
Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 607 326 10, kterým se prodlužuje termín plnění díla
a navyšuje se cena díla o 19.068,- Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
19/2/18/RM – rozhoduje uzavřít s Informačním centrem a Klubem kultury Města Velká Bíteš,
příspěvková organizace, IČ: 433 81 154, se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5, okres Žďár
nad Sázavou, PSČ 595 01 smlouvu o výpůjčce nebytového prostoru č. 103 nacházejícího se v budově
č.p. 7, obč. vybavenost, která je součástí pozemku p.č. 155/1 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci
Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Nebytový prostor č. 103 tvoří kancelář
o výměře 18,09 m2, kancelář o výměře 13,45 m2, předsíň o výměře 3,02 m2, předsíň o výměře 11,74
m2, kuchyňka o výměře 5,79 m2, sociální zařízení o výměře 2,86 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2019
20/2/18/RM – jmenuje členem školské rady Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
pana Ing. Libora Buchtu a pana Bc. Jiřího Dohnala.
odpovědnost: rada města termín: 19. 11. 2018
21/2/18/RM – rozhoduje uzavřít se spol. INGSTEP s.r.o., IČ: 29377340, se sídlem Sloup 192, 679
13 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2018, jehož předmětem je prodloužení termínu pro
zpracování projektové dokumentace pro územní řízení domova se zvláštním režimem do 31. 12.
2018 a prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace domova se zvláštním režimem
pro stavební povolení do 30. 11. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
22/2/18/RM – schvaluje plán zimní údržby místních komunikací, kterou pro město Velká Bíteš
zajišťují Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. Dále RM rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na
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provádění zimní údržby v období 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 s Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny, příspěvkovou organizací, se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 11. 2018
23/2/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 3900 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš dle žádosti
č.j. MÚVB/8058/18.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 12. 2018
24/2/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku KVK-Klimatizace spol. s r.o., Zdráhalova
1478/11, 613 00 Brno, IČ: 26923718 a objednat dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení na
školní družině na ulici Sadová ve Velké Bíteši za cenu 132.291 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 11. 2018
25/2/18/RM – doporučuje ZM stanovit svým neuvolněným členům za výkon jednotlivých funkcí
odměny za měsíc takto:
- p ředseda komise rady města 2.900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání
komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.
- č len finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 1.000 Kč v měsíci, ve kterém proběhne
minimálně jedno zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.
- č len komise rady města 1.000 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání komise.
Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytované ode dne
zvolení do příslušné funkce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 12. 2018
26/2/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytovat za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města peněžitá plnění za měsíc takto:
- předseda komise rady města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 2.800 Kč v měsíci,
ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude - poskytované ode dne
zvolení do příslušné funkce.
1. člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění
bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.
2. člen komise rady města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém
proběhne minimálně jedno zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení
do příslušné funkce.
3. předseda osadního výboru zastupitelstva města 3.600 Kč, peněžité plnění bude poskytované
ode dne zvolení do příslušné funkce.
4. člen osadního výboru zastupitelstva města 100,- Kč a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč
v měsíci, ve kterém proběhne minimálně jedno zasedání výboru. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou peněžité plnění poskytované ode
dne zvolení do příslušné funkce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 3. 12. 2018
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 2/2018 KONANÉHO DNE 3. PROSINCE 2018
1/2/18/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Pavla Holánka a pana MUDr. Svatopluka Horka.
3/2/18/ZM: zřizuje osadní výbory v částech města Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov,
Jestřabí, Jindřichov, Košíkov, Ludvíkov, Pánov. Osadní výbor v Bezděkově bude tříčlenný,
ve Březce sedmičlenný, v Holubí Zhoři pětičlenný, v Jáchymově sedmičlenný, v Jestřabí tříčlenný,
v Jindřichově sedmičlenný, v Košíkově sedmičlenný, v Ludvíkově pětičlenný, v Pánově tříčlenný.
4/2/18/ZM: volí předsedou osadního výboru v části města Bezděkov pana Petra Vondráka a členy
tohoto výboru: pana Petra Kopáčka, DiS. a pana Jiřího Křikavu.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Březka paní
Mgr. Markétu Burešovou a členy tohoto výboru: pana Ing. Pavla Janšty, pana Ing. Josefa Šilhana,
pana Ing. Josefa Kozu, pana Jiřího Báňu, pana Radka Suchánka, a pana Petra Dvořáčka.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jáchymov pana Jaromíra Rybníčka a členy tohoto výboru: pana Pavla Hampla, pana Vlastimila Březinu, pana Pavla
Kotlana, paní Pavlínu Březinovou, paní Ing. Renatu Ševčíkovou a pana Roberta Hladíka.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jestřabí paní Ivu
Svobodovou a členy tohoto výboru: paní Dagmar Doubkovou a paní Miluši Prokešovou.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jindřichov pana Radomíra Holíka a členy tohoto výboru: paní Blanku Malátovou, pana Jaroslava Krupičku, paní Michaelu Markovou, pana Rudolfa Bryma, Ing. Jana Karáska a pana Martina Koláčného.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Košíkov pana Martina Bryma a členy tohoto výboru: pana Petra Kalinu, pana Radka Bednáře, pana Jiřího Rybníčka,
pana Dušana Bryma, pana Ladislava Rybníčka a pana Petra Čecha.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov pana Libora Žáka a členy tohoto výboru: paní Bc. Ilonu Kalovou, pana Ing. Petra Dobšoviče, paní Hanu
Miklicovou a pana Bohuslava Buriana.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Pánov Mgr. Lucii
Habánovou a členy tohoto výboru: pana Zdeňka Jeřábka a pana MUDr. Stanislava Voborného.
5/2/18/ZM: volí předsedou osadního výboru v části města Holubí Zhoř pana Ing. Josefa Lose,
Ph.D. a členy tohoto výboru: paní Markétu Bártovou, paní Marcelu Ondráčkovou, pana Vojtěcha
Šabackého a paní Mgr. Evu Širokou.
6/2/18/ZM: deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pana Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na
valné hromady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje pana Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na valné
hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš deleguje paní JUDr. Alenu Malou jako zástupce města Velká Bíteš
na valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, a to do doby ukončení volebního období
zastupitelstva města.
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7/2/18/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 10/2018, č. 11/2018 a č. 12/2018 schválená radou města.
8/2/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018
dle rozpočtového opatření města č. 13/2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2018
9/2/18/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 10. 2018.
10/2/18/ZM: bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká
Bíteš sestavené k 30. 9. 2018.
11/2/18/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 15 mil. Kč na profinancování
investiční akce Revitalizace ZŠ Tišnovská 115 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07
Praha 1, IČ: 45317054 dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2018
12/2/18/ZM: bere na vědomí zápis č. 01/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 14. 11. 2018.
13/2/18/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2019 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2019
14/2/18/ZM: schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2020 a 2021.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2018
15/2/18/ZM: schvaluje Grantové programy na rok 2019 Sport a tělovýchova, Kultura a ostatní zájmová činnost a Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto
programy včetně jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
odpovědnost: odbor finanční termín: 5. 12. 2018
16/2/18/ZM: rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 7691/18 ve výši 200.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 12. 2018
17/2/18/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 8245/18 ve výši 200.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 12. 2018
18/2/18/ZM: rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 8343/18 ve výši 300.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 12. 2018
19/2/18/ZM: stanovuje svým neuvolněným členům za výkon jednotlivých funkcí odměny za měsíc takto:
1.) předseda komise rady města 2.900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.
2.) člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 2.500 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní
minimálně jednoho zasedání výboru. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.
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3.) člen komise rady města 2.500 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání
komise. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou odměny poskytované ode dne
zvolení do příslušné funkce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 1. 2019
20/2/18/ZM: rozhoduje poskytovat za výkon jednotlivých funkcí fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva města peněžitá plnění za měsíc takto:
1.) předseda komise rady města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 2.800 Kč
v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.
2.) člen finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude
navýšené o 900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání výboru. Peněžité
plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.
3.) člen komise rady města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené o 900 Kč v měsíci,
ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání komise. Peněžité plnění bude poskytované ode
dne zvolení do příslušné funkce.
4.) předseda osadního výboru zastupitelstva města 3.6000 Kč měsíčně, peněžité plnění bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.
5.) člen osadního výboru zastupitelstva města 100 Kč měsíčně a peněžité plnění bude navýšené
o 900 Kč v měsíci, ve kterém se zúčastní minimálně jednoho zasedání výboru. Peněžité plnění
bude poskytované ode dne zvolení do příslušné funkce.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí budou peněžité plnění poskytované ode
dne zvolení do příslušné funkce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 1. 2019
21/2/18/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemků p.č. 130 zahrada o výměře 36
m2 a p.č. 139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2019
22/2/18/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 376 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 197 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2019
23/2/18/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2019
24/2/18/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1127/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2019
25/2/18/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 3.800,- Kč. Kupující uhradí náklady související s úplatným převodem části předmětného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
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26/2/18/ZM: rozhoduje úplatně převést části pozemku p.č. 1673 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 1 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 1.240,- Kč. Náklady související s koupí části uvedeného pozemku
uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
27/2/18/ZM: rozhoduje úplatně převést za ceny stanovené znaleckým posudkem:
- část pozemku p.č. 1396 lesní pozemek o výměře cca 10 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 1398 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 15 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 22 m2 za cenu 1.200,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 1397 lesní pozemek o výměře cca 146 m2 za cenu 600,- Kč/m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související s úplatným nabytím
předmětných pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
28/2/18/ZM: rozhoduje směnit pozemek p.č. 580/9 zahrada o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/2 zahrada o výměře cca 28 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňovaných pozemků za
cenu 120,- Kč/m2 ze strany města. Město Velká Bíteš uhradí náklady související s výše uvedenou
směnou pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
29/2/18/ZM: rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Jihlava, Žižkova 57,
PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PANÍ HANA HOLÍKOVÁ OSLAVILA 80. NAROZENINY
Hana Holíková, rozená Kozová se narodila 2. 11. 1938 v Praze.
Ve čtyřech letech se přestěhovali do Velké Bíteše, kde bylo v době
války přece jenom bezpečněji. Po základní škole vystudovala
Střední ekonomickou školu v Brně. V 19-ti letech se provdala za
Lubomíra Holíka a narodily se jim dcery Hana a Věra. S manželem,
aktivním hokejistou a fotbalistou, tvořili věrnou „sportovní dvojici“. V roce 1998 nečekaně ovdověla.
Pracovala v ČSAD ve Velkém Meziříčí a ve Velké Bíteši,
naposledy v První brněnské strojírně. Od mládí byla cvičitelkou
v Sokole a potom v TJ Spartak, kde se později stala členkou výboru a převzala účetnictví. A jak tvrdí její nejbližší, dokáže si přes
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všechny aktivity najít i v tomto věku čas pro rodinu, věnovat se vnoučatům i pravnoučatům, a za to jí upřímně děkují.
Paní Hana Holíková patří mezi výrazné postavy bítešského sportu, které se starají o jeho
dobře fungující zázemí. Je členkou výboru TJ SPARTAK Velká Bíteš, ale její aktivity jsou
daleko rozsáhlejší. Požádal jsem následující funkcionáře TJ o několik slov:
Petr Světlík, předseda TJ Spartak.
„Paní Holíková je pracovitá „ženská“, která je od počátku spojena s historií TJ Spartak.
Dovolím si říct, že patří k živoucímu inventáři TJ. Bez ohledu na svůj volný čas a věk zastává svědomitě svoji funkci a navíc nezištně pomáhá všem vedoucím oddílů při zajišťování
sportovních akcí. Jejím „dítětem“ je Vánoční akademie mladých cvičenců. Stará se také
o bezproblémový chod sportovní haly i sauny a úzce spolupracuje na vedení agendy TJ,
včetně zajišťování dotací.“
Ondřej Blaha, trenér oddílu Judo a bývalý předseda TJ k tomu dodává:
„S paní Holíkovou se potkávám od samého začátku své trenérské kariéry. Pomáhala nám při obnovování činnosti oddílu juda, a když jsme začali pořádat turnaje,
zase jsme se na ni obraceli pro radu a pomoc. Ale nejvíce mně pomohla po zvolení do
funkce předsedy TJ. Vždycky najde řešení na každý problém nejen při chodu celého
sportovního klubu, ale dokáže pomoct každému oddílu. Přál bych si mít v jejím věku
také tolik energie.“
Eva Svobodová, členka výboru TJ Spartak
„S paní Holíkovou spolupracuji léta ve výboru Spartaku. Obdivuji, jak se vrhla do získávání sponzorů a grantů. Na všechna jednání je vždy stoprocentně připravena. Doufám,
že bude ještě dlouho v této funkci. Mám ji ráda a obdivuji její vitalitu.“
K blahopřání a poděkování od členů a funkcionářů TJ Spartak, představitelů města i širší
sportovní veřejnosti se připojuje také redakce Zpravodaje a SPOZ.
Alois Koukola

PŘED 100 LETY SE NARODIL JAROMÍR KOTÍK
* 19. ledna 1919
† 3. října 2008
Stručná připomínka života a díla této významné regionální osobnosti,
učitele, historika, spisovatele, archiváře a kronikáře
Mgr. Jaromíra Kotíka – zvaného „Profesor“
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Konšel Jaromír Kotík ve společnosti cigánů na hodech v roce 1972. | Foto: Rodinný archiv

Narodil se ve Velké Bíteši v rodině barvíře modrotisku. Vystudoval Reformní reálné
gymnázium ve Velkém Meziříčí a pracoval v dílně svého otce. V roce 1940 nastoupil do
Pojišťovny Slavia. Od roku 1943 byl až do konce války totálně nasazen v ocelárnách Hermann Göring Werke v rakouském Linzi. Po válce vyučoval na gymnáziu v Uničově a na
Základní škole ve Velké Bíteši. V roce 1959 ukončil přerušená studia na Filozofické fakultě
tehdejší Univerzity J.E. Purkyně v Brně, promocí v oboru pedagog – historik. Byl třikrát
ženatý, měl dvě dcery a jednoho syna. Více ze života „Profesora“ je uvedeno v Z 10/18.
Profese
1949 – 1956
1969 – 1980
1945 – 1998
1961 – 1968
1981 – 2000

Učitel Základní školy ve Velké Bíteši
Ředitel Základní školy při DPL ve Velké Bíteši
Kronikář města Velké Bíteše
Archivář v pobočce OA ve Velkém Meziříčí
Vedoucí pobočky Státního okr. archívu ve V. Bíteši

Publikační činnost
1958
Velká Bíteš 550 let městem
1965
Velká Bíteš za okupace
1967
Velké Meziříčí – procházka jedním městem Vysočiny
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1972
Požárníci ve Velké Bíteši 1872 – 1972
1980
Osvobození Velkomeziříčska Rudou armádou
1981
Květen 1945 ve Velkém Meziříčí
1983
Počátky lidových milicí na Žďársku
1992
Bítešské historky a pověsti
1994
Krev následníka
1994
Všelicos z minulosti Velké Bíteše a okolí
1995
Velká Bíteš docela nedávno 1938 – 1968
1997
Letopisy rodu Haugwitzů
2000
Letopisy obce Křoví
2003
Letopisy obce Jasenice
2004
Dva roky v koncernu Hermann Göring Werke Linz/Donau
2004
Ztracený čas – osudy německého vojáka (spoluautor)
Požádal jsem také několik jeho přátel o vzpomínku:
Ing. Karel Smolík (projektant – důchodce)
Profesor s oblibou vyprávěl historku o oslavě svých narozenin. Slavil je v tehdejší Dětské psychiatrické léčebně, kde byl ředitelem Základní školy.
Byl již uznávaným historikem, spisovatelem, kronikářem, ale také tak trochu bohémem,
což přispělo k jeho všeobecné popularitě, které si byl dobře vědom.
Proto, když viděl z okna své pracovny přicházet gratulanty nejváženější, předsedy a tajemníka Městského národního výboru s obálkou v ruce, mával jim vesele na pozdrav. Jaké
však bylo jeho překvapení, když zjistil, že obálka neobsahuje gratulaci, ale písemnou důtku
s dovětkem, že i přes svoje nesporné kvality, není vždy tím nejlepším příkladem naší mládeži.
Ctibor Veleba (kapitán lodní flotily)
Na profesora rád vzpomínám. V kruhu jeho přátel jsme prožili mnoho úsměvných historek. Po troše „truňku“ měl profesor spoustu průpovídek, které se časem staly legendami.
Na jeho „živijó“ a následné „ať nám smrt ..... políbí“ se nedá zapomenout. Mnohdy následovaly
také jeho oblíbené, nepublikovatelné lidové popěvky z „Poloniny“, doprovázené kytarou.
Když došla řeč na věci poslední, říkával: „Až umřu, nechci mít na parte žádné dojemné,
stále se opakující veršíky. Chci, aby tam bylo napsáno – „Zaměnil život za smrt“.
Ing. Miroslav Šabacký (ekonom – důchodce)
Velká Bíteš se zúčastnila prestižní celostátní kronikářské soutěže za období 1978 – 1980
v kategorii měst do 5-ti tisíc obyvatel. První cena byla udělena našemu kronikáři Jaromíru
Kotíkovi. V hodnocení ministerské komise se píše:
„První cena byla udělena za perfektní vedení všech částí kroniky a za promyšlenou metodiku kronikářské práce. Velmi dobře zpracovaný soutěžní záznam je faktograficky bohatý. Obsáhlé roční záznamy zachycují život města v plné šíři, jsou přehledně tematicky
členěny a nechybí bohaté dokumentační přílohy.“
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Diplom a cena byly předány zástupci ministerstva kultury v Národním muzeu v Praze
dne 10. června 1980. Předání se zúčastnil také tehdejší ředitel muzea ve Žďáře nad Sázavou pan Jan Konzbul. Bylo pro mě velkou ctí, že jsem jako předseda kulturní a školské
komise měl možnost pana „Profesora“ doprovázet pro toto ocenění.
Čestné občanství
Rada města na svém zasedání dne 23. ledna 2006 doporučila ZM ke schválení udělení
Čestného občanství města Velké Bíteše Mgr. Jaromíru Kotíkovi, učiteli, kronikáři, archiváři a pracovníkovi muzea města Velké Bíteše.
Alois Koukola

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu zrekonstruované nebytové prostory bývalého Tabáku – Masarykovo náměstí
č. 82. ve Velké Bíteši. Volné od 1. 1. 2019. Tel. č. 606 580 552, email: tavranova@seznam.cz.
TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. přeje v novém roce hodně zdraví, štěstí a mnoho osobních
i pracovních úspěchů.

VZPOMÍNÁME
Dne 31. ledna 2019 uplynou čtyři roky od úmrtí naší milované
maminky, paní Heleny Hlaváčkové. Kdo jste ji znali,
věnujte ji s námi tichou vzpomínku.
Stanislav a Helena – děti s rodinami
Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro únor 2019: 18. ledna 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Jiří Košťál – Jinošov 83

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA
PŮJČOVNA, PRODEJ A SERVIS LYŽAŘSKÉHO, BĚŽKAŘSKÉHO
A SNOWBOARDOVÉHO VYBAVENÍ
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Středa 17.00 – 19.00 Pátek 16.00 – 19.00 Sobota 9.00 – 18.00 Neděle 9.00 – 13.00
(pauza 12.00 – 12.30)

Tel.: 604 98 90 95

Zpravodaj Město Velká Bíteš
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www.skikostal.cz
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15. 3. 2019 v 15.00 hodin

Předprodej vstupenek
v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Vstupné:

260 Kč

Zpravodaj Město Velká Bíteš
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klempířské práce
pokrývačské práce
tesařské konstrukce
hydroizolační práce
pergoly
přístřešky
půdní vestavby
zednické práce
půjčování pojízdného, lehkého,
duralového, profesionálního lešení Boss
(do výšky až 15m schodišťová věž)

kontakt:
Pavel Krempl
Nová čtvrť 324
595 01 Velká Bíteš

Zpravodaj Město Velká Bíteš
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TŘÍKRÁLOVÝ

KONCERT

Tišnovský komorní orchestr
6. 1. 2019 v 16.00 hodin

Vstupné dobrovolné

Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
dirigent Tomáš Křemen
F. I. Tůma / Parthia in D
D. A. Fr. Milčinský / Pastorela A 3
M. A. Charpentier / Noel sur les instruments
J. K. Kuchař / Pastoralle
J. F. N. Seger / Toccata
A. Trkan / Moravské koledy II

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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