ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Březen 2019
Vynášení Morény bude i v letošním roce.

Foto: Silvie Kotačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v měsíci únoru se uskutečnily, i když neplánovaně, dvě zasedání zastupitelstva města.
To první bylo svoláno na pondělí 11. února.
Program zasedání byl obvyklým způsobem
zveřejněn na úřední desce města a webu
města. V programu neměly 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
měly být rovněž projednány a předloženy ke
schválení novelizované jednací řády zastupitelstva, rady města a finančního a kontrolního
výboru. Vlastní zasedání však trvalo pouhou čtvrthodinu. Mezi přítomnými 18 zastupiteli (z celkových 21) nedošlo totiž ke shodě na programu zasedání. Nepomohlo
ani hlasování 9 přítomných zastupitelů koalice pro jeden z protinávrhů opozičních
zastupitelů. Poté, co nebyly schváleny všechny navrhované varianty programu zasedání, včetně původního jsem ukončil zasedání. To je standardní řešení vzniklé situace. Kompletní zápis ze zastupitelstva je dostupný na webu města www.vbites.cz.
Zastupitelé si sami musí sáhnout do vlastního svědomí, proč schválením alespoň
jedné z navrhovaných variant programu vlastní zasedání zastupitelstva nepodpořili.
Další zasedání zastupitelstva města s téměř totožným programem bylo svoláno na
25. února. S ohledem na uzávěrku Zpravodaje vás budu o průběhu tohoto jednání informovat v jeho příštím čísle. Z důležitých bodů programu bych však ještě zmínil dva,
které jistě budou předmětem diskuse.
Prvním je otázka zavedení služby SENIORTAXI ve Velké Bíteši. Zastupitelstvo by
mělo schválit částku 200 tis. Kč na jeho provoz v letošním roce. Služba byla již tématem předvolebních materiálů téměř všech volebních subjektů ve městě. Varianty řešení
jsou navrhovány dvě. Buď bude službu zajišťovat profesionální taxislužba (obdobná
služba v sousední Náměšti nad Oslavou toto město stojí měsíčně cca 15 tisíc Kč) nebo
bychom, dle doporučení rady města pro tento účel využili stávajících možností bítešských Technických služeb. Podle vyjádření jednatele společnosti Ing. Pavla Gaizury
technické služby mají k dispozici potřebné vozidlo a pro zajištění pozice řidiče předpokládá úpravu pracovní náplně stávajících pracovníků. Seniory bude tato služba stát
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symbolický poplatek 20 korun za jednu jízdu. Služba bude určena pro občany Velké
Bíteše a místních částí nad 65 let a pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P (to znamená
zvlášť těžké postižení a zvlášť těžké postižení s průvodcem – pozn. red.). Řidič ale
nebude zajišťovat sociální služby doprovodu – tj. manipulaci s invalidním vozíkem,
pomoc při nastupování a vystupování a podobně. Průvodce tělesně postiženého nebude
za cestu platit. Půjde o službu, která je dotována z městského rozpočtu a primárně
bude sloužit seniorům, aby se dostali k lékaři, na úřad nebo na hřbitov. Nepočítáme,
že by cílem jízd bylo nakupování. Provoz předpokládáme od července, a to ráno od půl
sedmé do půl deváté. Odpoledne pak mezi půl dvanáctou a půl druhou, ve výjimečných
případech i déle. Jízdy si budou občané objednávat den dopředu. Abonenti se však
nejdříve zaregistrují na dispečinku, kde se ověří jejich oprávnění a koupí si kartičku
na pět nebo deset jízd. Řidič potom už nebude muset ani vybírat peníze, ani zjišťovat
věk cestujícího.
Tím druhým bodem jistě bude odkup nemovitostí - pozemků pod obchvat a současně
objektu stávajícího staršího domku za druhou budovou radnice - od jejich současného
majitele. Koupě objektu zapadá do dlouhodobé koncepce města na vytvoření tzv. „Bítešských dvorů“. Jedná se o funkční prostor, který vznikne propojením dvorních traktů
měšťanských domů na horní straně náměstí, které jsou ve vlastnictví města. Zde bude
v budoucnu zrekonstruována a dostavěna mateřská škola se zahradou, vymezen prostor
městské tržnice, koridory pro zásobování stávajících a nových obchodů a provozoven,
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připravena volná plocha využitelná pro kulturní využití, a to nejen pro hodové akce.
Na tomto návrhu jsme pracovali už v minulém volebním období. Odborným konzultantem tohoto záměru je od počátku arch. Vlastimil Kunčík, který je veřejnosti znám
svými projekty postupných úprav budov a prostranství za radnicí.
Revitalizace základní školy jede na plné obrátky. V současné době je dokončováno
prolomení portálu hlavního vstupu z ulice Na Valech a ztužující věnec zdiva pod nastavovaným patrem na novější budově v ulici Za Školou. Jsou to jedny z posledních
statických záležitostí, které v současnosti dodavatel stavby provádí. Následovat bude
vyzdění nového patra a střecha. Na nejstarší budově se staví lešení, odsouhlasujeme
poslední detaily budoucí fasády, jsou hotové makety prvků fasády, vzorky a šablony
na vytahování liniových prvků omítek. Začíná se rodit nová „historická“ fasáda na
straně ke kostelu a k náměstí Osvobození. Tato bude opět provedena zednickým způsobem. Všechny prvky, které byly v rámci pozdějších úprav z původní fasády necitlivě
odstraněny, budou provedeny z betonových prvků a k fasádě řádně přikotveny. Římsy
se budou vytahovat profilovanými šablonami. Naproti tomu fasáda dvorního traktu
objektu bude provedena se zateplením jako sousední navazující budovy školy. Termín
ukončení akce se nám díky změnám a vícepracím na stavbě posunuje přibližně na konec června. Stavba pokračuje za zvýšeného úsilí prováděcí firmy. Termín, zajišťující
evropské dotace nesmí být ohrožen.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
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
Pondělí 4. března 2019 od 17.00 hodin
TOULKY ČESKOU KANADOU
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Úterý 5. března 2019 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – VIOLONCELLOVÝ RECITÁL – Jan Páleníček, Jitka Čechová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Březen 2019 | 5

Čtvrtek 7. března 2019 od 16.30 do 19.30 hodin
KURZ PEČENÍ CHLEBA s Gabrielou Hradeckou
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Cena kurzu: 790 Kč, přihlášky na adrese: www.kurzypecenichleba.cz
Organizuje: Gabriela Hradecká ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Sobota 9. března 2019 od 8.00 hodin
TURNAJ VE FLORBALU – žáci (4. – 6. třída)
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš
Sobota 9. března 2019 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 30 Kč, platí se v autobuse.
Vstupné si hradí každý sám, k dispozici plavecký, rekreační a dětský bazén,
vířivá a parní lázeň, tobogan – 90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd – zastávka na sídlišti – 8.10 hodin. Masarykovo náměstí 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Sobota 9. března 2019 od 13.30 do 19.30 hodin
Dokumentární film „FENOMÉN UZDRAVENÍ“
Agentura ZERA,Podhradí 1022,Náměšť n.Oslavou, vstup volný – dobrovolné dary vítány
Více info, rezervace, kontakt: 607 909 462
Organizuje: Kruh přátel Bruno Gröninga
Od pondělí 11. března do pátku 22. března 2019
v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
„JSME MEZI VÁMI“
Fotografická výstava zachycující služby oblastní charity Žďár nad Sázavou.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Oblastní charita Žďár nad Sázavou ve spolupráci
s Informačním centrem a Klubem kultury
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

6 | Březen 2019

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

Pátek 15. března 2019 v 15.00 hodin
KAMELOT – koncert kapely s Romanem Horkým
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 20. března 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Našim hostem bude JUDr. Alena Malá
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek dne 21. března 2019 ve 14.30 hodin
ZDRAVOTNICKÁ PŘEDNÁŠKA A SCHŮZE DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš
Čtvrtek 21. března 2019 v 15.00 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY, LOUČENÍ SE ZIMOU A VÍTÁNÍ JARA
Sraz v 15.00 hodin na Masarykově náměstí před radnicí.
Program: průvod z Masarykova náměstí ulicí Lánice k Mateřské škole Lánice, zapálení
Morény a vhození do potoka – loučení se zimou, přivítání jara písněmi a jarními říkadly.
Srdečně zveme i děti z Baby clubu.
Organizuje: Mateřská škola Velká Bíteš, Lánice a Masarykovo náměstí
Sobota 23. března 2019 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 30 Kč, platí se v autobuse.
Vstupné si hradí každý sám, k dispozici plavecký, rekreační a dětský bazén,
vířivá a parní lázeň, tobogan – 90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd – zastávka na sídlišti – 8.10 hodin. Masarykovo náměstí 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Sobota 23. března 2019 od 9.00 do 11.30 hodin
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK
Prodej jarního/letního oblečení se uskuteční v kulturním domě ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 26. března 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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 24. března 2019
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Pro zájemce po vlastní trase pojede z Masarykova náměstí
ve Velké Bíteši pouze linkový autobus IDS JMK č. 401 do obce Domašov v 9.38 hodin.
Organizuje: Obecní úřad Javůrek
Neděle 31. března 2019 od 11.30 hodin (start závodu ve 12.00 hodin)
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Výstava prací žáků ZŠ s tématikou “Na dvou kolech“ - na Masarykově náměstí 5
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka

PŘIPRAVUJEME
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,
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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
Sobota 6. dubna 2019 v 9.00 hodin
„UKLIĎME ČESKO 2019“
Sraz v 9.00 hodin u kulturního domu, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši.
S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci si opečeme špekáčky na fotbalovém stadionu.
Kontaktní osoba: Magda Holíková, tel. 731 927 882, mracek@email.cz
Organizuje: Magda Holíková
Pátek 12. dubna 2019 v 19.00 hodin
KONCERT KAPELY „JELEN“
Předprodej vstupenek 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
Úterý 30. dubna 2019 v 16.30 hodin
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
Hraje: živá hudba – country kapela Starý Fóry
Dětský soutěžní podvečer pro děti v areálu lesa na Letné,
ukončené pálením čarodějnic.
Občerstvení: maso na grilu, špekáčky k opékání připraveny,
pitný režim zajištěn
Chata Letná, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
ve spolupráci se zájmovými spolky
Od 30. května do 9. června 2019
PŘÍRODA – ČLOVĚK, MYSLIVOST – UMĚNÍ
Výstava myslivosti Josefa Loupa a fotografií Otty Valeše
30. 5. v 15.00 hodin – vernisáž výstavy ve výstavní síni Klubu kultury
Výstavní síň Klubu kultury a výstavní sál Městského muzea,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Nezávislé sdružení Myslivečtí spisovatelé Moravy a Slezska
ve spolupráci se ZŠ Velká Bíteš, Městským muzeem
a Informačním centrem a Klubem kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE
INFORMACE Z FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání k dani
z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit lhůta pro podání daňových přiznání
v pondělí dne 1. dubna 2019.
Na Územním pracovišti ve Velkém Meziříčí budou od 18. března 2019 rozšířeny úřední
hodiny pro veřejnost na všechny pracovní dny, a to:
18. 3. – 22. 3. 2019
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek
8.00 – 15.30 hodin
pátek
8.00 – 14.00 hodin
pokladna v obvyklých dnech pondělí, středa 8.00 – 17.00
25. 3. – 29. 3. 2019
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
denně 8.00 – 17.00 hodin		
pokladna denně 8.00 – 17.00 hodin
1. 4. 2019
podatelna, přejímka daňových přiznání a poskytování informací: 8.00 – 18.00 hodin		
pokladna 8.00 – 17.00 hodin
Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy zaměstnanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 20. března a 27. března 2019 službu
pro občany Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti MÚ Velká Bíteš,
a to v době od 12.00 do 17.00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní informace k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu jejich formální správnosti a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání
jsou k dispozici na podatelně Městského úřadu ve Velké Bíteši.
Milan Poledna, ředitel odboru ÚP
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ŠKOLY
BESEDA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI DĚTÍ
Ve středu 9. ledna 2019 se v MŠ Lánice v rámci projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
uskutečnila beseda pro rodiče pod názvem „Školní zralost“.
Paní psycholožka rodičům vysvětlila, jak poznají, že je dítě na školu zralé, kde a jakým
způsobem probíhá vyšetření u psychologa, dále zmínila rizika povinné školní docházky
u dětí, které jsou do školy nezralé, uvedla náměty na rozvoj dítěte před zahájením povinné
školní docházky a nakonec si rodiče mohli s paní psycholožkou pohovořit osobně.
Tímto děkujeme paní psycholožce za pěkné odpoledne a budeme se těšit na další setkání
v příštím roce.
Milada Tesařová

RADOST Z POHYBU
Všechny děti milují pohyb.
Aby se jejich schopnosti mohly
rozvíjet, je třeba jim k tomu vytvořit podmínky. S radostí jsme
proto v Mateřské škole U Stadionu sáhli po nabídce možnosti
zacvičit si v hale TJ Spartak. Pan
Víťa Kratochvíl ochotně inicioval a organizoval sportovní dopoledne.
V pondělí 11. února bylo ve
sportovní hale jako v úle. Ty naše
malé „včelky“ si pod vedením
trenérů zacvičily na různých staDěti ve sportovní hale TJ. | Foto: Archiv MŠ
novištích, rázem se z nich stali
gymnasté, fotbalisti, atleti, košíkáři… Sport je nadchnul.
Cestou do školy si děti sdělovaly dojmy a zážitky, o které nebyla nouze. Otázka „a kdy
zase půjdeme?“ padala poměrně často.
Nebylo to naše první, a pevně věříme, že ani poslední cvičení ve velké hale.
Za krásné sportovní dopoledne moc děkujeme TJ Spartak, panu Víťovi Kratochvílovi
a jeho ochotným pomocníkům trenérům.
Hana Smolíková
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POZVÁNKA NA VYNÁŠENÍ MORÉNY
Mateřská škola Velká Bíteš, Lánice a Masarykovo náměstí vás srdečně zve ve čtvrtek
21. března 2019 na vynášení Morény, loučení se zimou a vítání jara. Sraz v 15.00 hodin
na Masarykově náměstí před radnicí.
Program: průvod z Masarykova náměstí ulicí Lánice k Mateřské škole Lánice, zapálení
Morény a vhození do potoka – loučení se zimou, přivítání jara písněmi a jarními říkadly.
Srdečně zveme i děti z Baby clubu.
Gabriela Vospělová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Návštěva divadelního představení
Žáci prvních ročníků se 6. února vydali autobusem na návštěvu divadelního představení
„Kubula a Kuba Kubikula“ do brněnského divadla Radost. Děti se bavily při sledování veselých příhody medvědáře Kuby Kubikuly, jeho medvěda Kubuly a podivného medvědího
strašidla Barbuchy na jejich toulkách světem. Roztomilý příběh medvědáře a medvěda
patří již mezi klasiku české literatury pro děti. Jevištní provedení Vančurova příběhu bylo
obohaceno o osobitou hudební složku. Na dobrodružství hlavních hrdinů se v této inscenaci mohli spolupodílet i malí diváci.
Vystoupení cimbálové muziky Réva
21. ledna se žáci 1. a 2. stupně bavili v kulturním domě ve Velké Bíteši při produkci
cimbálové muziky Réva, která vystoupila s typicky lidovými nástroji, jako jsou cimbál,
housle, kontrabas, klarinet a flétna. Zábavně poučný pořad byl nejenom přizpůsoben věku
diváků, ale také žánrově namíchán, aby žáci poznali, že i při cimbálové muzice se můžou
dobře bavit. Zazněly písně lidové, úryvky klasické hudby i moderní písničky a hudebníci
ukázali dětem různé hudební styly – např. rock nebo jazz. Publikum se aktivně zapojilo při
soutěžních otázkách a nakonec se kulturní dům rozveselil tancem.
Program primární prevence
29. ledna se žáci 4. a 5. ročníku zamýšleli nad pojmy „stejnost a jinakost“. Cílem programu „V čem jsme stejní a v čem jiní“ bylo zmapovat předsudky mezi žáky, posílit vzájemnou toleranci a empatii ve třídě. Žáci se zamýšleli nad svými přednostmi a nedostatky,
nad tolerancí tohoto u druhých. Důraz byl kladen na přijetí sebe samého a druhých takových, jací jsou.
Preventivní program „Veselé zoubky“
Naše škola se 12. února 2019 zapojila do preventivního programu „Veselé zoubky“,
kterou připravila společnost DM drogerie markt s.r.o. Využili jsme materiály pro výuku
prevence vzniku zubního kazu a správnou péči o zuby pro žáky všech prvních tříd.
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Z preventivní hodiny se stal
celodenní tematický den - děti se
spolu s Hurvínkem učily starat
o zoubky. Připravené pracovní
listy a interaktivní program vnesly do akce odborné znalosti. Balíček s kartáčkem, zubní pastou
a přesýpacími hodinami, které
každý žák dostal, pomohly při
praktické části.
Zoubky se čistily, malovaly, vystřihovaly, poznávaly a fotografovaly. Děti navrhovaly design kartáčků a zubních past, ale to není to
„Veselé zoubky“. | Foto: Taťána Filipová
nejdůležitější. Slíbily si, že se o své
zoubky budou správně starat, protože nikdo jiný to za ně neudělá. Odměnou jim budou
zuby bez kazů a veselý a zdravý úsměv.
Plavecký výcvik
Žáci třetího ročníku započali s povinným plaveckým výcvikem ve Wellness Kuřim.
Od měsíce dubna je budou následovat žáci ročníku čtvrtého. Plavecký výcvik obsahuje
celkem 10 lekcí. V úvodní lekci jsou žáci rozděleni do družstev podle vstupní úrovně svých
plaveckých dovedností. V dalších lekcích budou plavci pod vedením zkušených lektorek
trénovat a zdokonalovat různé plavecké styly.
Bruslení
Žáci 1. i 2. stupně v rámci
hodin tělesné výchovy aktivně
využívají po celou zimu ledovou plochu Zimního stadionu
ve Velké Bíteši. Tento druh pohybové aktivity je u žáků velmi
oblíbený. Proti nebezpečí úrazu
jsou bruslaři povinně vybaveni
ochrannými prvky – helmou
a rukavicemi. Děti se učí bruslit,
ale také rozvíjí svou manuální
zručnost a ochotu vzájemné pomoci při zavazování bruslí. Zdatnější bruslaři na ledové ploše trénují i hokejistické dovednosti.
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Další projekt eTwinningu
Žáci 3. A se zapojili do dalšího eTwinningového projektu „Fruit and Vegetables
Picture Dictionary“. Pod vedením třídní učitelky vytvářeli obrázkový slovník spojený
s tématem ovoce a zeleniny. Žáci malovali obrázky, na internetu vyhledávali názvy
jednotlivých druhů a trénovali výslovnost. Svoje aktivity fotili a nahráli jako video,
v němž prezentovali svou práci v českém i anglickém jazyce. Videozáznam umístili na
„TwinSpace“ - prostor určený na spolupráci škol a prezentaci projektů. Tohoto projektu se účastnilo 14 škol z nejrůznějších zemí Evropy. Slovníky vytvořené dětmi si
školy z projektu mezi sebou následně vymění a žáci se tak seznámí s názvy pro ovoce
a zeleninu v jiných jazycích.
Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Žáci 6. – 9. ročníku měli možnost porovnat svoje znalosti z oblasti zeměpisu ve školním
kole. Účastníci zeměpisné olympiády soutěžili ve dvou oblastech. První část byla vědomostního charakteru, druhá část byla zaměřena na práci s mapou. Žáci s nejucelenějšími
znalostmi postoupili do okresního kola.
Lyžařský výcvik
Žáci 5. a 7. ročníků se v měsíci únoru zúčastnili lyžařského výcviku na Fajtově kopci
ve Velkém Meziříčí. Sněhové podmínky lyžařům přály, žáci se zdokonalovali ve svých
lyžařských dovednostech. Někteří stáli na lyžích poprvé, ale již po prvním dnu začali slavit
úspěchy a byli nadšeni svými výsledky.
Eva Hudcová a Michal Pelán

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SOŠ JANA TIRAYE
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš pořádala jako každý rok Den otevřených
dveří, který proběhl ve dvou termínech – 7. prosince 2018 a 11. ledna 2019 od 14.00
do 17.00 hodin. V rámci této události měli rodiče se svými dětmi (budoucími žáky školy)
možnost navštívit také Středisko praktického vyučování na První brněnské strojírně,
kde absolvují žáci oborů Obráběč kovů a Mechanik-seřizovač praxi. Nejen zde se jim věnovali mistři odborného výcviku.
Na přípravě či samotné realizaci Dnů otevřených dveří se podíleli všichni pedagogové školy. Provázeli zájemce o studium, ukázali jim vybavení budovy a poskytovali
cenné rady a informace. Velice lze ocenit také aktivní zapojení žáků různých oborů:
mechaniků-seřizovačů v učebně CNC strojů, kadeřnic, které nabízely úpravu vlasů,
kuchařů-číšníků, obsluhujících v učebně stolničení a cukrářek, jež napekly zákusky.
Někteří rodiče se svými dětmi přijeli ze vzdálenějších vesnic a měst, a tak se mohli občerstvit. Opouštěli tak školu s uvědoměním dobře odvedené práce žáků, s upomínkovým předmětem a příjemným pocitem. Vždyť koho by nepotěšila věta jedné maminky:
„Když nám se odsud ani nechce odcházet.“
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Díky pozitivním ohlasům a množství zájemců o studium lze konstatovat, že Den otevřených dveří proběhl úspěšně, což je pro nás motivující. Ráda bych poděkovala vedení
školy, pedagogům, žákům za skvělou reprezentaci a v neposlední řadě návštěvníkům,
kteří se rozhodli trávit svůj volný čas prohlídkou naší školy.
Veronika Zachovalová, učitelka

NÁVŠTĚVA MAHENOVA DIVADLA
Dne 30. ledna 2019 se žáci čtyř tříd maturitního oboru Střední odborné školy Jana Tiraye
pod dohledem pedagogů zúčastnili dopoledního představení v Mahenově divadle v Brně.
Měli tak možnost zhlédnout činohru Něco za něco, která je spojena se jménem Williama
Shakespeara.
Zmíněná komedie s politickým podtónem sice vznikla již na začátku 17. století, ale obsahuje mravní otázky a je stále aktuální svým tématem lásky, oběti a pokrytectví. Nevšední
zážitek byl umocněn detailní prohlídkou s průvodcem. Díky ní se všichni dozvěděli mnoho
informací z historie i současnosti divadla a kromě jiného si vyzkoušeli původní sedadla
z 19. století, která se nacházejí v nejvyšším patře budovy. Pozornost poutal i majestátní
skleněný lustr – podle jedné z verzí dar šejka.
Pedagogové i žáci hodnotili tento kulturní zážitek velice kladně, a tak je možné,
že se návštěvy divadla stanou tradicí. Touto cestou bych chtěla poděkovat za zorganizování
představení, pedagogům za dohled a žákům za vzorné chování.
Veronika Zachovalová, učitelka

NOVÉ TECHNOLOGIE NA SOŠ JANA TIRAYE
Začátkem letošního roku byla zakoupena 3D tiskárna, která ukazuje studentům naší
školy nové možnosti ve strojírenství. Tiskne z různých druhů plastů (například PLA, ABS,
PET, HIBS, FLEX atd.) a vytváří plnohodnotné plastové součástky. Materiál, který je dodáván ve formě struny, tzv. filament, se vyrábí v různých barvách. Je tedy možné tisknout
také barevné modely. Na trhu se aktuálně setkáte s 3D tiskárnami, které umožňují tisk nejen z plastu, ale i z kovových materiálů. Najdou tedy své místo i mezi nadšenými modeláři
či domácími kutily.
Než se začne tisknout, je třeba vyhotovit 3D model součástky. Ten si ve škole studenti
sami vytvoří v programu Autodesk Inventor a poté jej exportují do formátu, ve kterém
pracuje tiskárna. Před samotným tiskem musí být provedeno ještě několik drobných úprav
(volba materiálu, množství výplně, měřítka atd.). Pak se po malých vrstvách nanáší roztavený plast na sebe a tím se vytváří celý 3D model - z plného materiálu, dutý nebo vyplněn
jen z nějaké části. Výsledkem tedy může být nejen okrasná soška nebo postavička, ale také
funkční plastový díl (např. ložisko). Koneckonců i samotná tiskárna je z 30% vytisknutá
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na stejných 3D tiskárnách.
Ty se v současnosti uplatňují
převážně ve výrobě, kde se
vytvářejí prototypy či modely
pro slévárenství, a to z důvodu
nízkých nákladů na výrobu
složitých kusových dílců.
I přes uvedená pozitiva nelze
opomenout nevýhodu zmíněného přístroje - pomalý tisk,
který trvá hodiny či dny dle
velikosti tisknuté součástky.
Studenti naší školy budou
zmíněnou tiskárnu využívat
převážně jako podporu při
3D tiskárna. | Foto: Jiří Ulman
realizaci svých ročníkových
prací. Budou moci vytisknout omezený počet dílů z celkové sestavy zadané práce. Naším
cílem je ukázat studentům nové technologie a možnosti jejich využití v praxi. Přestože
vlastníme 3D tiskárnu krátkou dobu, mohu říci, že bude velkým pomocníkem při tvorbě
výukových modelů, které lze používat k názorným ukázkám ve výuce.
Jiří Ulman, učitel ODV

KULTURA
HUDEBNÍ NEBE V PŮLKRUHU
První dáma českého klavíru a špičkový violoncellista po čase opět zavítají ke zdejším
milovníkům krásné hudby. Temperamentní Jitka Čechová s charismatickým Janem Páleníčkem vloni oslavili dvacetileté výročí společného působení. Kritika nešetří obdivnými
slovy nad jejich dokonalou souhru, emocionálním nábojem a hlubokou expresivitou
projevu. Jsou ověnčeni mnoha cenami. Se Smetanovým triem, v němž hrají společně
s houslistou Jiřím Vodičkou, několikrát získali prestižní ocenění BBC Music Magazine
Awards a Diapason d’Or, mezinárodní ceny za nejlepší světovou nahrávku CD v oblasti
komorní hudby.
Z bohatého repertoáru dua zazní v první části večera Variace na slovenskou píseň,
jedna z posledních skladeb Bohuslava Martinů. Uslyšíme také Variace na chorálové téma
Josefa Páleníčka, violoncellistova otce, zakladatele původního Smetanova tria a blízkého přítele Martinů.
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V druhé polovině koncertu se zaposloucháme do strhujících tónů jediné Rachmaninovy
Sonáty pro violoncello a klavír g moll op. 19. Patří k autorovým nejlepším dílům a řadí se
mezi nejkrásnější cellové sonáty všech dob.
Jan Páleníček s Jitkou Čechovou se bezpochyby postarají o další výjimečný umělecký
zážitek. Přijďte se přesvědčit na vlastní uši! V úterý 5. března 2019 v 19.00 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši.
Michaela Hanzelková

KRÁTKÁ ZPRÁVA Z HUDEBNÍHO NEBE

Benewitzovo kvarteto v KD. | Foto: Otto Hasoň

Ti, kdož navštívili únorový koncert BHP, mi jistě dají za pravdu, že to byl koncert zcela
výjimečný, ba dokonce jeden s nejlepších! Jak poznamenal náš pokladník Ing. Radovan
Kundera, byl to koncert z jiného světa (odkaz na Dvořákovu symfonii Z nového světa).
Abych tedy nezapomněl zmínit, hrálo nám Benewitzovo kvarteto. Na programu byly smyčcové kvartety Beethovena a Dvořáka. Jednalo se po všech stránkách o koncert té nejvyšší
úrovně. Říkali jsme si, jaké máme štěstí, že můžeme takovou hudbu v Bíteši vyslechnout.
Ve mně zážitky doznívaly ještě druhý den ráno! Byl jsem zcela hudebně napojen a nebyl
jsem v tomto jistě sám. Nemá význam nějak více se o tomto koncertu rozepisovat. Jen bych
zmínil, že členové kvarteta byli velmi potěšeni pozorností a chováním publika a zejména
je příjemně překvapila přítomnost dětí na koncertu. Kdo se neúčastnil, ten se připravil
o mimořádný zážitek. Nezbývá, než se těšit, až nám pánové přijedou zase někdy zahrát!
Ondřej Sedlák
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POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKY DO MĚSTSKÉHO MUZEA
TOULKY ČESKOU KANADOU S LIBOREM DRAHOŇOVSKÝM
Městské muzeum společně s městskou knihovnou zvou čtenáře Zpravodaje na přednášku Mgr. Libora Drahoňovského, která proběhne v pondělí 4. března od 17.00 hodin
ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Beseda s promítáním fotografií je věnována jednomu z nejmalebnějších koutů jižních Čech. Budeme obdivovat
četné přírodní zajímavosti, včetně nádherných bludných kamenů. Navštívíme půvabné renesanční městečko Slavonice i na historické události bohatou Novou Bystřici a Kunžak.
Spatříme malebné vesničky, staré kostely a jedinečná poutní místa.
Jindřichohradecký spisovatel Jaroslav Arnošt Trpák nazval ve dvacátých letech minulého století krajinu v okolí městeček Nové Bystřice a Slavonic Českou Kanadou, o níž také
napsal: „nejromantičtější koutek české země, vlní se terén do kopců a tmaví se lesními
porosty, díváte se na nesčetné hladiny nejen velkých rybníků, ale hotových jezer orámovaných hustými lesy. A kamkoliv pohlédnete, všude se lesknou rybníky, široké potoky, točí
se řeky, lesnaté kopce řadí se za sebou v nekonečných řadách“.
Slavonicko je region vskutku jedinečný. Samotné městečko Slavonice v dobách renesance prožívalo období ekonomického i kulturního rozmachu, jak svědčí obrovské
množství dochovaných starobylých měšťanských domů s unikátní sgrafitovou výzdobou.
V následujících dobách město spíše upadalo. Ve 2. polovině 20. století patřilo do přísně
střeženého pohraničního pásma, což zajisté k jeho rozvoji nepřispělo. Na druhou stranu se
díky těmto okolnostem Slavonice po staletí příliš neměnily a uchovaly si tak svůj půvab.
A okolí je krajem s melancholickým poklidem, zejména mimo turistickou sezonu. Krajina
je plná lesů, menších rybníků, mohutných bludných balvanů i prastarých žulových božích
muk. Z dalších míst nelze opominout hrad Landštejn, poutní kostel Montserrat, což je
přibližná kopie stejnojmenného kláštera ve Španělsku, skvostné kostely v Lidéřovicích,
Cizkrajově, Starém Městě pod Landštejnem a Českém Rudolci, kde se také dochoval zámek ve stejném stylu jako zámek Hluboká. Rovněž Nová Bystřice se může
pochlubit bohatou historií. Mimo jiné
zde působil slavný šlechtický rod Krajířů z Krajku, který po sobě zanechal
mnoho rybníků. Na počátku 16. století
nedaleka města vznikl klášter Pavlánů,
z něhož se dodnes dochoval velkolepý
barokní chrám.
Kromě toho se zastavíme u zajímavých a srdečných lidí, které jsem na
toulkách Českou Kanadou poznal a naSlavonice. | Foto: Archiv autora
vázal s nimi přátelství.
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SANTINIHO STAVBY
Přednáška Jany Molnárové
Monumentální i drobné stavby,
klášterní kostely, kapličky, konventy, pod vším je podepsán symbolik a jeden z největších barokních stavitelů Jan Blažej Santini
Aichel, významný český architekt
italského původu, který se proslavil svým jedinečným stylem nazývaným barok¬ní gotika. Do staveb
pečlivě a důrazně vsunul numerologii, křesťanské i židovské
symboly. Toto vše činí Santiniho
stavby jedněmi z nejtajemnějších
Zvole. | Foto: Archiv autora
míst, jaká lze u nás najít.
V přednášce Jany Molnárové, která proběhne v úterý 12. března od 17.00 hodin ve
Velkém výstavním sále bítešského muzea, zavítáme na místa nejznámější, jako je klášter
v Plasích nebo poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Ze¬lené hoře či zámek Karlova koruna, ale i na ta méně známá – třeba na Kalvárii v Jaro¬měřicích u Jevíčka či do mladotické
kaple, která je zajímavou matematickou hříčkou. Připomeneme samozřejmě také Santiniho
dílo v našem blízkém okolí, např. kostely v Obyčtově, Zvoli nebo Horní Bobrové a ze staveb světského charakteru hostinec v Ostrově nad Oslavou.
KANADA A USA
Jarní přednáška manželů Márových
Jiří Mára je autorem devíti
cestopisných knih a dokumentárních filmů, a již několik let
s manželkou pravidelně navštěvují Velkou Bíteš, aby se o své zážitky podělili s místními občany.
Letošní jarní přednášku manželů
Márových si městské muzeum
a městská knihovna pro zájemce
připravili na úterý 26. března od
17.00 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově
náměstí 5.
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Cestovatelé Alena a Jirka Márovi podnikli cestu napříč Kanadou z východu až na západní pobřeží. Poznali významná města a procházeli se překrásnou přírodou. Cestu jim
zkřížil los, medvěd či bizon. Na cestě se koupali i koulovali a zažili celou řadu veselých
i dramatických historek.
Zpět do Montrealu jeli pro změnu přes USA a navštívili další unikátní místa. Za všechny
jmenujme Mount Rushmore, Niagarské vodopády nebo New York, který jim vehnal i slzy
do očí. Zveme vás na přátelské posezení plné dobrodružných i humorných zážitků.
ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
Jak se žije v Íránu. Je Írán ďábelskou zemí? Neobvyklý a humornou
formou podávaný pohled do zákulisí
země větší než celá střední Evropa
nabízí autor dvou knih o současném
Íránu. Pohled na všední život 70milionové, prudce se rozvíjející země. Jak
se baví mladí a starší? Co smějí anebo
nesmějí ženy a co naopak muži?
A jaký mají v Íránu vztah k dětem?
Jak by se měl a naopak neměl chovat
návštěvník z ciziny? Máme se v Íránu
bát? Nejen na tyto otázky nám přijde
odpovědět RNDr. Jiří Sladký prostřednictvím besedy, která proběhne
v pondělí 1. dubna od 17.00 hodin
ve Velkém výstavním sále muzea na
Masarykově náměstí 5.
RNDr. Jiří Sladký žije v Hodoníně, absolvoval geografii na Masarykově universitě v Brně. Cestovatelský
Írán. | Foto: Archiv autora
duch ho vedl k důvěrnému poznání
prostředí nejbližšího Orientu počínaje Balkánem přes Malou Asii a Zakavkazsko až po
Írán. Od roku 1996 organizoval do Íránu čtrnáct výprav, obvykle do míst odlehlých a málo
navštěvovaných. Hodně toho o Íránu napsal, pronesl na přednáškách, v rozhlasu či televizi.
Z cest po Íránu vznikly zatím dvě cestopisné knihy, tematicky značně odlišné. Zatímco
v první z nich, Írán plný mučedníků (Mladá fronta 2006), se autor věnuje té části zákulisí
země, v níž se život řídí náboženskou tradicí a islámským právem, druhý titul Terijak
znamená persky opium (Votobia 2006) přibližuje problematické postavení drog v perské
historii a současnosti. Rozpracována je třetí kniha věnovaná poušti.
Ivo Kříž
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JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH
KOŠÍKOV (I. část)
Základní informace o obci
Košíkov je nejbližší a s počtem 187 obyvatel také největší místní částí města Velké Bíteše, od kterého je vzdálen 2,5 km směrem jižním, přesněji JJV. Leží na náhorní planině,
na okraji rozsáhlého Košíkovského lesa, v nadmořské výšce 528 m n. m. Obcí prochází významná frekventovaná silnice č. 395, vedoucí z Velké Bíteše do Rosic a její katastr protíná
nejdůležitější dopravní tepna České republiky – dálnice D1. Půdorys obce tvoří dvě hlavní
a dvě vedlejší ulice. Nejbližším sousedem Košíkova je na jihovýchodě jeho historický
souputník – 2 km vzdálený Ludvíkov. Dalšími sousedy, vzdálenými cca 2,5 km, jsou mimo
Velké Bíteše: na západě Jindřichov, na severovýchodě Přibyslavice a na jihu Krokočín.
Původní středověký název Košíkov – psaný kolem roku 1420 jako Kossykow a v 17. století jako Koschikow – se v roce 1850 změnil na Koškov (Koschkow), tvar dodnes používaný
v hovorovém jazyce. Avšak od roku 1924 je opět používán lépe znějící tvar – Košíkov.
První písemnou zmínku o vesnici najdeme v latinské listině oslavanského kláštera z roku 1318.
Obci dominuje románský kostelík sv. Bartoloměje, dnes částečně zastíněný průmyslovou halou.

Letecký snímek Košíkova. | Foto: Archiv Regionální učebnice Bítešsko

Když jsem v pátek 15. února přijížděl ke košíkovskému „Hasičskému domu“ na dohodnutou schůzku, viděl jsem, jak velice rychle odtává led na ploše v jeho popředí.
Takto se mně přímo představila jedna z aktivit místních dobrovolných hasičů – ledová
plocha, kterou každoročně připravují pro občany, zejména pro děti a mládež. Přivítal mě
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předseda osadního výboru (OV) pan Martin Brym, který mně s naprostou samozřejmostí
předal pečlivě připravené, ústní i písemné informace pro tento článek. Funkci předsedy OV
vykonává od roku 2014, po obětavém Miloši Jůzovi, který stál v čele obce více jak 20 roků.
Potvrdil mně, že členové místního sboru dobrovolných hasičů (SDH) jsou - stejně jako
v jiných okolních obcích, iniciátory společenského života ve vesnici.
Složení osadního výboru

předseda
zástupce
zapisovatel
členové
		
		
		

Brym Martin
Kalina Petr
Brym Dušan
Bednář Radek
Čech Petr
Rybníček Jiří
Rybníček Ladislav

Složení výboru SDH

Brym Martin
Rybníček Jiří
Čech Petr
Gášpár Pavel
Rybníček Ladislav
Koza Radomír
Třeštík Bronislav
Rybníček David
Bednář Radek
Brym Dušan

starosta
náměstek starosty
velitel
zástupce velitele
pokladník
jednatel
strojník
zástupce strojníka
předseda KaRK
člen KaRK

(KaRK – Kontrolní a revizní komise)

KULTURNÍ, SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ AKTIVITY
Silvestrovský výšlap a nový rok

Silvestrovská vycházka. | Foto: Archiv obce

čané společně, při obecním ohňostroji.
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Je to vždy závěrečná akce roku odcházejícího a současně první akce roku nastupujícího. Tyto pravidelně se opakující silvestrovské vycházky k „poslednímu vlkovi“,
zastřelenému u Bělizny, začínají shromážděním účastníků u Hasičského domu,
prezentací a zadokumentováním. Po zhlédnutí programu U Vlka se většinou účastníci
rozdělí na několik skupinek a vrací se zpět
domů. Někteří si to prodlouží přes Krokočín, ostatní jdou přímo. Nový rok vítají ob-
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Ledová plocha
O přípravu ledové plochy před Hasičským domem (HD) se hasiči sice snaží již několik
roků, ale letošní zima k nim byla mimořádně příznivá. Spotřebu vody probírali s jejím
plátcem – Městem Velká Bíteš. Dohodli se, že když bude dostatek pitné vody v obecních
studnách a bude dostatečně mrazivé počasí, mohou ledovou plochu dětem opět připravit.
Na polovině plochy sportovního areálu před KD nastříkali poměrně kvalitní led, který byl
využíván všemi věkovými kategoriemi.
Velikonoční zdobení
Probíhá také pod záštitou místních hasičů v HD, ale celou akci organizačně zajišťují, Alena
Kalinová a Petra Pařilová. Dívky si mohou nazdobit kraslice a chlapci uplést velikonoční pomlázku. Hrají se společenské hry, skládají puzzle, vybarvují a vystřihují se omalovánky –
všechno ve velikonočním stylu. Děti dostanou zdarma občerstvení, rodiče si je uhradí.
Pálení čarodějnic
Každoročně poslední dubnový den přichystají hasiči pro občany Košíkova, i pro jejich
příbuzné a přátele „pálení čarodějnic“. Hranici s čarodějnicí připraví vedle HD a kolem
šesté hodiny odpolední se shromáždí děti a „čarodějnice“ se zapálí. Loni počasí vyšlo,
pořadatelé postavili dva stany a Petr Řezanina pouštěl k tanci i k poslechu reprodukovanou
hudbu. Samozřejmostí je následující náročný úklid celého areálu. „Dříve vše probíhalo
u starých drůbežáren. Jsou to však soukromé pozemky, takže nám nezbývá než pálit na
obecním“, dodává Martin Brym.
Dětský den
Hasiči jej pořádají každý rok před prázdninami. Většinou to bývá první nebo druhý
červnový týden, než se děti „rozutečou“.
Pro děti jsou připraveny různé soutěžní
disciplíny, většinou sportovní, ale také dvě
vědomostní – poznávání přírody a znalost
hasičské techniky. Proběhne počítačové vyhodnocení, děti dostanou poháry i hodnotné
ceny. Čas před vyhodnocením soutěže je
vyplněn kvízem o Košíkovu. Například:
kolik má Košíkov obyvatel, kolik z toho je
Dětský den. | Foto: Archiv obce
dětí, kdo je nejstarší a nejmladší občan…?
Za správné odpovědi jsou připraveny sladké odměny. Nakonec dostanou všechny děti špekáček, který si ve sportovním areálu nad ohněm opečou.
Pokračování příště

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Alois Koukola

Březen 2019 | 23

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,
zaniklé čp. 202:

Dům čp. 202 nedlouho před zbouráním v roce 2012. | Foto: Archiv autora

V roce 1594 držel dům Matuzalém Krajíček. Od něj roku 1604 zakoupil dům „ležící
vedle lázni“ za cenu 145 zlatých řemenář z Brna Matouš Trenner, který jej roku 1607 dále
prodal za cenu 120 zlatých Janu Vlašínskému. Za tutéž cenu zakoupil roku 1614 dům
od Vlašínského Ondřej Pecka, který k tomu přikoupil „na kousku žito, stuol, almarka,
kotel v kamnech, římsy“. Pecka pak vyplácel splátkové vejrunky do roku 1637. V letech
1619–1659 prodal čtyři role a zahradu celkem za 88 moravských zlatých 40 krejcarů.
Po smrti asi jeho syna Šimona Pecky roku 1661 dům zpustl.
Později roku 1713 městský úřad prodal „grunt jménem Peckovský vedle lázně pod
městem ležící“ za cenu 120 moravských zlatých sládku Janu Hromádkovi. Přitom mu
ulevil 20 moravských zlatých, „poněvadž ten grunt od mnoha let pustý byl a on Jan Hromádka takový z gruntu stavěti musil,“ a udělil mu „polhotu“ na 4 roky, tedy odklad splátek
a placení daní. Roku 1744 byl dům v ceně 100 zlatých připsán synu Andresi Hromádkovi,
jenž se měl postarat o mladšího bratra Jakuba, „který řemeslu kožušnickýmu zde se učí,
po jeho vyučení buďto šatečky nějaké aneb do cechu tohož se vpravení zjednati a spraviti

24 | Březen 2019

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

povinován byl,“ a sestře Viktoře „dle možnosti vejpravu nápomocen bejt“. Pak roku 1759
Jakub Hromádka zastoupil bratra Andresa, aby prodal „chalupu pod městem vedle lázně
ležící [...] i s řemeslem pekařským, zahradou a loukou až za potok“ za 170 zlatých pekaři
Janu Šmídovi. Ovšem roku 1768 sládek Jakub Hromádka směnil s Janem Šmídem tento
dům za dům čp. 14 na náměstí s tím, že Šmíd doplatí 160 rýnských zlatých (tj. 137 mor.
zl. 10 kr.). Tato směna však nebyla trvalá, neboť v roce 1770 si domy vyměnili zpátky
a roku 1771 Šmíd přikoupil „k svému gruntu tu chaloupku neb vejměnek tak řečenou starou lázeň, kterou sobě pan Jakub Hromatka při frejmarku domu vymínil,“ za 16 rýnských
zlatých (tj. 13 mor. zl. 50 kr.). Jan Šmíd pak roku 1790, kdy na domě náleželo obci ještě
100 zlatých vejrunků, postoupil dům i „s tou při něm se vynacházející travní zahradou“
v ceně 500 zlatých svému synovi a též pekaři Ignáci Šmídovi. Ten však získal od otce
dům čp. 14 na náměstí, a tak předmětný dům postoupil roku 1793 svému stejnojmennému
synovi a též pekaři Janu Šmídovi. Nový držitel domu měl 200 zlatých „slavětickýmu mlynářovi Matějovi Svobodovi vyplatiti a z nich tak dlouho, dokud jich nezaplatí, každoročně
4 per cento interese [roční úrok 4 %] odváděti povinen bude“. A skutečně je následujícího
roku vyplatil.
Od Jana Šmída koupil roku 1799 „dům pod městem pod numerem 12 s domovní zahradou“ za 1 115 zlatých Josef Čech z Křižínkova. Roku 1812 již vdova Anna Čechová
prodala „ten svůj vlastní v městě Velkej Biteši pod numerem 170 situirovaný dům s travní
zahradou při domě a s emfitenskou [v dědičném pronájmu] rolí Šlapků, jakož i taky jednu
krávu, vůz a všechny hospodářské nábytky“ za 1 500 zlatých vídeňské valuty koláři
z Trhonic na poličském panství v Čechách Janu Flambergerovi. Ten měl z kupní částky
zaplatit 378 zlatých dluhů a vdově „každého roku až do její smrti 8 centů sena vydávati,
pokojný příbytek v domě beze všeho platu přáti a ju živiti [...] obzvláštní seknici se vším
pohodlím na svůj náklad připraviti a potřebné dříví zaopatřovati, jakož i aby pro její
vyživení každoročně až do její smrti 1 ½ míry pšenice, 3 míry žita, 2 míry ječmena,
2 míry ovsa, 1 míru hrachu, 5 mír jabloušek [brambor] a 5 mír řepy v dobrým a čistým
zrně odváděti“. Již roku 1814 vdova Antonie Flambergerová postoupila dům „i taky dva
kousky emfitenskej roli“ v tratích Babinec a Rejtok „Šlapka jmenovaná“ novému manželovi pekaři Antonínu Šmídovi.
Šmíd prodal dům roku 1818 za 3 100 zlatých dílenskému mistru v osovské koželužně
Sebastianu Zellerovi. Tehdy ještě náleželo z domu vdově Anně Čechové 485 zlatých
a Antonínu Kosteleckému 725 zlatých. Roku 1821 koupil dům od Zellera za 2 420 zlatých krejčí Bernard Hess z Janovic na moraveckém panství. A již roku 1825 Hess prodal
dům „i s tou při něm se vynacházející domovní travní zahradou“ za 560 zlatých Kašparu
Kosteleckému. Později od roku 1874 vlastnili dům v ceně 1 600 Jan a Anna Zívalovi.
Ti následujícího roku 1875 prodali sousedům z čp. 169 Františku a Anně Navrátilovým
187 kvadrátních sáhů zahrady a louky, dalších 148 kvadrátních sáhů zahrady a louky
i stavebního místa nově označeného čp. 202 koupili Alois a Marie Kostelečtí. Od nich
roku 1893 koupili dům čp. 202 František a Marie Škorpíkovi. Roku 1923 elektroinstalatér František Škorpík s manželkou postoupili dům Pavlu a Marii Strejčkovým,
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provozujícím na náměstí (čp. 4) obchod s textilem (1931). Od nich koupili dům roku 1936
autodopravce Albert a Antonie Šabačtí, dříve sídlící v domě čp. 82 na náměstí (1931).
Roku 1940 byla polovina domu, náležející Antonii, připsána Marii Šabacké. Koncem 70.
let Šabačtí prodali dům městu, neboť podle územního plánu z roku 1969 měl zaniknout.
Město poté dům pronajímalo, až jej v roce 2012 již za platnosti nového územního plánu
zbouralo a dnes se tu nachází parkoviště.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. 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 XXIII

VELKÉ INVESTICE V OSMDESÁTÝCH LETECH
HALA TURBÍN

V roce 1980 byl vypracován investiční záměr na zajištění výroby 6 MW parních
turbín pro tranzitní plynovod.
Náklady byly předběžně stanoveny na 46 milionů Kčs,
z toho 14 milionů Kčs na stavební práce. V letech 1982
až 1984 proběhla projektová
příprava a schvalovací řízení
bylo ukončeno 29. března
roku 1984. Zadávací parameHala turbín. | Foto: Archiv PBS Velká Bíteš
try pro projektovou přípravu
byly dány hodnotou výroby zboží 54 milionů Kčs a počtem 70 pracovníků, což krajský národní výbor odsouhlasil.
Stavbu převzaly Průmyslové stavby Brno, závod Jihlava. Příprava staveniště proběhla
v roce 1983 a v květnu 1984 byla zahájena vlastní stavba, která byla ukončena v roce 1986.
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Pohled ze střechy slévárny na pozemky, na kterých nyní stojí hala speciální techniky a hala turbín. | Foto: Archiv PBS Velká Bíteš

Do nové haly byly přemístěny některé obráběcí stroje z našeho stávajícího provozu turbín
a také z brněnského ZTU. V nových prostorách byl také zkušební stav pro již zmíněné
parní turbíny, pro nízkoteplotní expanzní turbíny i pro dekantační odstředivky. Pro konečné úpravy výrobků byl určen moderní stříkací box s odsáváním.
ROZŠÍŘENÍ SPECIÁLNÍ VÝROBY
V souvislosti s dlouhodobým plánem zajištění speciální výroby byl v roce 1981 vypracován investiční záměr na další rozšíření speciální výroby o kapacitu 70 milionů Kčs
ve výrobě zboží, s předpokládaným nárůstem 70 pracovníků. Rozpočtové náklady byly
stanoveny na 55,2 milionů Kčs, z čehož 24,2 milionů Kčs činily stavební práce. Akce byla
určena jako závazný úkol státního plánu. Úvodní projekt byl schválen v červnu roku 1984
a stavební firma Pozemní stavby Brno, závod Jihlava ji dokončila v roce 1986.

Letecký snímek závodu – v pravém horním rohu je hala speciální techniky a hala turbín (zprava). | Foto: Archiv PBS Velká Bíteš
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V rámci této investice byla postavena také nová rozvodna s trafostanicí pro jednotlivé
objekty závodu a třetí větev přívodu elektrického napětí 22 kV od přečerpávací stanice
ropovodu, v délce 4 km. Začala také stavba jedné poloviny přivaděče pitné vody v úseku
Křižanov – Ořechov – Velká Bíteš.
Protože Generální ředitelství Škody Plzeň neodsouhlasilo změnu palivového výměru na
zemní plyn, byli jsme nuceni rozšířit kotelnu na hnědé uhlí i kotelnu na mazut.
Snaha o další rozšíření „speciálky“
V letech 1986 až 1988 jsme uvažovali o dalším rozšíření speciální výroby s investičními náklady 80 milionů Kčs, z čehož bylo 30 milionů Kčs stavebních prací. Touto investicí měla být zajištěna především výroba pomocných energetických jednotek PEJ Safir 5,
dále klimatizace pro dopravní letoun L 610 z Letu Kunovice, dmychadel N 46 a palivových
i vodních čerpadel pro speciální účely. Z důvodu velkého skluzu v zavádění výroby letadel
L 610 byla tato akce nakonec zrušena.
Byl však dokončen přivaděč pitné vody z Mostišťské přehrady v úseku Křižanov –
Ořechov – Velká Bíteš a v roce 1991 až 1992 byla vybudována přípojka zemního plynu
i redukční stanice.
DALŠÍ STAVBY A INVESTICE
Sklad modelů
V roce 1980 postavily Montované stavby Brno v areálu našeho závodu nový objekt pro
skladování modelů brněnské slévárny, včetně výrobků stolárny.
Vylévárna ložisek aj.
V letech 1982 – 1984 postavily Montované stavby další objekt s jeřábovou dráhou
a jeřábem o nosnosti 12,5 tuny pro brněnský závod turbín (ZTU-PBS). V objektu byla
umístěna vylévárna ložisek, výroba svařovaných základových rámů turbín, krytů a potrubí.
Nový objekt sloužil i našemu závodu.
Garáže osobních vozů
V roce 1984 ukončily Montované stavby stavební práce v našem závodě a přenechaly
nám své stavenišťní zařízení, které jsme si upravili na garáže osobních i nákladních automobilů a akumulátorových vozíků s nabíjecí stanicí.
Místnosti v poschodí jsme využili pro kanceláře konstrukce turbín a oddělení strojů
a zařízení. Prostory po původních garážích byly upraveny pro potřeby zdravotního střediska s ordinací praktického a zubního lékaře.
Další akce
•	V roce 1984 jsme zakoupili rentgenový přístroj za 260 000 Kčs, který byl nainstalován v Ústavu národního zdraví ve Velké Bíteši.
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•	S využitím podnikových investic byla prodloužena administrativní budova s využitím pro útvary ředitele závodu, zasedací místnost a telefonní ústřednu pro 300 linek.
•	Pro vytápění nových objektů a pro zlepšení vytápění stávajících prostor závodu, byly
staré kotle S 100 a S 135 nahrazeny čtyřmi novými kotli ARK 1000. Kotelna byla rozšířena o nový mazutový kotel BK 6, včetně navazujícího mazutového hospodářství.
Postaven byl také nový, 76 m vysoký komín, který se stal dominantou závodu i města.
Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ AED VE VELKÉ BÍTEŠI
V pátek 22. 2. 2019 na hasičské stanici ve Velké Bíteši předal starosta Města Velká
Bíteš Ing. Milan Vlček jednotce SDH Velká Bíteš do užívání automatický externí defibrilátor LIFEPAK 1000. Personální manažerka Markéta Macháčková předala sponzorský dar firmy ITW PRONOVIA s.r.o., resuscitační figurínu. Přístroj bude sloužit
v rámci zajištění zdravotnických asistencí jednotnou SDH při kulturních a sportovních
akcí města. Resuscitační figurína bude používána k odborné přípravě jednotky SDH
Velká Bíteš a k edukaci kolektivu mladých hasičů. Děkujeme. Stejný typ AED obdržela i Městská policie Velká Bíteš.

Společné foto z předání AED. | Foto: David Dvořáček
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Automatický externí defibrilátor je přístroj určený k laické kardiopulmonální resuscitaci, schopný obnovit správnou činnost srdce. Přibližně 40% všech srdečních
zástav je způsobeno zhoubnou srdeční arytmii (fibrilace/míhání komor, flutter komor
a hemodynamicky významná komorová tachykardie s bezvědomím), kdy se srdeční
sval začne nekoordinovaně stahovat, čímž přestane fungovat jako pumpa, stav vede
k úplné srdeční zástavě a bez neodkladného zásahu nevyhnutelně vede ke smrti. Princip defibrilace spočívá v průchodu elektrického výboje pacientovým srdcem, který
způsobí depolarizaci všech jeho vláken a srdeční činnost se pak může plně obnovit.
Defibrilace je velmi limitována časem a i při kvalitní KPR velmi rychle klesá šance na
úspěšnou defibrilaci. Po 10 minutách od počátku zástavy oběhu je šance na úspěšnou
defibrilaci kolem 5%. Naopak pokud postižený dostane výboj cca do 3 – 5 minut od
vzniku komorové fibrilace, šance na úspěšné obnovení srdeční činnosti může být až
okolo 50 až 75%, v závislosti na příčině zástavy oběhu. Asi z 80% je příčinou ischemická choroba srdeční, nejčastěji akutní infarkt myokardu. Každou minutu od vzniku
zástavy oběhu se snižuje šance na přežití o 10 – 15%. Přístroj je určen pro zaškolené
laiky, kteří prošli základním výcvikem v provádění KPR s AED. Zachránce přístroj
otevře a ten ho instrukcemi na displeji či hlasovými pokyny provází celou akcí. Má naprogramovaný algoritmus, podle kterého zachránci radí, co má dělat. Zachránce nalepí
na pacientův hrudník elektrody, přístroj zanalyzuje jeho rytmus a doporučí, popřípadě
nedoporučí podání výboje. AED je schopno rozlišit mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Tam, kde je k dispozici AED výrazně roste šance na úspěch první
pomoci. Naopak, bez defibrilace šance na úspěšnou resuscitaci velmi rychle klesá. Pro
včasnou defibrilaci před příjezdem ZZS lze využít veřejně dostupný AED, nebo AED
vyslaný na místo.
David Dvořáček

SPORT
FLORBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 9. února 2019 se v hale TJ Spartak Velká Bíteš z.s. uskutečnil turnaj mladších
žáků ve florbalu. Zúčastnilo se celkem 8 týmů – z Říčan, Rosic, Ivančic, Dolních Kounic,
Zbraslavi, Měřína A, B a domácí TJ Spartak. Jako každý rok byly zápasy velice vyrovnané.
Naštěstí se celý turnaj obešel bez zranění a všechny zápasy proběhly v pořádku a bez větších problémů.
Zápasy se hrály na 1x7 minut a do semifinále postoupili tým Rosic, Ivančic, Měřín A
a B. Po opravdu vyhrocených zápasech finále skončilo takto: na třetím místě tým Ivančice,
na druhém místě skončilo družstvo Rosice a první místo obsadil Měřín A. Turnaj byl spolufinancován z dotace Kraje Vysočina.
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Společné foto. | Foto: Otto Hasoň

Chtěli bychom poděkovat organizátorům TJ Spartak Velká Bíteš a všem zúčastněným
týmům za skvělý turnaj a budeme se těšit zase příští rok.
Martin Vrábel

OSTATNÍ
TOUHA PO SPRAVEDLNOSTI
Občas se ráda podívám na nějakou pohádku, zavzpomínám na dětství. Ve většině pohádek jde o to, aby zlo bylo potrestáno a dobro zvítězilo. Člověk už od malička touží po
spravedlnosti, to znamená, aby každý dostal, co si zaslouží. Když si darebáka odnese čert,
tak s tím souhlasíme, protože dělal zlé věci. Když chudý a hodný Honza najde štěstí, tak mu to
přejeme. V životě máme také hned jasno, ten je takový, ten udělal tohle, ten by si zasloužil....
A jak se díváme sami na sebe? K sobě jsme shovívavější, protože víme, proč jsme něco
udělali, nezvládli, pokazili, že jsme neměli na vybranou, nebo nás tlačil čas, okolnosti, lidé,
byli jsme unavení.... Jak se dívá Bůh na nás a na ostatní? Někdy lidé obviňují Boha z nespravedlnosti. Vytýkají Mu, že nechává darebáky v klidu a v pohodě žít a některým dobrým
lidem se naopak daří špatně. Jak to vlastně je s Boží spravedlností? Věřím, že jednou se každý
člověk postaví před svým Stvořitelem, aby vydal počet z toho, jak žil. Pro člověka je ovšem
zásadní, aby už za svého života na zemi pochopil a přijal Boží spravedlnost, ale také Jeho
milost, která odpouští a dává možnost začít žít nově a lépe s Jeho pomocí. To platí pro kaž-
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dého, kdo po tom upřímně touží. Bůh není lhostejný ke zlému chování lidí, ale dává každému
člověku určitý čas, aby se v životě zastavil a mohl se k Němu obrátit.
Matoušovo evangelium, 5. kapitola, verš 6: Blahoslavení ti, kdo hladovějí a žízní po
spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
Pokud vás výše uvedené téma zajímá, přijďte si o něm popovídat nebo jen strávit společně příjemný čas. Ráda bych vás tímto pozvala na naše setkání, která 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).
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 březen Věra Pokorná

„UKLIĎME ČESKO“
Ráda bych Vás touto cestou informovala o akci, kterou jsem se rozhodla zorganizovat.
Nevím, zda jste již slyšeli o dobrovolnickém projektu „Ukliďme Česko“. Tento projekt již několik let podporuje organizování úklidů po celé České republice. Možná jste si již někdy na
jaře všimli pytlů s odpadky postavenými na okraji silnic a cest. Ano, každý rok bývá jeden den
v měsíci dubnu vyhlášen hlavním celonárodním dnem úklidu krajiny v České republice.
Byla bych ráda, kdyby se i Velká Bíteš přidala k projektu „Ukliďme Česko“, kterého se
v roce 2018 zúčastnilo rekordních 134 854 dobrovolníků, kteří během 3 295 akcí uklidili
2 113 tun odpadů.
Celosvětový úklid tzv. World Cleanup Day proběhl loni 15. září a zapojilo se do něho
144 zemí a 13 milionů lidí. Letošní tzv. World Cleanup je vyhlášen na sobotu 21. září 2019.
K této dobrovolnické akci bych chtěla přispět akcí „Ukliďme okolí Velké Bíteše“,
která se bude konat v sobotu 6. dubna 2019 (14 dní před Velikonocemi, které jsou letos
velmi pozdě). Tuto akci podporuje Město Velká Bíteš a Technické služby Velké Bíteše.
Nejsem lhostejná ke svému okolí, a proto jsem se původně chtěla stát pouze dobrovolníkem, který bude jen uklízet. Po zjištění, že tento úklid zde ve Velké Bíteši
zatím nikdo nerealizoval, jsem se chopila výzvy stát se organizátorem. A tak jsem
se zaregistrovala pod ID 19768 jako organizátor akce „Ukliďme okolí Velké Bíteše“
(www.uklidmecesko.cz).
Každý dobrovolník nebo sponzor, který má zájem, je vítán. Přihlaste se, prosím,
buď prostřednictvím webových stránek www.uklidmecesko.cz nebo na můj email –
mracek@email.cz nebo můžete poslat SMS na telefonní číslo 731 927 882.
Plánuji sraz v sobotu 6. dubna 2019 v 9.00 u kulturního domu a pak se rozmístíme dle
počtu dobrovolníků buď na jedno, nebo více stanovišť, kde budeme uklízet. Ukončení
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akce plánuji pravděpodobně mezi 13.00 – 14.00 hodinou. A poté plánuji si opéct špekáčky
(zajistím v rámci sponzoringu) na fotbalovém stadionu a dětem třeba nějaké překvapení.
Pracovní rukavice, bodla a pytle budou zajištěny, ale v případě, že máte svoje rukavice,
vezměte si je.
Doufám, že tento den se může stát příjemně a užitečně strávenou sobotou, kterou bychom mohli třeba na podzim opět zopakovat v rámci akce Ukliďme svět. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte a kontaktujte mě. Moc se na vás těším
Magda Holíková, organizátor

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 6/2019 KONANÉ DNE 28. LEDNA 2019
2/6/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 5/2019 ze dne 14. 1. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 28. 1. 2019
3/6/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/524/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 8. 2. 2019
4/6/19/RM – bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Košíkově konaného dne 14. 1. 2019.
5/6/19/RM – bere na vědomí informaci ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš,
příspěvkové organizace o kontrole Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
v organizaci dne 14. 1. 2019.
6/6/19/RM – doporučuje ZM nepřijmout nabídku na úplatný převod pozemku p.č. 84/11 zahrada
o výměře 638 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 192.676,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 2. 2019
7/6/19/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad
Sázavou, IČ: 101 17 831 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace
k akci: „Místní komunikace Tišnovská – ČOV, Velká Bíteš“, kterým se ukončuje zakázka.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se zhotovitelem UNI projekt, Studentská 1133, 591 01
Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci: „Místní komunikace K Mlýnům, Velká Bíteš“, kterým se ukončuje zakázka.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2019
8/6/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od IČ: 152 61 182 na zpracování projektové
dokumentace k akci: „Místní komunikace K Mlýnům a Pod Babincem, Velká Bíteš“ za nabídkovou
cenu 349.000,- bez DPH / 422.290,- včetně DPH a současně rada města rozhoduje s danou firmou
uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Březen 2019 | 33

9/6/19/RM – rozhoduje uzavřít se společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno předloženou dohodu o úhradě ½ nákladů souvisejících
s uzavřením smluv o zřízení věcných břemen k částem pozemků p.č. 2155, 2163, 2983/13,
2983/16, 3006/1, 3007/17 v k.ú. Velká Bíteš po dokončení stavby „Kabelový rozvod Velká
Bíteš - Jáchymov“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
10/6/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 3. 2019 do 29. 2. 2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
11/6/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda
o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu
a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2019
12/6/19/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje s Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 4. 2019
13/6/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 1235/1 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře cca 130 m2 a pozemek p.č. 1239/1 zahrada o výměře 428 m2 vše
v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 186.370,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí
předmětných pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 2. 2019
14/6/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 144/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 143 ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem se zřízením věcného předkupního práva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
15/6/19/RM – rozhoduje upravit dopravní značení na komunikaci spojující ulice Tyršovu a Družstevní a Za Uličkami ve městě Velká Bíteš dle požadavku Policie ČR včetně doplnění dodatkové
tabulky povolení vjezdu pro zásobování a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3.2019
16/6/19/RM – rozhoduje nepokácet 1ks borovice na pozemku parc.č. 834/5 v k.ú. Velká Bíteš
a provést opravu přilehlého dlážděného chodníku, rozhoduje nepokácet 1 ks smrku na pozemku parc.
č. 1386 v k.ú. Velká Bíteš, rozhoduje pokácet 1 ks túje (č.1), pokácet 1 ks stříbrného smrku (č.2),
nepokácet 1 ks stříbrného smrku (č. 3) na pozemku parc.č. 913 v k.ú. Velká Bíteš a dále nepokácet
1 ks túje (č. 4) a nepokácet 1 ks stříbrného smrku (č. 5) na pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Velká Bíteš ve
vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2019
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17/6/19/RM – rozhoduje
a.	uzavřít nájemní smlouvu s Kynologickým klubem Velká Bíteš, IČ: 488 96 365, 595 01 Velká
Bíteš na pronájem části pozemku p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 780
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou do 31.12.2029 za roční nájemné ve výši 7,- Kč/m2,
b.	zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 30. 4. 2008 s Kynologickým klubem
Velká Bíteš, IČ: 488 96 365, 595 01 Velká Bíteš spočívající ve změně doby nájmu, a to na dobu
určitou do 31. 12. 2029.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
18/6/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu
neurčitou od 1. 2. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 2. 2019
19/6/19/RM – vydává Jednací řád Rady města Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 2. 2019
20/6/19/RM – doporučuje ZM vydat Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 11. 2. 2019
21/6/19/RM – doporučuje ZM vydat Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 11. 2. 2019
22/6/19/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě
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: 30. 4. 2019
23/6/19/RM – navrhuje program zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 3/2019
Místo konání: Kulturní dům, Vlkovská č.p. 482, Velká Bíteš. Doba konání: 11. 2. 2019 v 17.00 hodin.
24/6/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/685/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín:08. 2. 2019
25/6/19/RM – doporučuje ZM stanovit svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy osadního výboru odměnu za měsíc ve výši 5.100 Kč. Odměna bude poskytovaná ode dne
11. 2. 2019. V případě budoucích změn v obsazení funkce bude odměna poskytovaná ode dne zvolení
do příslušné funkce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 2. 2019
26/6/19/RM – bere na vědomí vyúčtování hodů 2018 předložené ředitelem Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
27/6/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem k bytu, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 2. 2019
28/6/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Technické služby Velká Bíteš spol.
s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce: „Zprovoznění
vrtu na fotbalovém stadionu“ za nabídkovou cenu 199.217,50,- bez DPH / 251.054,- včetně DPH
a současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
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29/6/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Technické služby Velká Bíteš spol.
s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce: „Zprovoznění
vrtu na chatě Letná“ za nabídkovou cenu 132.692,- bez DPH / 160.557,- včetně DPH a současně rada
města rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
30/6/19/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města
č. 1/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 2. 2019
31/6/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění úklidových prací na MěÚ Velká Bíteš
se společností V – LUXO, s.r.o., se sídlem ve Velkém Meziříčí, Polní 1385/20, PSČ 594 01, IČ: 269 28
493, jehož předmětem je dohoda o ceně služeb ve výši 17.186 Kč/měsíc bez DPH s účinností od 1. 2. 2019.
odpovědnost: starosta termín: 31. 1. 2019
32/6/19/RM – pověřuje odbor majetkový přípravou materiálu dopravního řešení v ulici Tyršova,
Zahradní a Kostelní ve Velké Bíteši včetně předložení návrhu kontroly dodržování pravidel parkování podnikatelskými subjekty v ulici Kostelní.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 2. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 7/2019 KONANÉ DNE 11. ÚNORA 2019
2/7/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 6/2019 ze dne 28. 1. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 11. 2. 2019
3/7/19/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace o vyřazení majetku č.j. MÚVB/719/19.
4/7/19/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš
za rok 2019 s auditorem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem InForm Audit s.r.o.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2019
5/7/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 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 navyšuje cena díla o 162.549,96 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 3. 2019
6/7/19/RM – rozhoduje poskytnout žadateli Oblastní Charitě Třebíč dar z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/7413/18 ve výši
23.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2019
7/7/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Střední odbornou školou Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/839/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 28. 2. 2019
8/7/19/RM – rozhoduje udělit Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci
souhlas s realizací projektu „Rozvoj vzdělávání“ dle žádosti č.j. MÚVB/861/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 28. 2. 2019
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9/7/19/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace o přerušení provozu školní družiny ve dnech 1. 2. 2019 a 4. 3. 2019
– 8. 3. 2019.
10/7/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou a Praktickou školou
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/864/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 28. 2. 2019
11/7/19/RM – bere na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí ve dnech 12. 12. 2018 až 14. 12. 2018 u právnické osoby Mateřská škola
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace.
12/7/19/RM – rozhoduje osadit kameru s monitorovacím záběrem minimálně 1800 v prostoru křižovatky na „Mejtě“ tak, aby byl nepřetržitě monitorován prostor celé křižovatky.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 4. 2019
13/7/19/RM – požaduje předložit varianty dopravního značení v prostoru křižovatky na „Mejtě“ tak,
aby nedocházelo ke kolizním situacím a poškozování majetku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2019
14/7/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 1625 zahrada o výměře
74 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2019
15/7/19/RM – rozhoduje pronajmout část pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
16/7/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO: 05012988 na zpracování projektové
dokumentace k akci: „Rekonstrukce a přístavba KD v Bezděkově“ za celkovou nabídkovou cenu
246.085,00 Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
17/7/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění úklidových prací na MěÚ Velká
Bíteš se společností V – LUXO, s.r.o., se sídlem ve Velkém Meziříčí, Polní 1385/20, PSČ 594 01,
IČ: 269 28 493, jehož předmětem je dohoda o ceně služeb ve výši 20.979 Kč/měsíc bez DPH s účinností od 1. 3. 2019.
odpovědnost: starosta termín: 28. 2. 2019
18/7/19/RM – rozhoduje podat žádost Ministerstvu vnitra ČR o dotaci na rozšíření MKDS o kamerové body v rámci programu prevence kriminality.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 2. 2019
19/7/19/RM – v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš
spol. s r.o.:
- volí členy dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další
funkční období takto: Ing. Tomáš Pelán, Ing. Pavel Kratochvíla, Josef Loup, Zdeněk Blažek,
Bc. Jiří Dohnal, Ing. Bohumil Hejtmánek, Stanislav Mihal,
- schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
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- ukládá jednateli provést zápis skutečného majitele Technických služeb Velká Bíteš, spol. s r.o. do
evidence skutečných majitelů ve smyslu § 4 odst. 4) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu do veřejného rejstříku (obchodního rejstříku): Statutární orgán - jednatel.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 28. 2. 2019
20/7/19/RM – souhlasí s uplatněním požadavku na dílčí změnu územního plánu Velká Bíteš,
spočívající ve změně funkčního využití části plochy bydlení s podnikatelskými aktivitami
v pásu o šířce 20 m na pozemcích p.č. 227/12 a 227/1 v k.ú. Košíkov na funkční plochu pro
dopravu za účelem vybudování zastřešení dopravního koridoru v areálu firmy AG FOODS
Group a.s., Brno.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
21/7/19/RM – doporučuje ZM schválit změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické
služby Velká Bíteš spol. s r.o., spočívající v rozšíření předmětu podnikání společnosti o Silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
odpovědnost: tajemnice termín: 11. 2. 2019
22/7/19/RM – rozhoduje uzavřít
- dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD
Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 240.000,- Kč za přípojky vody, elektřiny, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemcích p.č. 2539/85, p.č. 2539/86,
p.č. 2539/87 v k.ú. Velká Bíteš s jejich vlastníkem,
- dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD
Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 80.000,- Kč za přípojky
vody, elektřiny, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2539/184 v k.ú. Velká Bíteš
s jeho vlastníkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
23/7/19/RM – bere na vědomí materiál zpracovaný odborem majetkovým ve věci umístění workoutového hřiště na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši a rozhoduje uvedené hřiště nerealizovat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
24/7/19/RM – bere na vědomí materiál Lední hokej ve Velké Bíteši, předložený HC Spartak Velká Bíteš.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 8/2019 KONANÉ DNE 13. ÚNORA 2019
2/8/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 7/2019 ze dne 11. 2. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 13. 2. 2019
3/8/19/RM – ukládá odboru majetkovému připravit aktualizaci řešení týkající se vypořádání spoluvlastnictví a směny ve vztahu k pozemkům p.č. 2538/5, 2563/3, 2563/4, 2540 a 2563/5 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 18. 2. 2019
4/8/19/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících č.: 91/2019
přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 3. 2019
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
„Koupíme dům ve Velké Bíteši. Nemovitost může být určená k rekonstrukci.
Nabídněte. Tel.: 739 588 330.“
Lesní družstvo svazu obcí prodá palivové dříví. Možnost dovozu. Tel. č. 728 166 926.
Prodám byt ve Velké Bíteši 3+1, 75m2 po rekonstrukci, balkon, sklep,
k nastěhování v září 2019. Tel. č. 733 727 453.

Dne 7. března 2019 se dožívá životního jubilea paní
Růžena Hudečková. Hodně štěstí, zdraví, zdraví a zdraví
jí přeje manžel, děti s rodinami a pravnouček Víteček.

VZPOMÍNÁME
Dne 19. března 2019 uplyne 5 let od úmrtí mé milované maminky,
paní Vlasty Komendové.
Kdo jste ji znali, věnujte jí se mnou tichou vzpomínku.
Syn Vlastimil Komenda
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 duben 2019: 18. března 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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BÍTEŠSKÝ

ČARODĚJNICKÝ
PODVEČER

30/4/2019
Chata Letná, Velká Bíteš
od 16.30 hodin

Dětský soutěžní podvečer
pro děti v areálu lesa na Letné,
ukončené pálením čarodějnic.

Country kapela STARÝ FÓRY
maso na grilu, špekáčky k opékání připraveny,
pitný režim zajištěn

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky
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12 | 4 | 2019

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Cena vstupenky:

350.00 Kč
390.00 Kč

19.00 hodin

v předprodeji – nový rezervační systém
na místě

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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