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Bára Tomšíková – první občánek Velké Bíteše r. 2019.
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
mrazivé počasí začátku roku nám zkomplikovalo některé stavební práce na objektech prvního stupně základní školy. Akce revitalizace základní školy však pokračuje nezmenšeným tempem. U novější budovy v ulici
Za Školou byla dokončena ocelová konstrukce nového
stropu nad stávajícím patrem a na ní položena pojistná
hydroizolace. Aktuálně se pracuje na sejmutí krytiny ze
stávající střechy. Všechny tyto práce jsou přípravou pro
nástavbu nového patra budovy a následné nové přestřešení objektu. Práce pokračují také na novém průčelí výše
uvedeného objektu do ulice Na Valech. Historická budova školy dostává na svých dvou uličních fasádách do
Tišnovské ulice a do náměstí Osvobození nová dřevěná okna. Uvnitř všech objektů pokračují odborné řemeslné práce podle jednotlivých dílčích harmonogramů.
Během ledna jsme pokračovali v projekční přípravě domova pro seniory v lokalitě
U Stadionu. Svoji pozornost jsme však rovněž zaměřili na Polikliniku a Dům s pečovatelskou službou (DPS). DPS už slouží čtvrt století bez zásadních oprav. Době vzniku
odpovídá i vnitřní vybavení. Po návštěvě a prohlídce aktuálního stavu objektu připravujeme na letošní rok postupnou výměnu sanitárního vybavení v koupelnách jednotlivých
bytů. Zvažujeme rovněž i nezbytnou opravu dosluhující střešní asfaltové krytiny, stejně
jako projekt zateplení objektu včetně úpravy balkonů nejvyššího patra budovy. U polikliniky bude naším prvním krokem výměna zastaralého výtahu a drobné opravy v objektu.
Následovat by měl projekt stavebních úprav, který stanoví rozsah a potřebnost dalších
úprav objektu včetně jeho zateplení a vyřešení bezbariérového přístupu pacientů do patra
nejstaršího objektu polikliniky na Tyršově ulici.
V lednu jsme obdrželi předběžnou zprávu, že naše žádost o dotaci na projekt rekonstrukce a rozšíření mateřské školy na Masarykově náměstí, podaná v loňském roce,
získala plné bodové ohodnocení. Po doručení závazné zprávy o úspěšném obdržení dotace
vyhlásíme výběrové řízení, abychom se v předstihu připravili na začátek stavebních prací.
Tyto plánujeme bezprostředně po letošních hodech.
Ve druhé polovině ledna jsme byli společně se zástupci osadních výborů města přizváni
na finanční výbor zastupitelstva města. Důvodem bylo vzájemné vyjasnění tvorby obecních rozpočtů, jako součásti rozpočtu města a pravidla jejich čerpání pro jednotlivé místní
části města. Po vzájemné diskusi bylo potvrzeno, že město bude obcím přispívat u větších
investičních akcí v okamžiku, když náklady na danou akci v obci přesáhnou jednonásobek rozpočtu místní části. Dosud tato hranice byla dvojnásobná. O náklady investice nad
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uvedený jednonásobek rozpočtu dané obce se potom podělí radnice a místní část rovným
dílem. Tento krok přinese od letošního roku větší finanční pomoc města každé z obcí při
obnově její zastaralé a nedostatečné dopravní a technické infrastruktury.
V pondělí 11. února se v 17.00 hodin v přísálí kulturního domu uskuteční první letošní
zasedání zastupitelstva města. Program zasedání bude obvyklým způsobem zveřejněn na
úřední desce města a webu města. V programu nebude chybět jak majetkoprávní body,
tak rozpočtové opatření, které, v návaznosti na účetní výsledek hospodaření města
za loňský rok, zpřesňuje příjmovou i výdajovou stránku aktuálního rozpočtu města a týká
se mimo jiné i letošních plánovaných investičních akcí.
Na zasedání by měly být rovněž projednány a předloženy ke schválení novelizované
jednací řády zastupitelstva, rady města a finančního a kontrolního výboru.
Letošní reprezentační ples města se uskutečnil 19. ledna a zahájil již tradičně plesovou
sezonu města. Kvalitou organizace a programu nezaostal za minulými roky. V programu
plesu letos chybělo oceňování Bítešáků za jejich zásluhy a přínos v kultuře, ve sportu
a v dalších oblastech. Důvodem je fakt, že jsme po loňském úspěchu říjnového slavnostního večera ke 100 letům vzniku Československa v kulturním domě rozhodli o každoročním opakování této slavnostní akce na počest české státnosti s tím, že předávání ocenění
bude její součástí. Na městském plese se v nepřehlédnutelných slavnostních uniformách
rakouského dobrovolného hasičstva objevila skupina návštěvníků z rakouského Seefeld-Kadolz. Této návštěvě předcházela iniciativa ICKK za přispění Ing. Aloise Koukoly a bítešských hasičů k nalezení partnerského města či obce pro naše město v Dolním Rakousku
(toto je partnerem Kraje Vysočina). Městys Seefeld-Kadolz, ležící cca 25 km od Znojma,
je pro tento účel ideální příležitostí k navázání česko – rakouského partnerství a spolupráce
nejen v oblasti kultury, ale také sportu, školství a dobrovolného hasičstva.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Úterý 5. února 2019 od 9.00 do 16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prohlídka prostor školy a přírodní zahrady, možnost nahlédnutí do výuky.
Více info na www.specskolabites.cz.
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Úterý 5. února 2019 v 19.00 hodin
KONCERT BHP - BENNEWITZOVO KVARTETO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

4 | Únor 2019

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

Sobota 9. února 2019 v 8.00 hodin
TURNAJ VE FLORBALU - 7. – 9. TŘÍDY
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak, z.s. Velká Bíteš
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 9. února 2019 ve 20.00 hodin
HASIČSKÝ PLES SDH OSOVÁ BÍTÝŠKA
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Pikardi
V centru kultury, sportu a zájmových činností, bohatá tombola.
Předprodej vstupenek v Restauraci U Halačků.
Organizuje: SDH Osová Bítýška
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 16. února 2019 ve 20.00 hodin
XXVIII. REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hrají Pikardi z Pikárce, bohatá tombola, domácí kuchyně,
vystoupení taneční skupiny Stream Dance Dolní Loučky,
vystoupení tanečního páru z Brna v latinsko-amerických tancích.
Vstupné: 100 Kč.
Předprodej vstupenek na požární stanici ve Velké Bíteši od 8.00 do 18.00 hodin.
Odjezd autobusu – Velká Bíteš, Masarykovo náměstí v 19.30 hodin.
Organizuje: Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, okrsek Velká Bíteš
Úterý 19. února 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
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Středa 20. února 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Povídání s kronikářem města Aloisem Koukolou o Velké Bíteši a jejím regionu.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek 21. února 2019 od 17.00 hodin
PERU – MAGICKÉ ANDY
Přednáška s hostem Romanem Januszem
Městská knihovna Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Sobota 23. února 2019 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
Neděle 24. února 2019 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE s Ester Michálkovou (roz. Lajkepovou):
Mezi kytičkami v Londýně aneb. Jak se dělá věda v královských zahradách.
Na Základní umělecké škole ve Velké Bíteši
Organizuje: Kolpingova rodina ve spolupráci s KDU-ČSL
Úterý 26. února 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Modré třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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.

PŘIPRAVUJEME
Neděle 3. března 2019 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S KOUZELNÍKEM HARRYM
Vstupné: 50,- Kč, maska zdarma

6 | Únor 2019

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

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pondělí 4. března 2019 od 17.00 hodin
TOULKY ČESKOU KANADOU
Přednáška Mgr. Libora Drahoňvského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Úterý 12. března 2019 od 17.00 hodin
SANTINIHO STAVBY
Přednáška Mgr. Jany Molnárové
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
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
Úterý 26. března 2019 od 17.00 hodin
KANADA A USA
Přednáška manželů Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
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. Vstupné: 360 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Agentura Harlekýn ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Neděle 31. března 2019 od 11.00 hodin (start závodu ve 12.00 hodin)
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Masarykovo náměstí
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka
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Pondělí 1. dubna 2019 od 17.00 hodin
ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
Přednáška RNDr. Jiřího Sladkého
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Od 6. dubna do 14. dubna 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky,
keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky,
výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury ve čtvrtek 4. dubna od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Pátek 12. dubna 2019 v 19.00 hodin
KONCERT KAPELY „JELEN“
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 350 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub 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

8 | Únor 2019

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

•
•
•

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 27. 2. 2019 do 17.00 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

POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2019
Velká Bíteš
Bezděkov
Březka
Holubí Zhoř
Jáchymov
Jestřabí
Jindřichov
Košíkov
Ludvíkov
Pánov
Celkem

Dospělí

Děti

Celkem

3 416
49
74
122
81
31
64
149
37
14
4 037

871
9
23
33
14
7
22
38
4
3
1 024

4 287
58
97
155
95
38
86
187
41
17
5 061

Děti narozené v roce 2018
celkem 58, z toho 35 chlapců a 23 děvčat:
• Velká Bíteš – 52 dětí (31 chlapečků, 21 holčiček)
• Košíkov
– 2 dětí (1 chlapeček, 1 holčička)
• Jestřabí
– 1 holčička
• Březka
– 2 chlapečci
• Jáchymov – 1 chlapeček
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Sňatky
Sňatky uzavřené před Matričním úřadem Velká Bíteš v roce 2018 – celkem 21,
v obřadní síni 11 sňatků, v kostele sv. Jana Křtitele 5 sňatků, v kostele sv. Petra
a Pavla v Křoví 1 sňatek, na jiném vhodném místě v KÚ Matričního obvodu Velká
Bíteš 4 sňatky.
Z toho:
• alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš – 6
• oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 6
• oba snoubenci z jiného obvodu – 9
• sňatek s cizincem/cizinkou (z 21 sňatků uzavřených v obvodu Velká Bíteš) – 4
Úmrtí
v roce 2018 zemřelo celkem 42 občanů, z toho 23 mužů a 19 žen:
• Velká Bíteš – 38 občanů (21 mužů, 17 žen)
• Holubí Zhoř – 1 žena
• Košíkov
– 2 muži a 1 žena
Odstěhovaní
v roce 2018 se z Velké Bíteši (i místních částí) odstěhovalo 73 obyvatel
Přistěhovaní
v roce 2018 se do Velké Bíteše (i místních částí) přistěhovalo 70 obyvatel
Přestěhovaní
v rámci Velké Bíteše včetně místních částí se v roce 2018 přestěhovalo 89 obyvatel
Darina Burianová a Milena Janštová

ŠKOLY
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Předvánoční dny v prvních třídách
Předvánoční čas žáci prvního ročníku zahájili zpěvem koled u vánočního stromu
na bítešském náměstí, společně s jejich kamarády z MŠ U Stadionu. Také žáci
z šestých a devátých ročníků přišli prvňáčkům ochotně pomoci při vyrábění andílků
a nejrůznějších vánočních dekorací. V posledních předvánočních dnech potěšily děti
své rodiče a prarodiče vystoupením na besídkách spojených s tvořením svícnů na
vánoční stůl.
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Setkání se seniory
12. prosince 2018 se žáci ze 2. A
vydali potěšit seniory v Domě s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši.
Obě generace si příjemně užily společně strávený čas při tvoření ozdob
na vánoční stromeček. Také dárečky,
které si děti vyrobily ve školní družině, putovaly do Domova důchodců,
aby jeho obyvatelům zkrášlily jejich
dny v čase vánočním.
Setkání se seniory. | Foto: Irena Nováková
Vánoční laťka 2018
V úterý 19. prosince 2018 se vybraní žáci a žákyně naší školy zúčastnili ve Velkém
Meziříčí tradiční předvánoční soutěže ve skoku vysokém. Kategorie dívek i chlapců se
prezentovaly výbornými výkony.
Mezi dvaadvaceti závodnicemi si z našich nejlépe vedly Viktorie Březinová s Monikou
Havlišovou, které obsadily 4. a 5. místo za výkon 137 cm. O 3 cm méně skočily Barbora
Škodová s Ivetou Pospíšilovou - 8. a 9. místo.
V chlapecké kategorii skočil do výšky nejlépe z našich žáků Jiří Boháček, který v dvacetičlenném startovním poli získal 6. místo za výkon 158 cm. Do první desítky se výkonem
155 cm dostal i Jakub Káňa – 8. místo.

Vánoční sportovní den 2018
Turnaj ve florbalu
Ve čtvrtek 20. prosince 2018 se uskutečnil „Vánoční turnaj 8. a 9. ročníku ve florbalu“. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 smíšených družstev rozlosovaných do 2 skupin,
z nichž první 2 družstva postupovala do vyřazovacích bojů. Podmínkou pro všechna družstva byla přítomnost v každém utkání vždy minimálně 1 hráčky ve hře za tým. Hrálo se
za skvělé atmosféry fandících žáků. V utkání o 1. místo si to mezi sebou rozdala družstva
z „céček“. Nakonec se po boji radovala z prvenství třída 9. C, 2. místo brala 8. C a 3. místo
obsadila 8. B. Individuální ocenění za nejlepší hráčku turnaje získala Bára Škodová z 8. C,
u chlapců byl zvolen nejlepším hráčem Jakub Káňa z 9. C.
Turnaj ve vybíjené
Po turnaji ve florbalu následoval turnaj ve vybíjené 6. a 7. ročníku. Každé družstvo
mělo 10 hráčů + 2 náhradníky a musela být splněna podmínka minimálně 5 děvčat
v poli. Složení družstva neurčoval učitel, každá třída si své družstvo volila sama a na
úvod si kapitán vylosoval jednu ze dvou skupin. Zde se hrálo systémem každý s každým a poté první dvě družstva ve skupině postoupila do vyřazovacích bojů. Po velmi
kvalitním výkonu se do finále dostaly překvapivě třídy 6. C a 6. A, které si poradily
v semifinále s týmy ze 7. ročníku. Finálový zápas opanovala 6. C, na 2. místě se umís-
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tila 6. A a bronzový stupínek obsadila 7. A. Při slavnostním vyhlašování výsledků
byla oceněna také Anna Coufalová ze 6. A a Adam Škoda z 6. C, které porota zvolila
nejlepšími hráči turnaje.
Zprávy ze školní družiny

Celý prosincový měsíc se děti v družině připravovaly na vánoční svátky.
Všudypřítomná výzdoba i tvořivé činnosti byly sladěny ve vánočním duchu.
Vánoční veselí bylo započato „Mikulášským odpolednem“, ve kterém byly
pro děti připraveny pohybové, logické
i tvořivé aktivity spojené se svátkem
sv. Mikuláše. Následovalo „Odpoledne
nepečeného cukroví“ provoněné kokosem a vanilkou. Milým hostem byla paní
cukrářka Kolesová, která připravila dva
druhy cukroví, jehož přípravu si mohli
všichni vyzkoušet. Děkujeme jí za velmi
příjemné odpoledne.
V rámci Tvořivých dílen si rodiče
s dětmi vyzkoušeli také zdobení perníčků.

Šesté třídy na exkurzi
9. ledna 2019 se více než sedmdesát
Návštěva v Anthroposu. | Foto: Eva Čermáková
žáků šestých tříd vydalo na exkurzi do
Brna. První zastávkou bylo planetárium. Povídání o zimní obloze a hvězdách bylo velmi
zajímavé a názorné. Uměle vytvořená noční obloha plná souhvězdí byla okouzlující.
V Anthroposu se všichni zúčastnění poučili o pravěku a lidech, kteří v dávných dobách
obývali naši planetu. Zajímavých exponátů bylo k vidění mnoho, nejlákavější a také
největší však byl rozhodně model mamuta v životní velikosti.
Eva Hudcová a Michal Pelán

SPORTOVNÍ AKCE NA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
TURNAJ VE FLORBALU
Na Střední odborné škole Jana Tiraye jsme zahájili nový rok 2019 sportovní soutěží,
a to okrskovým kolem ve florbalu. Tentokrát jsme se zhostili organizace - turnaj proběhl
v sokolovně ve Velké Bíteši za účasti soutěžících žáků naší školy, Gymnázia Velké Meziříčí a Střední hotelové školy a školy řemesel ve Velkém Meziříčí.
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V úterý 8. ledna se utkala dívčí družstva. Děvčata naší školy sice nastoupila s nadšením,
ale ve výsledném hodnocení se projevila převaha družstva gymnázia. Porazilo ostatní zúčastněné, díky čemuž si odneslo vítězství a postup do okresního kola.
Ve čtvrtek 10. ledna byly odehrány florbalové souboje mezi družstvy hochů. Významnou oporou pro žáky naší školy byli jejich spolužáci, kteří je přišli podpořit, a tak dodali
tu správnou sportovní atmosféru. I když brankář našeho družstva nedal soupeřům mnoho
šancí, vítězem turnaje se stalo družstvo Gymnázia Velké Meziříčí, které porazilo Střední
hotelovou školu a tým žáků naší školy a skórovalo 6:1. Naši žáci se umístili na druhém
místě - po dramatickém souboji porazili Střední hotelovou školu a skórovali 4:3.
Turnaj byl zakončen slavnostním předáním diplomů z rukou paní zástupkyně naší školy
– Ing. Mgr. et Mgr. Ludmily Balákové, Ph.D., MBA. Nelze opomenout ani vyhlášení nejúspěšnějšího střelce, kterým se stal Dominik Raus - žák Gymnázia Velké Meziříčí.
Děkuji především všem hráčům a také žákům, kteří pomáhali s organizací. V neposlední
řadě patří poděkování divákům, kteří se také zapříčinili o příjemný sportovní zážitek.
Alexandra Mladá, učitelka

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ
Dne 4. 1. 2019 jsme se s žáky hudební nauky zúčastnili divadelního představení Louskáček v Národním divadle v Brně. Děti se velmi těšily. Přestože představení končilo v pozdních večerních hodinách, byly děti hodné, vnímavé a z představení i z prostředí divadla
odcházely plny zážitků a dojmů.
Věříme, že zájem o návštěvu obdobných představení bude u žáků i nadále přetrvávat
a podaří se nám uspořádat další cestu za poznáváním klasické hudby.
Terezie Čertková, Učitelka hudební nauky

KULTURA
PETR BENDE NAMÍCHAL VE SVÉM VÁNOČNÍM TURNÉ DALŠÍ
HUDEBNÍ KOKTEJL
Kapela Petra Bende slavila 15 let pohromadě a v duchu těchto oslav se neslo také
tradiční vánoční turné.
Vánoční šňůru Petr odstartoval 30. listopadu ve Velké nad Veličkou a během adventu
zavítala kapela celkem do 17 měst. Ve Velké Bíteši se koncert uskutečnil v kulturním domě
ve čtvrtek 20. prosince. Opět zaplněný sál, skvělá atmosféra po celou dobu skoro 2,5 hodinového koncertu.
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Z koncertu. | Foto: Otto Hasoň

V nezměněné sestavě se představil Petrův „band“ a nechyběla ani Cimbálová muzika
Gromba, která program obohatila o lidovou složku. CM Gromba si připravila pro diváky
také malé překvapení v podobě tanečnice Terezky.
Po mnoha letech vystoupil na koncertu také zakládající člen kapely, trumpetista Karel
Nováček, který byl u zrodu mnoha Petrových skladeb. Hlavním letošním hostem byl Radim Zenkl, světově uznávaný hráč na mandolínu, který předvedl svou vlastní virtuózní
techniku, při které nástroj zní, jako by hrály dva nástroje současně. Zahrál také dokonce
i na australské didgeridoo. Svoji hrou na mandolínu roztleskal celé publikum. Zazněla
vlastní tvorba, irská muzika a tradiční české koledy v originálních úpravách. Když zazněla
v podání Radima Zenkla známá „Tichá noc“, nikdo z přítomných ani „nedýchal“ a bylo
neskutečné ticho. Zazněl také s Petrem společný duet, kdy se na „fujaru“ hrála slovenská
koleda.
Společně s Petrem také vystoupil již tradičně dětský pěvecký sbor „Poupata“ ze základní
umělecké školy pod vedením Aleny Borkové a dětský pěvecký sbor „Špunt band“ ze Zbraslavi u Brna pod vedením Luďka Strašáka. Současně pak doprovodili celý pěvecký tým
a po skončení sklidili velký potlesk.
Během koncertu se uskutečnil také křest nového live dvojCD, které je výběrem nejlepších písní z vánočních koncertů za poslední dva roky. Petr si ke křtu CD vybral z publika
Karolínku a společně toto dvojCD pokřtili. CD pak Karolínka dostala od Petra jako dárek.
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Během večera také zazněla jedna zahraniční píseň v českém podání a jak jinak - Petrem
upravená. Tentokrát to byla píseň od Michaela Jacksona „Earth song“. Při této nádherné
písni bylo opět neskutečné ticho a určitě měli návštěvníci „mráz“ po celém těle... Dále
zazněly Petrovy písně jím upravené např. „Tráva“, „Anděl“, „Hvězda“, „Nad horú svítá“,
„Pásli ovce“a další. Po závěrečných „Rolničkách“ následoval již tradičně „standing up“.
K tomu po celý koncert skvělá videoprojekce, LED stěny, špičkové ozvučení i osvětlení.
Bylo to příjemné strávení večera v předvánočním shonu. Neskutečný zážitek.... Petře, díky.
Silvie Kotačková, Klub kultury

BÍTEŠSKÉ NOVOROČNÍ OSLAVY
Novoroční oslavy jsme zahájili již po osmé
v úterý 1. ledna v 17.00 hodin na Masarykově
náměstí ve Velké Bíteši.
Program zahájil starosta města Ing. Milan
Vlček, který přivítal všechny přítomné a popřál
jim i jejich rodinám všechno nejlepší do nového
roku. P. starosta také občany města pozval na
slavnostní zářijové otevření zrekonstruované
základní školy. Dále občany pozdravila místostarostka města JUDr. Alena Malá a ředitel
Klubu kultury Josef Jelínek.
V kulturním programu vystoupil Žesťový
kvintet dechové hudby Lesanka pod vedením
Pavla Pavlíčka, který zahrál několik svých
melodií.
Pro všechny přítomné byl na zahřátí připra„Ohňostroj“. | Foto: Silvie Kotačková
ven svařák a teplý ovocný čaj.
Závěrem jsme zhlédli již tradiční nádherný několikaminutový novoroční ohňostroj
v produkci bítešského ohňostrůjce Miloše Janečka, za který patří velký dík.
Silvie Kotačková, Klub kultury

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT PRO SMYČCE
Tišnovský komorní orchestr znají Bítešáci už patnáct let. Troufnu si říci, že za tu dobu
jsme získali své pravidelné publikum, které na naše koncerty chodí rádo. A protože jsou
to většinou stejní lidé jako vloni či předloni, snažíme se je nenudit a přijít vždy s něčím
nebo někým novým. Letos 6. ledna v bítešském kostele sv. Jana Křtitele se splnilo obojí.
Hrajeme pod novým mladým dirigentem Tomášem Křemenem a na vánočních koncertech
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Z koncertu. | Foto: Jana Víchová

jsme premiérovali skladbu našeho kontrabasisty a nadšeného folkloristy Arnošta Trkana
Moravské Vánoce II. Opět vybral krásné moravské koledy, které u nás na Podhorácku
málokdo zná. A nebyl by pedagogem, kdyby po nás nechtěl něco nového – tentokrát hru na
zvonce a dokonce čtyřhlasý zpěv. Posluchačům ale mohu slíbit, že se stále považujeme za
komorní orchestr, nikoli sbor.
„Seriózní“ část koncertu byla složena ze staré hudby – nám dobře známé Parthii Františka Ignáce Tůmy a skladeb méně známých autorů - 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.
Děkujeme za pozvání bítešskému Klubu kultury a všem posluchačům za tradičně výtečnou atmosféru.
Otto Hasoň, violista TiKO

HOBOJ ZAHÁJIL ROK 2019
Tak rok se nám přehoupnul a ti, kdož navštívili náš lednový koncert, měli krásný hudební zážitek v novém roce. Jistě budu mluvit za všechny zúčastněné, když řeknu, že můžeme být jenom vděční, že máme možnost vyslechnout tak kvalitní koncerty u nás v Bíteši.
Účast publika byla tentokrát poněkud slabší, ale pětašedesát posluchačů vytvořilo příjemné
prostředí pro mladé umělkyně. Přijela nám zahrát vynikající hobojistka Barbora Trnčí-
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ková, která patří mezi špičku
mladé generace našich umělců.
Na klavír ji doprovodila její vrstevnice Kristýna Donovalová.
Program koncertu byl rozmanitý a provedl nás od baroka po
tvorbu současnou. Návštěvníci
koncertu mi jistě dají za pravdu,
že Barbora zahrála naprosto
skvěle a předala nám skladby
na té nejvyšší úrovni. Snad bych
ani nemusel zmiňovat prvotřídní
technické provedení, krásný
Mladé umělkyně po koncertu. | Foto: Otto Hasoň
čistý tón a plně prožitý výraz.
Kdybychom měli něco z programu vyzdvihnout, pak tedy možná Tři romance Roberta
Schumanna pro hoboj a klavír, které byly asi nejvíce sdělné. Po závěrečném potlesku zazněl jeden malý přídavek v podobě tanga Oblivion od Astora Piazzolly. Závěrem si Vás
ještě dovolím pozvat na následující koncert naší sezóny, na kterém si vyslechneme Bennewitzovo kvarteto. Na programu je Beethoven a Dvořák, ale o tom již více kolegyně
Marika Kašparová ve své pozvánce. Tak se těším a věřím, že se sejdeme v hojném počtu!
Ondřej Sedlák

BENNEWITZOVO KVARTETO
Na únorovém koncertu Bítešského hudebního půlkruhu budeme mít tu čest přivítat Bennewitzovo kvarteto. Toto mezinárodně uznávané komorní těleso je svým složením ještě
poměrně mladé, zato hudebně a umělecky velmi vyzrálé.
Kvarteto bylo založeno v roce 1998 a nese jméno profesora Antonína Bennewitze, který
vychoval mnoho vynikajících houslistů. Hrají ve složení: Jakub Fišer – 1. housle, Štěpán
Ježek – 2. housle, Jiří Pinkas – viola a Štěpán Doležal – violoncello. V současnosti koncertují
na českých i zahraničních podiích (Musikverein Wien, Konzerthaus Berlin, The Frick Collection New York ad.) a jsou zváni na festivaly jako Pražské jaro, Dvořákova Praha, Salzburger Festspiele či Lucerne Festival. Často spolupracují s mnoha vynikajícími umělci, jako jsou
Ludmila Peterková, Martin Kasík, Jiří Bárta, Jean-Yves Thibaudet, aj. Rovněž účinkovali se
Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a Českou filharmonií. Dlouhodobě spolupracují
s vydavatelstvím Coviello Classics. V roce 2016 soubor vydal nové CD s kvartety op. 51
a op. 106 A. Dvořáka u vydavatelství SWR musik. Umělecký přínos Bennewitzova kvarteta
dokládají nejen vítězství na několika mezinárodních soutěžích, ale také pochvalné hlasy kritiky. Jsou pověstní ojedinělým výběrem repertoáru a dbají na propagaci české hudby včetně
opomíjených autorů, jako jsou J. L. Dusík, A. Rejcha, P. Haas či E. Schulhoff.
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Na koncertu ve Velké Bíteši uslyšíme dva smyčcové kvartety. Nejprve to bude Smyčcový kvartet F dur op. 59 č. 1 „ Razumovský“ L. van Beethovena. Náleží mezi Beethovenovy vyzrálejší a hudebně bohatší kvartety, komponované pro ruského knížete Razumovského. Jako druhý zazní Smyčcový kvartet G dur op. 106 A. Dvořáka. Obě tato díla jsou
rozsahově náročná, plná krásné hudby. A provedením Bennewitzova kvarteta se tento zážitek ještě umocní. Co víc si přát? Snad jen, aby je 5. února 2019 v 19.00 hodin přivítal
zcela zaplněný sál. Těšíme se na vás.
Marika Kašparová

PLESOVÁ SEZÓNA BYLA ZAHÁJENA PLESEM MĚSTA
Městský ples zahájil letošní plesovou sezónu v sobotu 19. ledna v Kulturním domě ve
Velké Bíteši. Ples organizoval Klub kultury Velká Bíteš ve spolupráci se SOŠ Jana Tiraye.
Starosta města Ing. Milan Vlček společně s moderátorem (Mgr.) Karlem Hegnerem a ředitelem ICaKK Ing. Josefem Jelínkem přivítali přítomné, včetně hostů z dolnorakouské obce Seefeld-Kadolz, které potom pozdravil Ing. Alois Koukola v jejich
rodném jazyce. Tato rakouská obec podpořila náš úspěšný projekt na podporu našich
tradičních hodů v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG. Po úvodním
slovu nastoupily mažoretky Pusinky z Říčan pod vedením Michaely Čejkové a ukázaly své krásné vystoupení.
V programu plesu dále vystoupili tanečníci Daniel Vojtěšek a Karolína Trutnová
z taneční školy INFINITE dance (dříve Starlet Brno). Společně si vytančili nejvyšší republikovou třídu „A“ ve standardních tancích a nyní bojují o získání této třídy taktéž v latinsko-amerických tancích. Na plese byla malá ukázka standardních i latinsko-amerických tanců.
Návštěvníkům po celý večer hrála kapela The Party Band z Prahy a v horním
foyer cimbálová muzika Stanislava Gabriela. Překvapením večera bylo vystoupení
„Madonny“ a po půlnoci nastoupila na bítešské pódium ABBA revival.
Celým večerem nás již tradičně příjemně provedl doc. Mgr. Karel Hegner z Českého
rozhlasu Brno. Součástí plesu byla opět jedinečná tombola, která byla tentokrát tak rychle
vyprodaná, že kolem 22.00 hodiny nebylo už co prodávat. Před půlnocí bylo vylosováno
pět hlavních cen, kde hlavní cenou byl televizor LG.
Malým zpestřením byla také účast fotokoutku GIFFY a přítomní „plesající“ návštěvníci
se mohli nechat vyfotit, třeba i s vtipnou cedulkou, a z plesového večera si tak odnést pěknou fotografii.
Velké poděkování patří následujícím partnerům a sponzorům plesu: Městu Velká Bíteš, starostovi Ing. Milanu Vlčkovi, řediteli SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš Ing. Josefu
Chytkovi a Ludmile Pecinové, INA – Svatební salón za zapůjčení plesových šatů, firmě
KALATRANS, s r.o., Bítešská dopravní společnost spol. s r.o., První brněnská strojírna
Velká Bíteš a.s., fotokoutku GIFFY, DIOS TRADING s.r.o, POEX Velké Meziříčí a.s.,
Pavlu Kratochvílovi, Vinařství JAN PLAČEK, Zdeněk Baláš – „NAŠE BÍTEŠSKÁ“,
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Domov bez zámku Velká Bíteš, Evě Chytkové, MO MRS Velká Bíteš, J.P.N. Cars s.r.o.,
Auto HMK s.r.o., Kavárna „Café Jana“, Ing. Josefu Jelínkovi a RS Elektro.
Dále poděkování patří Mirku Tomšíkovi a Aloisi Špačkovi za ozvučení, Milanu Vodičkovi za osvětlení a květinářství Drlíček za krásnou květinovou výzdobu celého sálu.
Silvie Kotačková, Klub kultury

INFORMACE Z KLUBU KULTURY
Vážení čtenáři Zpravodaje,
tak jak jsem v lednovém vydání Zpravodaje uvedl, připravujeme pro všechny věkové kategorie zajímavý, volnočasový program. Nejedná se pouze o koncerty a divadla,
ale i výstavy, gastronomické a sportovní akce a v neposlední řadě zájezdy a výlety.
Na většinu těchto akcí je možné zarezervovat si místo nebo zakoupit vstupenky nejenom
na Informačním centru, ale i na internetových stránkách kulturně společensko-informačního portálu Bitessko.com. Zde si můžete nejenom předem zvolit sedadlo, které vám bude
vyhovovat, ale budete si moci nově zakoupit vstupenky online úhradou přes platební kartu.
Tato novinka bude spuštěna na předprodeji vstupenek skupiny Jelen v prvním týdnu února.
Doufám, že se tato služba osvědčí a budete ji plně využívat.
Snahou pracovníků Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše bude
účinně pracovat nejenom na programech, které si občané přejí, ale i na zlepšování kvality
života v našem městě. Z toho důvodu budeme zveřejňovat na uvedených stránkách a facebookovém portálu Bitessko.com a Velká Bíteš ankety. V současné době proběhla anketa na
vybavení workautového hřiště a všem, kteří se jí zúčastnili, za názor děkujeme.
Určitě budeme rádi za vaše podměty a přání, ale i připomínky, které povedou ke zlepšení života občanů v našem městě a okolním regionu.
Josef Jelínek, ředitel ICaKK

XIV. FARNÍ PLES

„Toto je den, který učinil Pán, pojďme a radujme se z něho.“
Žalm 118,24
A je to tu zas! Po intenzivním plánování, pečlivých přípravách, obětavém koštování vína
a neúnavném nácviku choreografie se blíží další ročník farního plesu. Srdečně vás na něj,
milí čtenáři Zpravodaje, zveme.
Čím letos chceme potěšit a pobavit? Hned zkraje večera se nám premiérově představí
taneční soubor bítešské ZUŠ. Těšíme se! Rozhodli jsme se, že po letech oživíme oblíbenou soutěž s pomeranči, interně přezdívanou „celulitida dance“. Pobavíme se! Po loňském
grandiózním úspěchu si pro nás naše akční farní mládež připravila další taneční lahůdku.
S překvapením. Nebudeme věřit vlastním očím! Fotokoutek nabídne atraktivní dobové
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propriety. S čímpak si asi zapózujeme? Tombola oplývá úžasnými cenami. Určitě všichni
vyhrajeme!? Nejen chasa a skalní příznivci hodů si po skončení plesu vystřihnou Českou
besedu. Zavýskáme si!
Hlavně, hlavně si však zatančíme. Hrát bude návštěvníky okolních bálů velmi dobře
hodnocená kapela M.E.Š. – u nás poprvé. Jsme nedočkaví! Zkrátka už aby tu byla sobota
23. února se XIV. farním plesem. Bezpochyby nás rozjuchá tak, že nikoho nebudou zábst
chodidla...
Za organizátory Michaela Hanzelková

PERU – MAGICKÉ ANDY
Přijměte pozvání do Městské knihovny Velká Bíteš ve čtvrtek 21. února od 17.00 hodin ke společné
cestě za nejmalebnějšími horskými scenériemi Jižní
Ameriky s oblíbeným hostem Romanem Januszem.
Fascinující fotografie, poutavé vyprávění a autentická hudba z Peru - kouzelné země pestrých barev,
andských velehor a dávné říše Inků. Dobrodružné
putování překrásnou zemí pod Jižním křížem napříč
nejvyššími peruánskými pohořími. Dech beroucí scenérie jednoho z nejkrásnějších treků světa v Cordillera
Huayhuash - rozeklané vrcholy, ledové pyramidy,
tyrkysová jezera. Majestát Bílých Kordiller - fascinující království sněhu a ledu pod proslulým Huascaránem, zdolání vrcholu Nevado Pisco 5752 m. Velkolepé
Zdroj foto: gorole.cz
incké památky a koloniální pupek světa Cusco. Barvami a úsměvem hýřící Peruánci. El Perú grandioso y gracioso! www.gorole.cz
Roman Janusz, Hana Chytková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA HASIČSKÉHO OKRSKU
VELKÁ BÍTEŠ V KATOVĚ – 13. LEDNA 2019
S pečlivě připraveným programem, organizačně dobře zajištěná a s téměř stoprocentní
účastí delegátů i s řadou pozvaných hostů, se stala již tradičním vrcholem činnosti okrsku,
a to nejen oficiálním, ale také společenským. Příjemné prostředí kulturního domu v Katově vytvořilo zástupcům 12-ti hasičských sborů okrsku Velká Bíteš důstojný rámec pro jejich jednání.
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Předsednický stůl zleva: Miroslav Homola, Ladislav Fajmon, Bohumil Jobánek, Ladislav Švejda, Ludvík Zavřel, Jiří Klusák,
Ing. Josef Jelínek, ppr. Bc. Miroslav Volf, mjr. Ing. Josef Dankovič, Petr Fousek, Miroslav Mateja | Foto: David Dvořáček

Slavnostní schůzi řídil člen výkonného výboru OSH Žďár nad Sázavou a garant okrsku
Jiří Klusák. Jako vždy vyčerpávající úvodní projev starosty okrsku Ludvíka Zavřela byl
doplněn roční bilancí činnosti jednotlivých sborů přednesenou okrskovým velitelem Petrem Fouskem. Strojník Miroslav Mateja rozebral podrobně stav požární techniky jednotlivých sborů a pokladník Karel Daněk informoval o stavu financí.
Vyvážený proslov starosty Ludvíka Zavřela začal pohledem do minulosti a uctěním památky
bratrů, kteří SDH opustili. Rázně zdůraznil, že vyprovodit zesnulé sestry a bratry na poslední
cestě by nemělo být povinností, ale otázkou cti a morálky. Stejně důrazně navázal na proslov
starosty velitel okrsku Petr Fousek, který dokázal některé sbory pochválit a některé zkritizovat.
Vedení okrsku také ocenilo některé své zasloužilé členy:
Čestné vyznamenání okrsku Velká Bíteš
obdrželi:
Horáčková Miluše
SDH Velká Bíteš
Brym Martin
SDH Košíkov
Burian Miroslav
SDH Březka
Frantl Pet
SDH Nové Sady
Mičánek Luděk
SDH Katov
Urbánek Zdeněk
SDH Katov
Bc. Volf Miroslav
SDH Velká Bíteš
Nebývá obvyklé, aby starosta organizace takto komplexně bilancoval její činnost nejen
po stránce věcné, ale také po stránce lidské a společenské. Jeho zásluhou má okrsek Velká
Bíteš jako jediný na okrese svoji vlastní medaili s názvem:
Záslužná medaile Vincence Broži,
kterou na této valné hromadě obdrželi:
Bratr František Porupka – in Memoriam
Členem Základní organizace Československého svazu požární ochrany (ZO ČSPO) Velká
Bíteš byl od 1. ledna 1960. Dlouholetý zkušený a obětavý funkcionář, který požární ochraně
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Sestra a bratři hasiči ocenění čestným uznáním. | Foto: David Dvořáček

zasvětil celý život. Vedl dorostenecké družstvo, prováděl preventivní prohlídky, sloužil jako
řidič a strojník a absolvoval školení spojařů. Aktivně pracoval na stavbě nové zbrojnice,
věnoval se údržbě a opravám svěřené techniky a prováděl její zazimování. Podílel se na
většině společenských aktivit organizovaných sborem. Bratr František Porupka nás opustil
1. 12. 2018. Čest jeho památce. Medaile byla předána jeho manželce při posledním rozloučení.
Bratr Jaromír Koza
Členem ZO ČSPO se stal 1. ledna 1964. Během své dlouholeté činnosti prošel mnoha
funkcemi: zástupce referenta mládeže, organizační referent, kulturní referent, strojník
a člen výboru, kterým je dosud. Prováděl preventivní prohlídky, technické zajištění hasičských cvičení, zúčastnil se stavby nové hasičské zbrojnice. Pracoval jako požárník,
řidič a strojník, absolvoval zkoušky spojařů a zkoušky pro práci s dýchacími přístroji.
Věnoval se údržbě požární techniky. Absolvoval mnoho hasičských kurzů. Za svoji práci
obdržel celou řadu vyznamenání. Patří mezi nejspolehlivější členy SDH Velká Bíteš.
Bratr Jaroslav Ošmera
Do ZO ČSPO vstoupil 1. ledna 1975 v Osové Bítýšce a do Velké Bíteše přestoupil
1. března 1982. Po celu dobu se intenzívně věnoval zejména práci s mládeží, náboru „Mladých hasičů“ a jejich výcviku. Vždy se snažil, aby činnost hasičského dorostu byla nejen
na odborné úrovni, ale aby byla také zajímavá. S mladými hasiči podnikal výlety do Metodického centra v Přibyslavi i na zajímavá místa v naší vlasti. Sloužil také jako hasič, řidič
a strojník. Je nejdéle pracujícím členem odborné rady mládeže a od roku 2018 je členem
aktivu zasloužilých funkcionářů okresu Žďár nad Sázavou. Je nositelem mnoha medailí
a čestných uznání.
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Účastníci valné hromady před KD v Katově. | Foto: David Dvořáček

Bratr Karel Daněk
Do ZO ČSPO vstoupil již ve 2. třídě ZDŠ v roce 1977. Vedl družstvo dorostenců,
aktivně pracoval jako člen soutěžního družstva. Působil v řadě funkcí: Vedoucí mladých
požárníků, referent mládeže, vedoucí žákovského družstva a kroužku mladých hasičů,
člen výboru, pokladník, náměstek starosty a starosta, kterým je dosud. Pod jeho vedením
dosahuje sbor velmi dobrých výsledků. Pracuje jako velitel družstva zásahové jednotky
a řidič – referent. O práci ve sboru jevil vždy velký zájem, dokonce se chtěl stát hasičem
z povolání. Je nositelem mnoha odborností, pamětních a věrnostních medailí. Ve sboru je
nejen uznávaným hasičem, ale také dobrým kamarádem, na kterého je vždy spolehnutí.
Ing. Alois Koukola, CSc.
„Za trvalou přízeň, kterou našemu sboru ve svých funkcích projevoval a stále projevuje,
zejména za zviditelnění našeho bratra Vincence Broži v publikaci vydané v roce 2013“,
sdělil mj. starosta okrsku Ludvík Zavřel.
Dojmy:
– příjemná atmosféra a družnost sester a bratří hasičů napříč generacemi
– nové územní uspořádání nenarušilo příslušnost „jihomoravských“ SDH Křižínkov,
Katov a Kuřimské Jestřabí a Kuřimská Nová Ves k bítešskému okrsku
– trvající neformální přátelství s okrskem Dolní Loučky, i když přešel do Jihomoravského kraje
– obdivuhodná angažovanost vedení i řadových členů okrsku.
– nadějné zlepšení práce s mládeží
Pozn: Článek není oficiální sondou do průběhu valné hromady a činnosti okrsku, je spíše
subjektivním pohledem autora.
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Redakce Zpravodaje se připojuje ke všem poděkováním, kterých se Vám dobrovolným
hasičům okrsku Velká Bíteš za Vaši společensky prospěšnou činnost dostalo a přeje Vám
a Vaším blízkým hlavně pevné zdraví.
Alois Koukola

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. 170:

Dům čp. 170 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

Tento dům doznal složitějšího vývoje. Asi původní dvě domovní parcely po scelení
v 17. či počátkem 18. století vytvořily jednu parcelu, sahající od zdi domu čp. 171
po zeď domu čp. 169, načež koncem 19. století byla rozdělena na tři části - domy
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čp. 170, 202 a zahradu s loukou u čp. 169. Hlavní budova čp. 170 sice stála od
18. století na domovní parcele téhož současného čísla popisného, ale předchůdcem
současného domu v 16. a 17. století bývala lázeň. Pro 18. a 19. století je tak třeba
počítat se společnými či propletenými osudy domů čp. 170 a 202. Patrně důležitým
předpokladem, proč tento dům býval lázní, kde lazebník zabezpečoval koupele a lékařskou péči, bylo od 16. století vedení vodovodu od Studánek tudy přes potok do kašny
na náměstí a asi i přepadové vody zpět k potoku.
Gruntovní knihy vypovídají, že roku 1586 „jsou koupili páni starší lázni k vubci“
od dědiců lazebníka Václava za cenu 190 zlatých. Již následujícího roku 1587 městský
úřad prodal „lázeň obecní ležící pod městem“ za 200 zlatých lazebníku Kašparovi.
Avšak již roku 1590 „podle odvodu té lázně“ zaplatil vejrunk Kašparův syn Vavřinec,
od následujícího roku je vyplácela sama obec. Roku 1598 „páni starší“ opět zakoupili k obci lázeň, znovu od dědiců lazebníka Václava, v ceně 190 zlatých. Nato roku
1600 „sou pan purkmistr, páni [radní] s dovolením pánů starších prodali láznu se
vším příslušenstvím (kromě té zahrady a roli [na Psí Hoře], kteráž pro mládež školní,
aby se mejvala a od lázně neplatila, k užívání lazebníkovi každému poručena jest)“
v ceně 180 zlatých lazebníku Melicharovi. Pak roku 1616 zakoupil lázeň již po Melicharovi za stejnou cenu Honz Šilent. Roku 1628 Václav Vrána ze Zňátek na místě
své manželky a dědičky domu Alžběty prodal „láznu obecní se vším příslušenstvím,
co hřebíkem přibito a s osetím na roli, kterážto roli s zahradou každému lazebníku
k užívání se pouští za příčinou mládeže školní, aby se v lázni mejvala a od lázně neplatila“, a to opět v ceně 180 moravských zlatých lazebníku Linhartu Pomplovi.
Tehdy na lázni náleželo obci ještě 61 zlatých 5 grošů 3 denáry, Melicharovu sirotku
33 zlatých 20 grošů a Václavu Vránovi 85 zlatých 14 grošů 4 denáry.
Další zmínka o (bývalé) lázni se váže až k roku 1759. Tehdy „tak chaloupka lázeň
řečená“ náležela k domu na v úvodu naznačené velké parcele a Jakub Hromádka při
prodeji toho domu si v uvedeném roce předmětnou chalupu ponechal. K ní byl vymezen
„při tej chaloupce kousek louky od úhlu až po potok, jak sádami jse zaopatřena se vynachází“. Kupující Jan Šmíd za to získal předkupní právo k této chalupě. Načež roku 1764
pekař Jan Šmíd odkoupil od Jakuba Hromádky zmíněnou loučku mezi domy Jana Brauna
(čp. 171) a svým za 12 zl. 15 kr. Titíž pak roku 1768 spolu směnili „u tak řečenej starej
lázně záležející domek“ (budoucí čp. 202) za dům na náměstí čp. 14. Avšak již roku 1770
si Šmíd s Hromádkem vyměnili domy zpátky. A „co se dotejče tej chalupky při Hromádkově domě jsouce, ta panu Hromatkovi budoucně jeho vlastní zůstane“. A již následujícího
roku 1771 Jan Šmíd koupil od Hromádky „k svému gruntu tu chaloupku neb vejměnek
tak řečenou starou lázeň, kterou sobě pan Jakub Hromatka při frejmarku domu vymínil,
za nadepsaou sumu 16 zlatých rejnských hotových peněz“. Tím byla v úvodu zmíněná
velká domovní parcela obnovena.
K novému rozdělení došlo koncem roku 1875. Noví vlastníci domu Jan a Anna Zívalovi odprodali část domovní parcely, takže jim zůstala současná výměra domu čp. 170.
V lednu 1899 koupili dům Jan a Anna Špačkovi. Ti se tu ale neusadili, když o týden později
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koupili dům Karel a Františka Loukotovi. Od roku 1909 Františka Loukotová vlastnila
dům celý, načež jej roku 1919 postoupila Josefu a Marii Babákovým; od roku 1959 Josef
Babák vlastnil dům celý.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 7, 12, 13,
27, 70, 79, 112, 120, 160, 174, 175, 177, 247; kn. č. 11788, fol. 126; kn. č. 11789, fol. 75, 97, 139,
254, 260; kn. č. 11793, fol. 11, 12; kn. č. 11797, fol. 171. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální
pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 46 (čp. 170), 70 (čp. 202).

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XXII

ZÁVOD OSLAVANY – pokračování
V roce 1976 byla do závodu Oslavany předána výroba dmychadel M 240 včetně montáže a v roce 1977 výroba malých turbodmychadel PDO 7 RS a PDH 10 RN. Zkoušky se
prováděly na zkušebně ve Velké Bíteši. Ze ZTU (závod turbín v Brně) byla do Oslavan
převedena sériová výroba unifikovaných součástí.
Hydraulické tlumiče

Výroba v oslavanském závodě se
postupně stabilizovala a jeho pracovníci, jak v technickém úseku,
tak zejména ve výrobě, byli schopni
plnit stále náročnější úkoly. Proto
byla do Oslavan v roce 1983 převedena sériová výroba hydraulických tlumičů pro drážní lokomotivy
z plzeňské Škodovky. Později byla
výroba tlumičů rozšířena také pro
lokomotivy z ČKD Praha, z Tatry
Výroba hydraulických tlumičů. | Foto: Archiv Strojírny Oslavany
Studénka a pro sklad náhradních
dílů Československých státních drah. Výroba se postupně zvyšovala až na 15 000 ks za
rok. V roce 1984 činil objem výroby dmychadel v závodě Oslavany v peněžním vyjádření
27 milionů Kčs a objem výroby tlumičů 21 milionů Kčs.
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NOVÉ VÝROBNÍ PROGRAMY
Vodní a palivová čerpadla
Z koncernového podniku ŠKODA Plzeň byla v roce 1983 převedena do Velké Bíteše
výroba vodních a palivových čerpadel pro obrněné transportéry. V následujících letech se
vyrábělo 1 500 kusů ročně.
Turbinové průtokoměry
Z jiných výrobních programů jsme v letech 1982 až 1983 postupně vyvinuli 3 typy
turbinových průtokoměrů, určených na měření spotřeby zemního plynu pro malé a střední
provozy. Po ověření sériové výroby v našem závodě jsme jejich výrobu předali do nového
závodu První brněnské strojírny v Mikulově.
Turbomolekulární vývěva
V roce 1984 byla dokončena konstrukční dokumentace pro 20-ti stupňovou turbomolekulární vývěvu, dosahující hodnoty vakua 5.10-6. Její vývoj započal v roce 1983, v rámci
státního úkolu na vývoj progresivních technologií vedoucích ke zvyšování životnosti strojních součástí a nástrojů, zejména obráběcích. Turbomolekulární vývěva se používá ve vakuových pecích na tavení materiálů, kalení, pájení, iontovou nitridaci apod. První prototyp
byl zhotoven v roce 1985 ve vývojové dílně.
Čerpadlo na tekutý kyslík
Bylo vyvinuto v roce 1984 a v roce 1985 jsme vyrobili 5 prototypů ve vývojové dílně.
Dekantační odstředivky
V roce 1984 jsme převzali od Blanických strojíren výrobu dekantační odstředivky
v provedeních DO 420 a DO 420 V. Odstředivky se používají na odlučování pevných částí
z kapalných kalů. Výroba byla zahájena v roce 1985 a prvních 5 kusů bylo dodáno firmě
Bioplyn Třeboň. Původní konstrukce byla nahrazena novým provedením HDO 420 K
a DO 250. Na zemědělské výstavě „Země živitelka“ v Českých Budějovicích v roce 1986
získalo provedení DO 420 V ocenění „Zlatý klas“.

Dekantační odstředivka. | Foto: Archiv PBS
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Tepelná čerpadla
Vývoj prototypu tepelného čerpadla na využití odpadního tepla ze zkušebny turbodmychadel a ze slévárny přesného lití byl zařazen do plánu technického rozvoje v letech 1985
a 1986. Počítalo se s výrobou dvou prototypů.
NOVÉ VÝROBNÍ PROSTORY
GALVANOVNA
U řady součástí plnících turbodmychadel a zejména u přístrojů klimatizace
pro letoun L 39 byly předepsány náročné povrchové úpravy, jako chromování, eloxování, cínování aj. Zajištování
těchto úprav formou kooperace přinášelo značné problémy s dodržováním
termínů. Proto bylo rozhodnuto postavit
si vlastní dílnu povrchových úprav.
V květnu 1976 byla provedena expertiza prováděcího projektu a bylo přistoupeno k vlastní výstavbě. Stavební
část převzaly Montované stavby Brno,
technologické zařízení si však závod
jako finální dodavatel musel zajišťovat
sám a jednotlivá zařízení nakupoval
jako kusové dodávky.
Stavba byla zahájena na jaře roku
1977 a dokončena koncem roku 1978.
Eloxovací linka. | Foto: Archiv PBS
Celkové investiční náklady činily 38
mil. Kč. Hlavním dodavatelem technologických zařízení byl Kovofiniš Ledeč nad Sázavou, ale eloxovací linka byla objednána u finské firmy Schlötter. Montáž probíhala v letech
1979 až 1980 a do provozu byla celá galvanovna uvedena v roce 1981.
Neutralizační stanice
Stavbu neutralizační stanice (čistírny nebezpečných odpadních vod) za 2,2 mil. Kč si vyžádal především provoz galvanovny, ale byly do ní svedeny neutralizační a odpadové vody
ze všech objektů závodu. K ní bylo nutné přivést také novou hlavní sběrnou kanalizační
síť. Z neutralizační stanice jsou vody svedeny do nového rybníka „Králováku“, který nám
pomohly vybudovat Vodohospodářské stavby Brno. Rybník slouží také jako pojistná nádrž
v případě havárie a jeho stavbu jsme si financovali z vlastních zdrojů.
Alois Koukola
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OSTATNÍ
ÚNOR BÍLÝ
„Únor bílý - pole sílí.“ Jaký bude únor, to ještě uvidíme, ale leden zatím přinesl docela slušnou sněhovou nadílku. Z ní mají radost nejen děti a lyžaři, ale i zemědělci, kteří po loňském
suchém létě vyhlížejí více vláhy pro letošní úrodu. Motoristům mohou vydatné sněhové srážky
někdy přinášet komplikace. O úrodě, kterou je ovšem myšleno to, co vyprodukujeme svým
životem, se mluví v Božím slově, v Bibli.
Matoušovo evangelium, 13. kapitola, verše 3-8:
A pověděl jim mnoho v podobenstvích: „Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval,
padla některá zrna podél cesty; i přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa,
kde neměla mnoho země, a hned vzešla, protože neměla hlubokou zem. Když vyšlo slunce,
spálilo je; a protože neměla kořen, uschla. Jiná padla do trní; a trní vzešlo a udusilo je.
Jiná padla do dobré země a vydávala úrodu, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou,
jiná třicetinásobnou.
Zrno v tomto případě znamená Boží slovo, to, nakolik se ve svém životě řídím Božími principy. Dobrá země je naše srdce, myšlení, nitro. Pod dobrou úrodou života si můžeme představit
lidi okolo nás, kterým jsme pomohli, potěšili je, povzbudili, dobře poradili, práci, ze které je
užitek, vychované děti a mnoho dalších užitečných věcí. Je to i o tom, nakolik je člověk ochotný
nechat se Bohem vést a měnit svůj charakter, věřit Mu a rozhodovat se podle Jeho doporučení.
Přijďte si o tom popovídat, nebo jen strávit společně příjemný čas. Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli
v měsíci v 17. hodin v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači).
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 požehnaný únor Věra Pokorná

O RESPEKTU ANEB NĚKDY JE DOBRÉ ŘÍCI NE
Ještě před několika léty jsme je obvykle běžně nepotkali. Žili v izolovaném a uzavřeném světě, který si sami nevybrali a ve kterém sami o sobě prakticky nikdy nerozhodovali. Vždy byl nablízku někdo, kdo jim řekl, kdy a co mají jíst, kdy je potřeba spát
nebo vstávat, kdy je čas na nějakou rutinní činnost (úklid, práci na zahradě, terapii ve
formě nějakého vyrábění…) nebo kdy je čas odpočinku. Pokud si vyjeli za kulturou
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(zatancovat si, zhlédnout divadelní představení…), obvykle se tam potkávali s podobnými lidmi. Lidmi s hendikepem žijícími podobně jako oni ve velkém ústavním
zařízení.
Dnes žijí mezi námi. Potkáváme je v obchodě, na ulici, někteří se s námi dají do řeči.
Chovají se přitom bezprostředně, říkají, co si právě myslí, nebo se projeví, jak to právě cítí.
A naše reakce? Pojďme si vzpomenout nebo se zamyslet, jak na nás takové setkání zapůsobí… Cítíme se zaskočeně? Pobaví nás? Je pro nás osvobozující potkat někoho, kdo se
zrovna nedrží zaběhlých konvencí nebo neřeší, co se ve společnosti sluší nebo ne? Pobouří
nás? Je nám něco nepříjemné? Pohoršíme se nad tím, že někdo, kdo takového člověka
doprovází, včas nezasáhne a neuchrání nás před nepříjemným zážitkem, jakým může být
i podání ruky nebo dokonce objetí? A strpíme raději takové jednání, než bychom byli považování za někoho, kdo nemá dostatek soucitu s hendikepovanými lidmi?
Pracuji v organizaci, kde je společným cílem, aby hendikepovaní žili životem
co nejpodobnějším běžnému životu svých vrstevníků. Do takového života patří například vlastní rozhodování, odpovědnost za své činy a přijímání následků, včetně reakce
okolí. To vše významně napomáhá v procesu učení a získávání nových sociální dovedností. Zkrátka pak vím, jak se mám chovat, aby mě okolí přijímalo.
Potkáte-li na ulici souseda, který by vás chtěl z nevysvětlitelného popudu najednou
obejmout, určitě mu slušnou formou vymezíte hranice, za které nesmí. A to i přesto,
že se léta znáte, vaše děti spolu třeba chodí do školy a vy si každé ráno vyměníte pozdrav a pár zdvořilých slov.
V čem je tedy setkání s hendikepovaným člověkem jiné? Pokud ho respektujete,
máte právo také žádat respekt z jeho strany. Jestliže mu nedáte najevo, že je vám něco
na jeho chování nepříjemné, nepozná to a bude mít za to, že se k vám může takhle
chovat dál. Protože vaše reakce je přijímající.
Nebojme se člověka s hendikepem brát jako každého jiného. Jako partnera, kde je
rovnocennost normální. Přezíráním, ale i tolerováním degradujeme takového člověka
do role dítěte, kde jsme dospělí a zodpovědní pouze my. Zodpovědnost je na obou
stranách a mnozí lidé s hendikepem se teprve učí, jak si chránit vlastní práva bez
omezování práv těch druhých. Svým dospělým postojem jim můžeme pomoci více,
než projevem blahosklonného soucitu.
Jitka Sivulková, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou

SNĚHOVÁ NADÍLKA PŘINESLA
KRÁSNÝ TŘÍKRÁLOVÝ VÝTĚŽEK
533 využitých kasiček, 13 000 letáků, 76 000 cukříků, 2 100 koledníků a výtěžek
3 576 429 Kč. Taková jsou čísla devatenácté Tříkrálové sbírky letošního roku.
Tradiční sbírka, která probíhala v rámci celého okresu Žďár nad Sázavou, přinesla i pro
letošní rok překvapivý výsledek v podobě navýšení výtěžku o 263 344 Kč oproti roku
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minulému. Stalo se tak i navzdory početným sněhovým srážkám, občasným mrazivým
nocím, ale i drobnému dešti, které čtrnáctidenní období sbírky provázely.
„Děkuji všem koledníkům za jejich ochotu a čas, který věnovali pro dobrou věc. Moc si
vážím toho, že se každým rokem najde dostatek koledníčků, ochotných obětovat své pohodlí
a snášet i nepřízeň počasí. Také moc děkuji všem, kteří otevřou koledníčkům dveře, jsou na
ně milí a třeba pak přispějí do tříkrálové kasičky. Díky všem štedrým dárcům. A konečně
děkuji take všem, kteří se podílí jakýmkoliv způsobem na organizování Tříkrálové sbírky,“
vzkázala Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.
Letošní ročník Tříkrálové sbírky přinesl i několik novinek. Ve Velkém Meziříčí vznikla
ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velké Meziříčí tradice Tříkrálového průvodu,
kdy tříkráloví účastníci procházeli městem, zpívali koledy a zdravili kolemjdoucí.
V Novém Městě na Moravě se 13. ledna uskutečnil již třináctý děkovný koncert,
při kterém vystoupil Chrámový sbor z Velkého Meziříčí a hudební uskupení Amare z Nového Města na Moravě.
„V některých obcích okresu se stalo již tradicí i tříkrálové posezení na poděkování za
pomoc při sbírce, kdy místní koordinátoři sbírky za pomoci blízkých připraví koledníkům čaj na zahřátí a drobné občerstvení. Jsou i obce, kde koledníky potkáte jak v pátek,
tak i v sobotu a v neděli, aby navštívili každý dům a zastihli alespoň jednoho člena rodiny.
Lidé se totiž na jejich novoroční pozdrav velmi těší,“ vysvětluje hlavní koordinátorka
sbírky, Yvona Pošvicová. Ta rovněž pro letošní rok oslovila zástupce žďárského Biskupského gymnázia a novoměstské Střední školy odborné, kteří vyslali své studenti na pomoc
při tříkrálové koledě.
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Za získané finance plánuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou použít na podporu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez domova, dále pak na podporu sociálně slabých rodiny s dětmi a těžce nemocným. Podpořeny budou také charitní terénní služby,
dobrovolnická činnost, která usnadňuje péči profesionálů.
Aktuálně žďárská Charita plánuje zaslouženou odměnu pro tříkrálové koledníky.
Připravena jsou promítání ve žďárském a velkomeziříčském kině, vstupenky do bystřického bazénu, do Ski areálu Jimramov a Wellnessu Kuřim.
Koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou:
Yvona Pošvicová, mob.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz
Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou: Ing. Jana Zelená, mob.: 777 755 656 ,
e-mail: jana.zelena@zdar.charita.cz
Lenka Šustrová

PODĚKOVÁNÍ ZA „KOLEDNÍKY“
Dne 10. ledna 2019 nás navštívili v Domově s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši
velice roztomilí – malí „Tři králové“ s Jiřinou Zavadilovou. Všichni bydlící v domově jim
velice děkují za příjemnou návštěvu.
DPS Velká Bíteš
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SLOVO HEJTMANA
Při posledním setkání se starosty a zastupiteli měst a obcí Vysočiny jsem si znovu uvědomil, jak náročná a zodpovědná je jejich každodenní práce v té první linii řešení problémů
a starostí našich občanů. Poslední volby potvrdily, jak výraznou podporu a důvěru pak opakovaně mají naši volení zástupci – ať ve velkých městech nebo i malých vesnicích. Každý
z nás by ovšem měl být také zpětně aktivní, všímavý, dávat samosprávám relevantní zpětnou vazbu, ale ocenit i vše dobré, co pro obce svými rozhodnutími, která nejsou vždy jednoduchá, tito naši zástupci dělají. Nicméně bez svědomité přípravy, denní práce a jednání
se nic nepodaří. Vysočina má obrovské štěstí, že jde celé roky evoluční cestou postupných
činů všech zúčastněných jako celku a ne revolučními skoky plnými vzájemných potyček,
jak tomu je mnohde jinde.
Už na začátku roku jsme byli nebo budeme v našem kraji svědky řady akcí, jež nám
potvrzují sounáležitost a společné snahy ve prospěch rozvoje Vysočiny. Uvedu jen pár
příkladů. Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně jsme se v lednu představili jako
kraj mnoha přírodních krás a úžasných děl vytvořených v minulosti i v moderní době.
V únoru budeme prezentovat svůj nadnárodní rozměr na Ozvěnách Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Bruselu, pro celou republiku budeme opět jako každoročně
inspirací při vyhlášení výsledků soutěže Bezpečná nemocnice.
V celostátní politice jsme svědky stálých rozepří, nesmiřitelnosti rozdílných názorů,
bez vnímání postojů těch jiných. Přitom vím, že jednotliví politici z různých stran politického spektra jsou schopni v soukromí dát za pravdu i svým soupeřům. Ale na veřejnosti
až zarputile bojují. I existující napětí ve společnosti by bylo jistě mírnější, kdyby politici
šli příkladem a projevili něco vzájemného pochopení a porozumění. Vždyť na úrovni obcí
a měst často vidíme, že to jde. Bez zášti, nepřátelství a nevraživosti. S pochopením potřeby
celku – místa, města či regionu. A občané to oceňují, u nás na Vysočině to tak vnímám.
Nabídněme tedy naši pracovitost, pohostinnost a zemitý přístup k životu a tvořme i nadále
společně dobré místo pro život.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 3/2018 KONANÉ DNE 3. PROSINCE 2018
2/3/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 2/2018 ze dne 19. 11. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 3. 12. 2018
3/3/18/RM – bere na vědomí zprávu o činnosti školské rady Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvková organizace ze dne 19. 11. 2018.
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4/3/18/RM – schvaluje rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021
všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací termín: 10. 1. 2019
5/3/18/RM – bere na vědomí opětovnou stížnost na poměry panující při privátních oslavách v městské chatě lokalita Velká Bíteš – Karlov (Letná) ze dne 21. 11. 2018 a pověřuje ředitele Informačního
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace zpracováním analýzy stávajícího
stavu s návrhem případných nápravných opatření.
6/3/18/RM – rozhoduje poskytnout peněžitý dar ve výši 4.374 Kč obdarovanému Hospici sv. Alžběty o.p.s., Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2018
7/3/18/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538,
příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 27. 12. 2018
8/3/18/RM – rozhoduje schválit předloženou změnu Knihovního řádu Městské knihovny Velká Bíteš.
odpovědnost: knihovnice termín: 1. 1. 2019
9/3/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové
organizace č.j. MÚVB/8169/18.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
10/3/18/RM – rozhoduje ukončit dohodou k 31.12.2018 nájemní smlouvu na pronájem pozemku
p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš uzavřenou dne 31.12.2001 a rozhoduje
zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 141/1 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
11/3/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 5036 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8.530,- Kč. Náklady související s nabytím pozemku hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 2. 2019
12/3/18/RM – rozhoduje souhlasit s účastí Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace v programu Erasmus+, Klíčová akce 1, KA102-mobilita osob v odborném
vzdělávání.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2018
13/3/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 za nájemné 52,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
14/3/18/RM – rozhoduje uzavřít se spol. GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem předloženou smlouvu o pronájmu plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 776,2 m + 51 ks přípojek – dimenze DN, ø 32 o délce 370,7 m
v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – II. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve
výši 27.910,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
15/3/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akci „Košíkov – lokalita jihovýchod, novostavba vodovodu a splaškové kanalizace pro výstavbu
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RD“ ve výši Kč 80.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 21. 12. 2018
16/3/18/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava č.: 91/2019.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2018
17/3/18/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27. 12. 2018 do 2. 1. 2019.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 27. 12. 2018
18/3/18/RM – bere na vědomí informaci o provedení a výsledcích prověrky nad stavem BOZP za
rok 2018 v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci a pověřuje
odbor majetkový zpracováním návrhu opatření k odstranění závad vyplývajících z prověrky BOZP.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
19/3/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13
Sloup, IČ: 293 77 340 na zpracování dokumentace k akci „Rekonstrukce místní komunikace – ulice
U Stadionu, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 90.000,- Kč bez DPH / 108.900,- Kč včetně DPH
a současně rozhoduje práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
20/3/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na autorský dozor akce realizaci
stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno,
IČ: 607 27 012 7, kterým se navyšuje cena o 420.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 17. 12. 2018
21/3/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2435/1 oddělené geometrickým plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 520,- Kč. Kupující
uhradí náklady související s koupí předmětné části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 2. 2019
22/3/18/RM – bere na vědomí uskutečnění vstupního setkání v rámci evangelizační akce Alfa kurz,
kterou pořádá Kolpingova rodina, v sálu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace dne 7. 1. 2019.
23/3/18/RM – pověřuje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
tyto členy zastupitelstva města Velká Bíteš přijímat v souladu s ustanovením § 11 a § 11a odst.
1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství před matričním úřadem Velká Bíteš
starostu města Ing. Milana Vlčka, místostarostku města JUDr. Alenu Malou, člena zastupitelstva
města Aloise Špačka a člena zastupitelstva města Jana Vrbu.
Rada města schvaluje užívaní závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) při významných příležitostech a občanských obřadech těmito členy zastupitelstva
města Velká Bíteš starostem města Ing. Milanem Vlčkem, místostarostkou města JUDr. Alenou Malou, zastupitelem města Aloisem Špačkem a zastupitelem města Janem Vrbou.
odpovědnost: pověření členové ZM termín: průběžně
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24/3/18/RM – potvrzuje stanovení vhodného místa a doby pro uzavírání manželství. Vhodné místo
a doba pro uzavírání manželství ve smyslu § 663 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů pro matriční úřad Velká Bíteš je stanovena takto:
§ místo uzavírání manželství – obřadní síň
§ doba uzavírání manželství – každá sobota
odpovědnost: matrikářka termín: průběžně
25/3/18/RM – zřizuje pro volební období 2018–2022 komisi rady města Sbor pro občanské záležitosti. Jmenuje předsedou této komise paní Milenu Koukolovou a členy komise paní Anežku Jelínkovou, Zdeňku Milianovou, paní Bc. Petru Veselou, paní Mgr. Naděždu Burianovou, a stanoví
tajemníkem komise referentku odboru správního.
odpovědnost: předsedkyně komise termín: volební období 2018-2022
26/3/18/RM – rozhoduje využít nabídky bezplatného měření v rámci Radonového programu pro
tyto budovy školských zařízení:
- Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace města, na adrese Tišnovská
116, 595 01 Velká Bíteš,
- Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace města, na adrese Sadová 579, 595 01 Velká
Bíteš,
- Střední odborné školy Jana Tiraye, příspěvkové organizace města, na adrese Tyršova 239, 595 01
Velká Bíteš
a měření objemové aktivity radonu pro tyto budovy objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
27/3/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- část p.č. 1518/1 orná půda o výměře cca 1572 m2 v k.ú. Březské
- p.č. 1620/5 ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2 v k.ú. Březské,
- p.č. 3244 orná půda o výměře 333 m2 v k.ú. Velká Bíteš,
- p.č. 3009/66 ostatní plocha, silnice o výměře 49 m2 v k.ú. Velká Bíteš
- p.č. 57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, jehož součástí je budova č.p. 97 rodinný dům
v k.ú. Velká Bíteš
za cenu 3.300.000,-Kč. Náklady související s nabytím výše uvedených nemovitostí uhradí město
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 2. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 4/2018 KONANÉ DNE 18. PROSINCE 2018
2/4/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 3/2018 ze dne 3. 12. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 18. 12. 2018
3/4/18/RM – schvaluje výši úhrad v Domově důchodců Velká Bíteš od 1. 1. 2019 dle návrhu předloženého Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 1. 2019
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4/4/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno,
IČ: 607 27 012 na zpracování projektové prostoru před vstupem do ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš
za cenu 200.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
5/4/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci
„Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová Čtvrť – 2. etapa, změna dokumentace pro
provádění stavby“ ve výši Kč 2. 926.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 12. 2018
6/4/18/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvy s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33
Jihlava, IČ: 70890749, č. O01885.0014, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru krajem ve
výši Kč 35.000,- v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 18. 12. 2018
7/4/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ
Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,
IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy, předmět plnění a navyšuje se cena díla
o 1.903.335,44 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
8/4/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle závěrečného rozpočtového opatření města č. 14/2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 1. 2019
9/4/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o společném postupu zadavatelů městem Velká Bíteš a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce ulic Nová čtvrť,
Velká Bíteš“ za účelem výběru společného dodavatele.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
10/4/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o společném postupu zadavatelů městem Velká Bíteš a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Velká Bíteš – novostavba 14 BD“
za účelem výběru společného dodavatele.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
11/4/18/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb. s účinností od 1. 1. 2019 platový
výměr ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 1. 2019
12/4/18/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb. s účinností od 1. 1. 2019 platový
výměr:
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
• ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 1. 2019
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13/4/18/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2018:
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelce Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
14/4/18/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2018 řediteli Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
15/4/18/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2018 řediteli Polikliniky Velká Bíteš,
příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
16/4/18/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2018 jednateli společnosti.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 12. 2018
17/4/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na částech pozemků v k.ú.
Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci kabelizace venkovního vedení nízkého
napětí na ulicích Strmá, Za Potokem a Růžová včetně realizace zemního kabelového vedení vysokého napětí za jednorázovou úhradu ve výši 10 % z částky stanovené Dle Ceníku úhrady za zřízení
věcného břemene na majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2019
18/4/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1. 1. 2008 uzavřené se spol.
Agro Záblatí, a.s., IČ: 607 28 353, se sídlem Záblatí 63, 594 53 Osová Bítýška jako nájemcem ve
znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2014, jehož obsahem bude aktualizace předmětu nájmu dle evidence
v katastru nemovitostí dle předložené přílohy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 2. 2019
19/4/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské
sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ se zhotovitelem, EUROVIA, a.s., Národní
138/10, 110 00 Praha 1; IČ: 452 74 924, kterým se prodlužuje termín plnění díla a navyšuje se cena
díla o 493.634,13 Kč bez DPH / 597.297,30 Kč včetně DPH z důvodu zvětšení rozsahu díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2019
20/4/18/RM – bere na vědomí informaci podanou kronikářem města Velká Bíteš o tvorbě kroniky
města Velká Bíteš a předložený harmonogram zpracování kroniky za uplynulá období.
21/4/18/RM – rozhoduje souhlasit s provedením stavebních oprav a úprav elektroinstalace a topení
bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na náklady nájemce a současně rozhoduje prominout nájemné za
měsíce únor a březen 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2019
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22/4/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností TBG PKS a.s., IČ: 28261976, se sídlem Brněnská
126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou dohodu o ukončení nájmu k části pozemku parc.č.2729/18 v obci
a k.ú. Velká Bíteš o výměře 1320 m2, a to ke dni 31. 12. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
23/4/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o zajišťování služeb v oblasti BOZP a PO
s IČ: 758 06 207 jako s vykonavatelem služeb.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 1. 2019
24/4/18/RM – rozhoduje neposkytnout příspěvek na činnost Centra pro zdravotně postižené
ve Žďáru nad Sázavou z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti zapsané
pod č. j. MÚVB/8518/18.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2018
25/4/18/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít dodatek smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4, 59101 Žďár
nad Sázavou, č.: 6011704023.
odpovědnost: odbor správní termín: 10. 1. 2019
26/4/18/RM – rozhoduje souhlasit s provedením stavebních oprav a úprav v požadovaném rozsahu
a výměnou zařizovacích předmětů bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na náklady nájemce a současně
rozhoduje prominout nájemné za měsíce únor a březen 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2019
27/4/18/RM – pověřuje tajemnici Městského úřadu Velká Bíteš zpracováním návrhu nových jednacích řádů rady města, zastupitelstva města, finančního a kontrolního výboru, a to se zřetelem na
ochranu osobních údajů.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 1. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 5/2019 KONANÉ DNE 14. LEDNA 2019
2/5/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 4/2018 ze dne 18. 12. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 14. 1. 2019
3/5/19/RM – rozhoduje neposkytnout finanční podporu sportovcům TJ Březejc, z.s. z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2019 na základě žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/8702/18.
odpovědnost: starosta termín: 31. 1. 2019
4/5/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města
na investiční akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Babinec – 2. etapa“, kterým se
navyšuje tento příspěvek o Kč 176.015,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 1. 2019
5/5/19/RM – bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Ludvíkově konaného
dne 17. 12. 2018.
6/5/19/RM – bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Košíkově konaného
dne 21. 12. 2018.
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7/5/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
na dobu neurčitou od 1. 3. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
8/5/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2019
9/5/19/RM – rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš ke dni 28. 2. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
10/5/19/RM – bere na vědomí zápis o průběhu a výsledcích voleb do školské rady Základní školy
Velká Bíteš, příspěvková organizace.
11/5/19/RM – schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení akce „Revitalizace ZŠ Tišnovská
115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2019
12/5/19/RM – bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Pánově konaného dne 12. 1. 2019.
13/5/19/RM – bere na vědomí vyjádření ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvková organizace k opětovné stížnosti na poměry panující při privátních oslavách
v městské chatě lokalita Velká Bíteš – Karlov (Letná) ze dne 21. 11. 2018 a pověřuje vyřízením
stížnosti paní místostarostku.
odpovědnost: místostarostka termín: 20. 1. 2019
14/5/19/RM – schvaluje Program prevence kriminality města na rok 2019.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 1. 2019

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PRVNÍ OBČÁNEK VELKÉ BÍTEŠE LETOŠNÍHO ROKU
Prvním občánkem našeho města
narozeným v roce 2019 se stala Bára
Tomšíková, která se narodila ve čtvrtek 10. ledna v 15.30 hodin ve Fakultní nemocnici Brně – Bohunicích.
Při narození Bára měřila 51 cm a vážila 3460 g. Rodiči malé Báry jsou
Kristýna a Filip Tomšíkovi z Velké
Bíteše a jedná se o jejich první dítě.
Bára Tomšíková. | Foto: Rodinný archiv
Redakce Zpravodaje gratuluje rodičům malé Báry a k titulu „prvního občánka roku 2019“ a přeje ji šťastnou cestu životem
v milující rodině.
Silvie Kotačková, Klub kultury
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Ve čtvrtek 17. ledna 2019 oslavili
diamantovou svatbu manželé
Zdeňka a František MACHOLÁNOVI z Velké Bíteše
K šedesáti společně prožitým rokům jim s uznáním gratulují členky SPOZ.
S přáním se připojuje i redakce Zpravodaje.

VZPOMÍNÁME
Dne 10. 2. 2019 to budou dva roky, co nás navždy opustila naše maminka, babička
a prababička paní Jiřina Cendelínová, a dne 28. 5. 2019 uplyne 29 roků od úmrtí našeho
tatínka a dědečka pana Tomáše Cendelína z Jáchymova. Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje zarmoucená rodina.
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 21. března tomu bude 22 let, co nás navždy
opustil náš tatínek a dědeček pan Jaroslav Dvořáček z Velké Bíteše a 31. ledna to bylo 15 let co
nás navždy opustila naše milovaná maminka
a babička paní Marie Dvořáčková z Velké Bíteše.
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Děti Vlasta, Jaroslav a Milan s rodinami

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
„Koupíme dům ve Velké Bíteši. Nemovitost může být určená k rekonstrukci. Nabídněte.
Tel.: 739 588 330.“
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 březen 2019: 15. února 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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ODDĚLENÍ
Poliklinika
Tyršova ulice:
Praktičtí lékaři:

Dětští lékaři:

LÉKAŘ
MUDr. Svatopluk Horek
tel.:
566 503 675,
602 729 142
MUDr. Oldřich Holotík
tel.:
566 503 672

ORDINAČNÍ HODINY
Po:
7.00 – 13.00
Út, Čt, Pá:
7.00 – 13.00
St:
12.30 – 18.00
Po, St, Čt, Pá: 6.30 – 12.00
Út:
12.00 – 18.00

MUDr. Eva Dřínková
Masarykovo náměstí 6
tel.:
727 912 628
MUDr. Jana Ráboňová
tel.:
566 503 661,
605 341 734

Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 10.00 (pro akutní)
10.00 – 12.00 (pro objednané)
St:
13.00 – 18.00
Po:
7.00 – 12.00 (nemocní)
13.00 – 15.00 (0 –2 roky)
15.00 – 16.00 (pouze pro objednané)
Út:
7.00 – 12.00
St:
7.00 – 10.00 (nemocní)
10.00 – 13.00 (pouze pro objednané)
Čt:
7.00 – 11.00 (nemocní)
11.00 – 12.00 (pouze pro objednané)
Pá:
7.00 – 12.00
Po:
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00 (Osová Bítýška)
Čt:
7.30 – 13.30 (Osová Bítýška)
Út:
7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
St:
7.30 – 14.00
Pá:
7.30 – 13.30
Út, St, Pá:		 Velká Bíteš
Po:
15.00 – 17.30
St:
10.00 – 13.30
Po:
7.45 – 12.30

MUDr. Marie Petrášová
tel.:
Velká Bíteš
566 532 411
tel.:
Osová Bítýška
566 536 738
Mob.: 724 219 565
ORL:

MUDr. Iva Floriánová
tel.:
566 503 670
Kožní:
MUDr. Vlasta Procházková
tel.:
566 503 670
MUDr. Pavel Havlík
tel.:
566 503 670
Ortopedie:
MUDr. Pavel Janík
tel.:
566 503 673,
objednávání každé út
od 9.00 do 12.00 hodin
Mob.: 605 240 130
Interní + DIA ambulance: MUDr. Jindřiška Tichánková
tel.:
566 503 670
MUDr. Jaroslav Štefek
Neurologie
Hrnčířská ulice 128
- privátní
Velká Bíteš
ambulance:
Privátní
gynekologie:
Fyzioterapie:
RTG:
Revmatologie:
Alergologie
a klinická imunologie:
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MUDr. Věra Sládková
Gynekologické vyšetření lépe
na objednání
tel.:
566 533 091
Alžběta Salavová
tel.:
566 503 668
739 968 839
Martina Hadrabová Dis.
tel.: 566 503 682
MUDr. Amadea Holotíková
tel.:
605 854 154
MUDr. Zuzana Šabacká
tel.:
774 789 817

Čt:

7.30 – 12.30

Po:
Čt:

8.30 – 15.30
9.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

(bez objednání a akutní případy)
(objednaní pacienti)
(děti od 1roku věku)
(UZ kyčlí)

Út:
8.00 – 14.00
Pá:
8.00 – 13.00
Út:
13.00 – 19.00
Čt:
7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření
na tel. čísle 566 531 212, 603 574 046
Po:
7.30 – 17.00
Út:
7.30 – 14.00
St:
7.30 – 14.00
Čt:
7.30 – 15.00
Po, Čt:
7.00 – 17.00
Út, St, Pá: 7.00 – 15.00
Po:
Út, St, Čt:
Pá:
Po:

8.00 – 16.45 (12.00 – 12.30 oběd)
8.00 – 13.45
7.30 – 12.45
8.00 – 13.00

Čt:
Lichá středa:

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00

12.30 – 16.30
12.30 – 16.30

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

Komerční sdělení / Inzerce

Zubní lékaři:

MUDr. Vladimíra Jelínková
tel.: 566 533 092
MUDr. Marwan Zreika
Tyršova 221
tel.: 566 533 129
MUDr. Jitka Řezáčová
tel.: 607 785 326

Oční ambulance:
Oční optik:

Oční optika Swagg:
Logopedie:
Chirurgie:
Psychiatrie:

MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo náměstí 8
tel.: 566 531 645,
603 166 167
Ortoflex s.r.o.
MUDr. Inessa Dospíšilová
Fixní a snímací rovnátka
pro děti a dospělé
MUDr. Petr Strnad
tel.: 777 503 661
Otto Němec
Hrnčířská ulice 127
Velká Bíteš
tel.: 566 531 566
Kostelní 72
Velká Bíteš
tel.: 703 333 096
Mgr. Jana Krejčí
tel.: 778 008 297
MUDr. Jaromír Šilhavý
tel.: 603 792 52
MUDr. Jitka Dočekalová
tel.: 775 270 219

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
tel.: 566 531 011
Všeobecná zdravotní pojišťovna
tel.: 952 235 769
Biochemická laboratoř
tel.: 566 503 665
Lékárna U TŘÍ SLOUPŮ, Masarykovo náměstí
tel.: 566 531 416, 731 654 928
Lékárna AURA, Tyršova 603
tel.: 566 531 707
Poliklinika Velká Bíteš – ústředna
Rychlá zdravotní služba
Domácí ošetřovatelská péče, Renata Němcová
Tyršova 223
Kancelář Domova důchodců a Pečovatelské služby
Bc. Petra Veselá, Eva Dosadilová, Dis.
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Po:
7.30 – 12.00
Út:
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
St:
12.00 – 17.00
Čt, Pá:
7.30 – 12.30
Po:
7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
Út:
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
St:
7.30 – 12.00
Čt:
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Pá:
7.30 – 12.00
Po:
7.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Út:
7.00 – 12.00
St:
7.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Čt:
7.00 – 12.00
Pá:
7.00 – 12.00
Ordinační doba
Po – Pá:
8.00 – 16.00
Provozní doba
Po – Pá:
7.30 – 16.30
Ordinační doba Čt:
8.00 – 16.30
Provozní doba Čt:
7.30 – 17.00
Masarykovo náměstí 8
tel.: 566 531 645
Po:
11.00 – 19.00
St:
8.00 – 16.00
Čt:
8.00 – 16.00
Po:
8.00 – 12.00
13.00 – 19.00
Út – Pá:
8.00 – 12.00
13.00 – 16.30
Po – Čt:
Pá:

8.30 – 17.00
8.30 – 16.00

Po, Čt: 14.00 – 17.00
Při první návštěvě doporučení od ošetřujícího lékaře.
Út:
7.00 – 14.00
Pá:
7.00 – 12.00
Po:
7.00 – 13.00
Čt:
7.00 – 13.00
St:
Pá:
Út:

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 11.00

13.00 – 16.30
12.00 – 16.00

Biochemická laboratoř
tel.: 566 503 665
Po – Pá:
7.00 – 17.00
So:
8.00 – 10.30
Po – Čt:
7.30 – 17.00
Pá:
7.30 – 13.00
tel.: 566 503 661, 566 532 411
tel.: 155, 112
tel.: 602 490 207
7.00 – 14.30
tel.: 566 532 413, 566 532 908, 723 784 579
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nové Město – nemocnice
dospělí pracovní dny
		
víkendy a svátky
děti
pracovní dny
		
víkendy a svátky
Třebíč - nemocnice
pracovní dny
víkendy a svátky
Jihlava - nemocnice
pracovní dny
víkendy a svátky
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15.00 – 20.00 hod. tel. č.: 566 801 850
9.00 – 20.00 hod.
15.00 – 20.00 hod. tel. č.: 566 801 364 / 365
8.00 – 20.00 hod. tel.: 566 801 670
17.00 – 20.00 hod., tel. č.: 568 809 341
9.00 – 20.00 hod.
17.00 – 20.00 hod., tel. č.: 567 157 376
9.00 – 20.00 hod.
- redakce -
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15. 3. 2019 v 15.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné:

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