ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Duben 2013
Golem z maškarního bálu – ukončení plesové sezóny.

Foto: Silvie Kotačková

SLOVO Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
začínám dnes poněkud netradičně, a to krátkým ohlédnutím
za návštěvou předsedkyně parlamentu ČR Miroslavy Němcové
ve Velkém Meziříčí na začátku minulého měsíce, kterého jsem
měl možnost se zúčastnit. Během společného setkání si Miroslava Němcová se zájmem vyslechla nejen kolegy starosty z Velkého Meziříčí a Měřína a starostku Křižanova, ale při obsáhlé
diskusi s velkým zájmem reagovala na podněty, které jsem
na jednání přednesl a které se týkaly zejména konkrétní problematiky v sociální oblasti a oblasti veřejných zakázek. Jako
příklad mi navíc vhodně posloužila připravovaná akce Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš.
U této akce probíhá od konce března opakované výběrové řízení na dodavatele stavby.
Zahájení stavby se tím pádem pravděpodobně posouvá na konec května, konec stavby předpokládáme v listopadu. Majetkový odbor proto připravil doplňující podmínky do výběrového
řízení, které by měly zaručit, že na bítešské hody bude náměstí upraveno kompletním zadlážděním ploch horního náměstí a na celé průjezdné komunikaci přes náměstí. Přestupní terminál
by navíc měl být skryt za oplocením. Tolik občany diskutovaný úvěr na náměstí nebude, tak
jak jsem již uvedl na únorovém jednání zastupitelstva, čerpán do svého teoretického limitu
42 milionů Kč, ale pouze do předpokládané reálné výše podílu města na stavebních a inženýrských pracích. Ty v současnosti předpokládáme okolo 12 milionů Kč. Upřesnění této částky
Vám budu moci sdělit po ukončení výběrového řízení. Posunutí termínu nám však přineslo
první komplikaci, kterou byla nutnost kácení části vzrostlé zeleně na náměstí do konce března.
Tato část prací byla z veřejné zakázky vyjmuta a přímo pro město ji provedly Technické služby
ve spolupráci se zahradnictvím pana Pelána. Vytěžené dřevo bylo dle plánu dodáno osadním
výborům městských částí jako otop.
S realizací přestupního terminálu souvisí případné dopravní dořešení křižovatky ulic Růžová
a Na Valech u náměstí. V druhé polovině března jsem během pracovního jednání požádal
náměstka hejtmana Kraje Vysočina Ing. Joukla o pomoc při dořešení této dopravně dlouhodobě
nevyhovující křižovatky, která by se mohla stát hlavní součástí případného komplexního řešení
uvedeného území. Reálné vybudování obchodního centra by mohlo toto řešení vhodně doplnit.
Pro vedení města je však prioritou vyřešení dopravy v tomto území, proto na základě rozhodnutí Rady města bylo doporučeno zastupitelstvu získat rodinný dům s pozemkem v uvedené
křižovatce, a to formou směny za stavební pozemek ve vlastnictví města a finanční doplatek
soukromým majitelům nemovitosti. Vyhodnocení přínosu pro město a odsouhlasení či neodsouhlasení navrhované transakce je však na rozhodnutí každého ze zastupitelů města. Přijaté
rozhodnutí však v každém případě ovlivní uvedenou lokalitu na mnoho let dopředu.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Kácením stromů u kulturního domu byla na konci března zahájena další investiční akce
města: Revitalizace zeleně ve Velké Bíteši. Tato akce byla již delší dobu připravována a její realizace by měla být z velké části hrazena z dotace od Státního fondu životního prostředí ČR, oblast
podpory 6.5 – Podpora urbanizované krajiny. Součástí akce není pouze kácení, ale především
se jedná o zpětnou výsadbu nových stromů dle schválené projektové dokumentace. Tato projektová dokumentace vycházela z návrhu, vzniklého ještě za minulého vedení radnice. Ten však
musel být pro závažné chyby přepracován za odborné spolupráce s arch. Zdeňkem Sendlerem.
Realizace akce je kontrolována a monitorována pracovnicí Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR. Zhotovitelem akce je firma Zahradnické úpravy s.r.o. Brno a byla vybrána na základě provedeného výběrového řízení. Součástí akce je i ochrana a zabezpečení stávajících cenných stromů
pomocí bezpečnostních vazeb větví. Jedná se především o lípy před kostelem sv. Jana Křtitele
a v okolí starého hřbitova. Vytěžené dřevo bude, stejně jako v případě náměstí, dle plánu dodáno
osadním výborům městských částí jako otop.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás všechny, kteří o to stojíte a kteří vnímáte a rozumíte realitě konání současného vedení města a snažíte se společně s ním o nastartování rozvoje města
ve všech jeho oblastech, zejména pak jeho občanských aktivit, iniciativ a mezilidských vztahů,
na tomto místě veřejně a se vší vážností ubezpečit, že záměry radnice a kroky k jejich uskutečnění byly vždy vedeny vedením města tak, aby byly ku prospěchu našeho města. Bohužel
musím konstatovat, že dva a půl roku po volbách (nebo již snad rok a půl před volbami??) se ve
městě stále snaží skupina lidí, kteří buď neunesli osobní pád z předních pozic komunální politiky, nebo pozic na radnici navázaných, rozšiřovat na veřejnosti polopravdy a lživé informace
o činnosti radnice. Musím kriticky přiznat, že zlepšování tohoto stavu vzájemných lidských postojů
a vztahů na našem maloměstě je úkol vpravdě nadlidský. Svá „rozhořčení“ a názory tyto osoby
bohužel jaksi zapomínají řešit přímo s těmi, proti kterým jsou namířeny. Vykládají si demokracii
po svém a volí různé cesty jak informovat občany o své verzi pravdy. Ať podepsané nebo nepodepsané. Díky svému pojetí demokracie si opakovaně vynucují pozornost u naprosto malicherných nebo nesmyslných záležitostí, kterými zaměstnávají úředníky státní správy či samosprávu.
Obracím se proto na závěr znovu na Vás s prosbou. Řiďte se při konfrontaci s těmito názory
především svým vlastním úsudkem a rozumem. V případě, že budete potřebovat vysvětlení
nebo informace ze strany radnice, obraťte se bez jakýchkoli obav přímo na vedení města, případně na mě osobně. Sázím na Vás a na Váš zdravý selský rozum. Děkuji.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každou středu v měsíci dubnu 2013 v 9 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně
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Od 26. března do 5. dubna 2013
VÝSTAVA OBRAZŮ VLADIMÍRA A ONDŘEJE KOČÁROVÝCH
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 11. dubna do 13. dubna 2013 od 10 do 17 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA AUTORSKÝCH ŠPERKŮ A SKLENĚNÉ BIŽUTERIE
VLADIMÍRY BRODSKÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 22. dubna do 3. května 2013
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VĚRY NĚMCOVÉ SPOLEČNĚ SE
ZDEŇKEM ZIKOU A OTTOU VALEŠEM
Vernisáž k výstavě se uskuteční v pondělí 22. dubna 2013 v 17 hodin
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory
Úterý dne 2. dubna 2013 v 17 hodin
PŘEDNÁŠKA „ZAJÍMAVÁ IMUNOLOGIE“
Z projektu „Věda všemi smysly“ přednáší: Mgr. Pavlína Opatová, vstupné zdarma
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Úterý dne 2. dubna 2013 v 19 hodin
KONCERT BHP - GRAFFOVO KVARTETO A KLAVÍRISTA IGOR ARDAŠEV
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek dne 4. dubna 2013 v 17 hodin
SOVÍ NOC
Přednáška ornitologa Ivo Hertla ve výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska a ZŠ Velká Bíteš
Pátek dne 5. dubna 2013 v 19 hodin
BESEDA S MUDR. STANISLAVEM SEVEROU - DĚTSKÝM NEUROLOGEM
ZUŠ Velká Bíteš, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešská akademie a Kolpingova rodina
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Sobota dne 6. dubna 2013 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč. Platí se v autobuse. Vstupné si hradí každý
sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan, 90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd - sídliště v 8.10, Masarykovo náměstí v 8.15 hodin
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 6. dubna 2013 v 8.30 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU O PUTOVNÍ POHÁR – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA VI. ROČNÍK
Kontakt: Petr Světlík tel. 603 429 878
Sportovní hala TJ Spartak
Pátek dne 12. dubna 2013 v 16 hodin
PLETENÍ Z NOVINOVÉHO PAPÍRU
Na SOŠ Jana Tiraye
Rezervace nutná nejpozději do 7. 4. 2013 a to prostřednictvím e-mailu mcbitesacek@seznam.cz,
facebooku, nebo osobně každou středu dopoledne v mateřském centru.
Organizuje: MC Bítešáček
Sobota dne 13. dubna 2013 od 8 do 12 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Úterý dne 16. dubna 2013 od 9 do 16 hodin
PRODEJNÍ BAZAR A ŠATNÍK TEXTILNÍHO ZBOŽÍ
Výstavní síň, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Diecézní charita Brno
Úterý dne 16. dubna 2013 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
v Mateřské škole Lánice, Velká Bíteš
Středa dne 17. dubna 2013 v 17 hodin
„ZMÝLENÁ PLATÍ“ – KOMEDIE O MNOHA ZMÝLENÝCH
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pátek dne 19. dubna 2013 od 16 do 18 hodin
KARNEVAL PRO MALÉ DĚTI
Rezervace nutná nejpozději do 14. 4. 2013 a to prostřednictvím e-mailu mcbitesacek@seznam.cz,
facebooku, nebo osobně každou středu dopoledne v mateřském centru.
Na faře, Kostelní ulice, Velká Bíteš
Organizuje: MC Bítešáček
Pátek dne 19. dubna 2013 v 17 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Sobota dne 20. dubna 2013 ve 20 hodin
KONCERT SKUPINY ARAKAIN
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v restauraci „Naše bítešská“
Organizuje: Zdeněk Baláš a Jiří Gregor
Úterý dne 23. dubna 2013 ve 14 hodin POZOR ZMĚNA!
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Našim hostem bude Karel Brym, předvede nám zdobení dortů.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Seniorklub
Úterý dne 23. dubna 2013 od 15 do 17 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát v Červené třídě.
Organizuje: MŠ U Stadionu, Velká Bíteš
Středa dne 24. dubna 2013 od 7 do 17 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Ukázky lidových řemesel, možnost nákupu drobných dárků.
Spodní strana Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek dne 25. dubna 2013 v 17 hodin
JAK NA RODOKMEN
Na Základní škole Sadová přednáší Mgr. Markéta Burešová
Organizuje: Základní škola Sadová
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Čtvrtek dne 25. dubna 2013 v 15 hodin
AKADEMIE VESELÉ ŠKOLKY
Vystoupí národopisný kroužek „Bítešánek“, zahrají flétničky a Veselé děti Vás zavedou
do svého pestrobarevného světa fantazie a dovedností. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

pálení čarodějnic ve Velké Bíteši
Úterý dne 30. dubna 2013 v 17 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na obvyklém místě asi 150 metrů od bývalé Státní traktorové stanice. Vystoupení skupiny
historického šermu REGNUM FORTIS z Hrotovic. Živá hudba rocková kapela Eminent.
Vítáni jsou všechny děti a dospělí v čarodějnických kostýmech. Soutěže pro děti. Občerstvení zajištěno - grilované maso, točené pivo, limo.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Úterý dne 30. dubna 2013 v 18 hodin
„ČARODĚJNÉ PÁRTY“ pro všechny generace
Na pískovém hřišti FC, pálení čarodějnic, současně i „malý“ oheň pro děti na opékání špekáčku,
soutěže pro děti. Celý večer k poslechu a tanci bude provázet country skupina Starý fóry.
Zajištěno občerstvení - steaky, uzeniny k opékání, pivo, limo.
Organizuje: FC Spartak Velká Bíteš
Úterý dne 30. dubna 2013 v 17 hodin
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na farní zahradě, hraje skupina Bridge, skákací hrad, trampolína, soutěž o nejlepší masku,
hry pro děti, bohaté občerstvení pro všechny.
Všechny zve farnost a Kolpingova rodina.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC KVĚTEN
Pátek dne 3. května 2013 v 10 hodin
POJĎTE S NÁMI DO VEČERNÍČKU
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš. Vstupenky v hodnotě 40,- Kč zakoupíte na místě
Neděle dne 5. května 2013 v 19 hodin
Divadelní představení „Dělej jak myslíš, ale...“
Novodobá komedie o manželství, nevěře, zklamání. Předprodej vstupenek v Informačním
a turistickém centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
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Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš ve spolupráci s Ochotnickým
divadelním spolkem Tastyjátr
Od 13. května do 24. května 2013
VÝSTAVA OBRAZŮ ING. IVANA KULHEIMA
Vernisáž k výstavě se uskuteční v pondělí 13. května 2013 v 17 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorem
Středa dne 22. května 2013 od 7 do 16 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Ukázky lidových řemesel, možnost nákupu drobných dárků. Spodní strana Masarykova
náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPRAVUJEME – bítešské kulturní léto 2013
Pátek dne 10. května 2013 v 19.30 hodin, Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
VI.ROČNÍK – KONCERT VÍTĚZŮ MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ
SOUTĚŽE JAKUBA PUSTINY
Pátek dne 17. května 2013 od 21 hodin, Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
KONCERT ALEŠE BRICHTY, PŘEDKAPELY BLACK BULL A SOUSTRAST
Pondělí dne 3. června 2013, prostranství před Kulturním domem, Velká Bíteš
Den dětí
21. – 23. června 2013, Velká Bíteš
Bítešská pouť
15. – 18. července 2013, spodní náměstí, Velká Bíteš
Kinematograf bratří čadíků
12. – 18. srpna 2013, Kulturní dům a chrám sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
mistrovské pěvecké kurzy dagmar livorové
4. – 11. září 2013, Velká Bíteš
Tradiční bítešské hody
Sobota 7. září 2013, spodní náměstí, Velká Bíteš
XI. ročník folklórního festivalu „setkání na podhorácku“
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ZPRÁVY Z RADNICE
PRACOVNÍ SETKÁNÍ SKUPINY PREVENCE KRIMINALITY
Dne 27. 2. 2013 se sešla skupina prevence kriminality složená ze zástupců města, městského úřadu, pracovníků v sociálních službách a zástupce Policie ČR. Komise měla na svém
programu projednání a kontrolu plnění plánu koncepce prevence kriminality a dále byla
obeznámena se záměry města a stavem akcí na rok 2013.
Tomáš Zedník, informatik městského úřadu, spolu s vedoucím Obvodního oddělení
Policie ČR ve Velkém Meziříčí, panem npor. Bc. Přemyslem Bdinkou seznámili přítomné
s provozováním, pracovními postupy a ochranou osobních dat u kamerového systému
ve městě. Dále byly předloženy záměry na budoucí rozšíření kamerového systému.
Pan Bdinka informoval komisi o změně statutu pracoviště Policie ČR ve Velké Bíteši
z obvodního oddělení na policejní stanici. Konstatoval, že nedošlo k odchodu příslušníků
policie a na stanici je pro bítešský obvod dokonce o jednoho policistu v terénu více. Při
závažných událostech přitom vypomáhají místním složkám i složky z Velkého Meziříčí.
Přednesl statistiku o trestných činech v územním obvodu Velké Bíteše (viz níže).
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Komise dále prodiskutovala problematiku nápadu trestné činnosti a navrhla možná
preventivní opatření. Byla analyzována dílčí data z právě probíhajícího anketního šetření
ohledně pocitu bezpečí občanů ve městě ve vztahu k městskému dohlížecímu kamerovému
systému. Na závěr jednání byla diskutována otázka zřízení městské policie ve Velké Bíteši,
případně navázání spolupráce s Velkým Meziříčím, ve kterém městská policie zřízena je.
Starosta města přislíbil v tomto směru jednání přímo se starostou Velkého Meziříčí.

index = přepočet trestné činnosti na 10 tis. obyvatel
* Obvodní oddělení PČR Jaroměřice n. Rok. je součástí Obvodního oddělení PČR Hrotovice
Tabulka převzata z podkladových materiálů rady kraje.
Tomáš Zedník
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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INFORMACE POLICIE ČR
Od 1. ledna 2013 došlo k přejmenování názvu Obvodní oddělení Policie ČR Velká Bíteš
na Policejní stanice Velká Bíteš. Veškeré služby pro občany byly zachovány. V případě, kdy
se nepodaří oznamovateli zastihnout hlídku na stanici, má možnost volat buď na všeobecně
známé linky 158, 112 nebo na mobilní telefon 725 292 327.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany, že dne 31. 3. 2013 uplynula lhůta dle platné OZV města Velká
Bíteš č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Čl. 5, odst.(1) pokud se platí jednorázově, a dle OZV města Velká Bíteš č. 4/2010 o místním poplatku ze psů, čl.6, odst. (1),
za rok 2013.
Proto vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili, aby tak učinili nejpozději
do 30. 4. 2013 na MěÚ Velká Bíteš, II. budova, odbor správní.
Údaje potřebné k zaslání příslušné částky za výše uvedené místní poplatky na účet města
Velká Bíteš získají poplatníci na telefonním čísle 566 502 511.
Martina Frolková, referentka správního odboru

VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - RESTAURACE
„NAŠE BÍTEŠSKÁ“
Vyhodnocení výběrového řízení ve věci podnájmu nemovitého majetku a pronájmu
movitého majetku – restaurace „Naše bítešská“
V souladu s usnesením Rady města Velká Bíteš č. 15/2/13/RM ze dne 21. 1. 2013 poskytnout do podnájmu nebytové prostory ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to: Restaurace
„Naše bítešská“, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši včetně technologií a inventáře, a na základě
zveřejněného záměru ze dne 29. 1. 2013, Rada města Velké Bíteše na svém jednání, konaném dne 18. 2. 2013, rozhodla o vítězi veřejného výběrového řízení.
Počet nabídek splňujících kritéria výběrového řízení: 2
•
Nabídka č. 1: Jana Doubková, Velká Bíteš
•
Nabídka č. 2: Zdeněk Baláš, Křižínkov
Počet nabídek nesplňujících kritéria výběrového řízení: 0
Podání nabídek do: 18. 2. 2013 do 12:00 hod.
Vyhodnocení nabídek: 18. 2. 2013
Vítězná nabídka: Nabídka č. 2
Zdůvodnění vyhodnocení: Vítěz po splnění kritérií předložil nejvyšší cenovou nabídku
a zavázal se k následujícímu:
•
Nájemce (provozovatel) poskytne slevu na stravování pro zaměstnance
12
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MěÚ Velká Bíteš a zaměstnancům organizací zřizovaných městem Velká Bíteš
ve výši 20%.
•
Nájemce (provozovatel) poskytne smluvní provizi ve výši 20% z tržeb
z poskytnutých cateringových služeb a poskytnutého občerstvení v prostorách
restaurace při společenských nebo kulturních akcích pořádaných městem Velká
Bíteš nebo Klubem kultury v kulturním domě nebo v jeho přilehlém okolí (jiné
lokality dle domluvy).
•
Nájemce (provozovatel) se zavazuje úzce spolupracovat ve věcech pronájmu
prostor v kulturním domě pro firemní nebo soukromé akce.
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, byl tímto současně vyzván k zahájení jednání směřujícímu k uzavření smluvního vztahu, a to od 1. 3. 2013.
Tomáš Jelínek, ředitel IC a KK

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
DUBNOVÉ TVOŘENÍ S BÍTEŠÁČKEM
Těší nás, že máte zájem o tvořivé podvečery, které pořádáme. Proto pro vás máme připraveno tvoření i na duben. Veronika Drlíčková vám ukáže, že košíky atd., se dají plést
nejen z pedigu či proutí, ale i z novinového papíru. Sejdeme se 12. 4. v 16 hodin v budově
Střední odborné školy Jana Tiraye. Vstupné činí 40 Kč. Přineste si s sebou menší papírovou
krabici a 20 kolíčků na prádlo. Rezervovat místo si můžete do 7. dubna prostřednictvím
e-mailu (mcbitesacek@seznam.cz), facebooku nebo se můžete přihlásit osobně každou
středu v mateřském centru.
Pro malé děti (do 6 let) připravujeme karneval. Bude se konat 19. dubna od 16 hodin
na faře. Místnost má omezenou kapacitu, proto prosíme případné zájemce o tuto akci,
aby se hlásili do 14. dubna. Opět prostřednictvím mailu, facebooku nebo osobně v mc.
Těšíme se na vás!
MC Bítešáček

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych poděkovala všem, kteří v únoru a březnu sbírali víčka z PET lahví pro malého
Davídka. Velký dík patří základní škole (zejména třídám 9.A a 6.C) a Střední odborné škole
Jana Tiraye. Děkuji vedení těchto škol za možnost sbírat víčka a Nadě Kolkové a Lence Davidové
za zorganizování sbírání na těchto školách. Poděkování patří i všem jednotlivcům, kteří víčka
sbírali. Víčka jsou již na cestě k Davídkovi.
Jana Střechová
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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POZVÁNKA NA AKADEMII VESELÉ ŠKOLKY
Hola hola hej,
nikdo nemeškej!
AKADEMII Veselé školky
do KD shlédnout pospíchej....!
Ve čtvrtek 25. 4. 2013 v 15 hodin srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, strýčky
a tetičky, kluky i holčičky na Akademii Veselé školky do KD ve Velké Bíteši. Představí
se Vám národopisný kroužek „Bítešánek“, zahrají flétničky a Veselé děti Vás zavedou do
svého pestrobarevného světa fantazie a dovedností.
Mateřská škola U Stadionu

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PŘEDŠKOLÁČKŮ
Přijímací řízení obou mateřských škol ve městě bude probíhat dne 10. května 2013
v době od 8 do 16 hodin v budovách MŠ. Bližší informace pro rodiče přinese květnový
Zpravodaj.
ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY NA MASARYKOVĚ NÁMĚSTÍ
Od letošního školního roku
Mateřská škola na Masarykově
náměstí a Základní škola Velká
Bíteš prohloubily svou stávající
spolupráci. Dosud probíhala
spolupráce se ZŠ takto:
- pravidelné návštěvy ve
školách: Na podzim se přišli
podívat prvňáčci do mateřské
školy zavzpomínat a podělit se o nové zážitky ze školy.
V lednu se za svými kamarády
do školy přišli podívat předškoláci. Zjistili, co vše škola
Práce s předškoláky v ZŠ s paní učitelkou Doubkovou.
Foto: Jana Střechová
obnáší - sezení v lavici, soustředění se na práci, nové učebnice, pracovní sešity,... a hlavně si nanečisto vyzkoušeli, jak
se ve škole pracuje.
- paní učitelky ze základní školy byly pozvány na besedy s paní psycholožkou o školní
zralosti.
14
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Od ledna jsme spolupráci mezi školami rozšířili o odpoledne pro rodiče a děti. Inspirací
nám byly stimulačně-edukativní skupiny, které probíhají v Jihomoravském kraji a jejichž
cílem je podpořit zájem dětí o školu, seznámit děti i rodiče se školním prostředím, s učiteli
ze základní školy a vytvoření a upevnění vztahu mezi rodiči a školami - pedagogy. Rodiče
tak mají možnost vidět pracovat své dítě a vytvořit si reálný náhled na jeho schopnosti,
na to, jak pracuje s ostatními, při záměrných činnostech, s dospělou osobou. Rodiče získají náměty na to, jak dále pracovat s dítětem doma. Odpoledne pro rodiče a děti hravou
formou rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí pro zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání)
a zaměřují se na zvládnutí jemné motoriky, grafomotoriky, řeči, myšlení, rozvoj početních
představ, sluchové a zrakové vnímání, pravo-levé orientace a orientace v prostoru a čase.
27. února proběhlo první odpoledne pro rodiče a děti na základní škole. Všechny zúčastněné přivítala paní zástupkyně Mgr. Kroutilová a paní učitelky Mgr. Doubková a Mgr. Hlavatá, které se dětem a rodičům dále věnovaly.
Děti si vyzkoušely sezení v lavicích, hlášení, společně s rodiči si prohlédly pracovní sešity
a učebnice. Dostaly pracovní listy, které rozvíjely jejich matematické představy a orientaci
v prostoru. Paní učitelka Hlavatá pak ještě „svou“ skupinu provedla po budově I. stupně.
V dubnu je připraveno odpoledne pro předškolní děti a jejich rodiče na téma „Grafomotorika“. Rodiče se seznámí s důležitostí grafomotoriky pro děti předškolního věku a nabídnou se jim praktické ukázky uvolňovacích i nápravných cviků. Toto odpoledne se uskuteční
4. dubna od 15 hodin v Mateřské škole na Masarykově náměstí.
I nadále budou předškolní děti dostávat časopis „Brzy budu školákem“. Časopis vydává
MŠ již několik let od ledna do května.
I v dalších měsících tohoto roku se budeme ve spolupráci se základní školou pokračovat
a připravovat tak předškolní děti na bezproblémový vstup do první třídy ZŠ.
Za učitelky předškolních dětí Mgr. Jana Střechová a Mgr. Milada Tesařová

DO JESKYNĚ ZA RELAXACÍ
V zimním období se žáci naší školy účastnili pobytu
v solné jeskyni. Účinky soli na lidské zdraví jsou známy
od pradávna, sůl blahodárně působí na lidské tělo
i psychiku. Během návštěvy v solné jeskyni dochází
k celkovému uvolnění, relaxaci, prohlubuje se a zvolňuje
dýchání, přináší pocit klidu i úlevy. Současně pomáhá
odbourávat stres a únavu. Ovzduší v místnosti má prokazatelné léčebné účinky na celý
organismus.
Příjemný zážitek léčebné kúře dotváří relaxační hudba i barevné osvětlení, které napomáhají k celkovému uvolnění. Při pobytu v solné jeskyni byly aplikovány speciálně pedagogické metody. Jedná se především o prvky bazální stimulace, muzikoterapie, míčkování
a rozvoj smyslového vnímání.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Běžným lidem, ale i osobám se
zdravotním postižením či znevýhodněním léčba pomáhá v mnoha
oblastech zdravotních obtíží, bez
jakýchkoliv rizik a nežádoucích
účinků. Největším úspěchem je
navození příjemného pocitu relaxace a odpočinku.
Žáci nižších ročníků a přípravného stupně byli nejspokojenější v hracím koutku jesFoto: Mgr. Jitka Kalinová
kyně, oproti tomu starší žáci Terapie v solné jeskyni.
využili relaxace na polohovacích lehátkách. Na pocity žáků mělo velice příznivý vliv měnící
se osvětlení v místnosti a tiše znějící tóny hudby. Tyto podněty dokázali navodit klidnou
atmosféru během pobytu.
Mgr. Jitka Dvořáková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Vážení čtenáři,
právě nyní, kolem 11. března, to vypadá na jaro. Oteplení nepřinesly změny polohy
stálé tlakové výše. Místní oteplení přinesla zvýšená aktivita žáků školy. Těch, kteří se „drtí“
poslední drahocenné hodiny před přijímacími zkouškami, a těch, kteří se aktivně zapojují
do činností vymyšlených učiteli.
Jak se máme ve školní družině
Od začátku školního roku mohou děti v družině navštěvovat zájmové kroužky. V keramice
pracujeme s hlínou a vyrábíme drobné předměty a dárky pro radost. V pondělí si jdeme zacvičit a zatancovat do aerobiku pro dívky a v úterý zazpívat. Čtvrtek patří kroužku Tvořivá dílna.
Každý pátek navštěvujeme počítačovou učebnu, kde si děti hravou formou procvičují učivo
a zahrají zajímavé hry. Kromě těchto aktivit hrajeme míčové hry v tělocvičně.
Každé odpoledne malujeme, vyrábíme, tvoříme. Při relaxaci děti hrají stolní hry, stavějí
stavebnice, skládají puzzle a další. Při vhodném počasí nezapomínáme ani na pobyt venku.
V prvním pololetí jsme s dětmi zažili nejedno zajímavé odpoledne. S velkým ohlasem se setkal
„Halloween“, který byl plný soutěží, vyrábění a končil diskotékou. Děti se zúčastnily mistrovství
ve skládání puzzlí, pexesu a výtvarné soutěže o nejlepšího sněhuláka. Také jsme navštívili SOU J.
Tiraye, kde nám kadeřnice ze třetího ročníku vymýšlely a vytvářely nádherné účesy. Při zábavné
olympiádě jsme v tělocvičně plnili netradiční sportovní úkoly. V prosinci nás navštívil Mikuláš, jedno odpoledne jsme příjemně strávili v knihovně při čtení vánočních pohádek a tvoření
a před vánočními prázdninami jsme v dílničkách vyráběli dárky a drobnosti pro své kamarády
a rodiče. I na druhé pololetí připravujeme pro děti spoustu zajímavých akcí a soutěží. Naši práci
16
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prezentujeme na nástěnkách školní družiny, chodbách školy a našich webových stránkách:
http://skolni-druzina4.webnode.cz.
Šárka Topinková, Pavla Petrovová
Ptáčci v zimě - projekt školní družiny
Celý měsíc leden byl v družině ve znamení projektu Ptáčci v zimě. Děti vyráběly, malovaly na toto téma a práce jsou vystaveny na chodbě u družiny. Dalším bodem projektu
byla beseda s ornitologem Ivo Hartlem. Ten si připravil zajímavé vyprávění ze života
ptáčků a promítání krátkých videí, kde jsme si ptáčky mohli prohlédnout pěkně zblízka.
Před družinou máme krmítka a budku, kde s dětmi ptáčky krmíme a pozorujeme.
V knihovně pro nás připravila program na toto téma Kateřina Brychtová, vedoucí
knihovny. Předčítala dětem z knížky a nachystala si soutěž. Po celou dobu projektu probíhala fotosoutěž. Děti měly za úkol zachytit ptáčky na krmítku nebo v přírodě a své
úlovky poslat na adresu družiny.
Šárka Topinková, Pavla Petrovová
Lyžařský výcvikový kurz
V termínu 28. 1. - 4. 2 čekal žáky 7. ročníku povinný 5 denní lyžařský výcvikový kurz
(LVK). Kurz absolvovali formou každodenního dojíždění do skiareálu Fajtův kopec
ve Velkém Meziříčí. První den kurzu byli rozděleni do 4 skupin podle výkonnosti a jednu
skupinu tvořil snowboard. Během kurzu žáci získali základní lyžařské dovednosti, které
je však nutné i nadále rozvíjet. Celý kurz byl zakončen závody v obřím slalomu. Kurz proběhl stejně jako ostatní takřka bez úrazu. Hlavní podíl na tomto faktu má ukázněnost většiny žáků a zodpovědný, profesionální přístup všech instruktorů z řad učitelů školy (Mgr.
Kolář st., Mgr. Malcová, Ing. Pelánková, Mgr. Čermáková, Mgr. Dočkal) .
Lukáš Dočkal
Slavnosti zkoušek u druháčků
Den pololetního vysvědčení byl pro druháky spojen se SLAVNOSTMI ZKOUŠEK. Žáci
postupně procházeli třemi třídami, ve kterých plnili úkoly z českého jazyka, matematiky
a Našeho světa. Každý pracoval, jak nejlépe uměl, a všichni předvedli, že si své pololetní
vysvědčení opravdu zaslouží.
Táňa Horká, Jitka Schwarzbachová
Farmář
7. 2. 2013 proběhlo školní kolo v deskové soutěži Farmář, kterou pro nás připravila
Kateřina Brychtová z Městské knihovny ve Velké Bíteši. Turnaj byl určen pro žáky třetích
ročníků. Soutěž byla napínavá a plná emocí. První a druhé místo obsadily ve 3.A Ema
Urbánková a Sára Topinková a ve 3.B první místo patřilo Veronice Babákové a druhé místo
Štěpánovi Třeštíkovi.
Olga Čermáková, Magda Videnská, Radka Ráboňová
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Pythagoriáda 2013
Ve středu 6. února se konalo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda
pro 6., 7., a 8. ročník. 26. února se pak uskutečnilo školní kolo pro žáky 5. ročníku. Zúčastnilo se jej 25 dětí. Během hodiny měli žáci vyřešit 15 příkladů. Úspěšným řešitelem se stal
ten, který získal aspoň 9 bodů.
V soutěži v jednotlivých kategoriích zvítězili Dominik Vondruška z 5.A, Adéla Karásková a Helena Milerová, obě ze 6.B, Marek Tomek ze 7.B a Kateřina Jeřábková z 8.A.
René Křípal, Olga Komínková, Iva Syslová
Biatlon - Nové Město na Moravě
Někteří učitelé a žáci s rodiči využili lákavé nabídky jet fandit ve čtvrtek 7. února na první
závod mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě - závod smíšených štafet.
Odjíždělo se v 15.00hodin dvěma téměř plnými autobusy od školy. Tribuny byly doslova
našlapané a díky burácení 20000 fanoušků tu panovala úžasná atmosféra. Odměnou za
nadšené fandění bylo nádherné 3. místo naší české štafety, a proto jsme odjížděli spokojení
a ani velká zima nám to nadšení nepokazila.
Renáta Pelánková
Biologická olympiáda
Školní kolo biologické (přírodopisné) olympiády bylo letos zaměřené na ekosystém
rybníku. Součástí školního kola byly testové otázky, poznávání 15 druhů rostlin a živočichů a laboratorní úkol, zaměřený na pozorování pohybu chloroplastů v cytoplazmě
vodního moru kanadského a zkoumání provzdušňovacích pletiv sítiny.
Celkem se ve dvou kategoriích zúčastnilo 30 žáků. Nejlepší dva z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v okresním kole. Jsou to Barbora Maierová, 9.B
a Helena Macholánová, 8.B (kategorie C) a Marie Doležalová, 7.A a Iveta Zaděláková,
7.A (kategorie D).
Pavel Holánek
Plavání
Až se léto zeptá žáků ze třetích ročníků, co dělali v zimě, děti mohou hrdě odpovědět,
učili jsme se plavat... Ve třetích ročnících právě probíhá plavecký výcvik ve Wellnes Kuřim.
Žáci pod dozorem zkušených trenérek se učí základním plaveckým dovednostem a stylům.
Olga Čermáková, Magda Videnská
Lyžařský a snowboardový přebor kraje Vysočina
V úterý 19. 2. a ve čtvrtek 21. 2. se na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí konal lyžařský
a snowboardový přebor kraje Vysočina. Za naši školu se v obou dnech zúčastnilo celkem
60 žáků z I. a II. stupně. Základní škola Velká Bíteš se v konkurenci 43 škol z celého kraje
18

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Duben 2013

umístila na úžasném 6. místě. Všem žákům, kteří reprezentovali školu, moc děkujeme
za zájem závodit a za jejich výborné výkony.
Nejlepších umístění dosáhli v soutěži lyžařů Tamara Bočková (dvakrát 2. místo - mladší
žákyně) a v soutěži snowboardistek ve starších žákyních Jana Jeřábková (2. a 3. místo)
a Karolína Hradilová (3. místo).
Dalibor Kolář, Olga Čermáková, Naděžda Malcová, Lukáš Dočkal, učitelé tělesné výchovy
Projekt Vesmír
Páťáci probírali v přírodovědě učivo o vesmíru. K rozšíření znalostí a pro lepší představu
tohoto tématu zhlédli i několik prezentací na velkém plátně. Své poznatky si na závěr zopakovali v projektovém dni Vesmír. Toto téma prostoupilo několika předměty.
V českém jazyce pracovali s texty o vesmíru a napsali slohovou práci na téma vesmír (vesmírnou pohádku, Marťánkův dopis lidem,...). V matematice počítali vesmírné slovní úlohy,
řešili tajenky souhvězdí Zvěrokruhu spolu s obrázky svých znamení ve čtvercových sítí.
V přírodovědě si v křížovce zopakovali vesmírné pojmy a odpovídali na otázky z odborného textu. V pracovních činnostech si vyrobili dle vlastní fantazie originální kosmickou
raketu a ztvárnili planety sluneční soustavy a souhvězdí Zvěrokruhu.
Dále se rozdělili do osmi skupin a každá skupina zpracovala informační plakát o jedné
z planet. Součástí projektu byla i návštěva planetária v Brně.
Za páté ročníky Ilona Lišková
Školné pro tři indické děti na rok 2013 opět zajištěno!
Amalan, Praveen a Edwin Pinto Sanju mohou v Indii v červnu 2013 zahájit další školní rok,
a to díky příspěvkům žáků a učitelů ZŠ Velká Bíteš. Výtěžek předvánočního školního bazaru,
který se konal v prosinci 2012, činil 7931 Kč. V následné sbírce v lednu 2013 se podařilo vybrat
9902 Kč. Celkem jsme tedy mohli na školné přispět částkou 17833 Kč.
Pavla Švihálková
Na Ostrůvku
V měsíci březnu letošního roku se žáci šestých tříd vydali na Ostrůvek. A nebyl to ostrůvek ledajaký, ale takový, kde se děti formou hry učí a vzdělávají. Tématem, které nás
tentokrát zajímalo, byly odpady.
Děti se ve třech skupinách postupně seznámily s tím, co patří do kontejneru na plast,
co na papír a co třeba správně skončí v popelnicích. Uvědomily si, jak je dobré recyklovat. Také jsme sledovali jednotlivé značky, kterými jsou opatřeny obaly různých výrobků,
a vysvětlovali si, co která znamená, a učili se šetrně a odpovědně nakupovat. Zabývali jsme
se i tím, jak můžeme šetřit elektrickou energii, vodu a plyn v našich domácnostech. Závěrem byli naši žáci pochváleni za aktivitu a znalosti, které zde prokázali.
Eva Čermáková
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Návštěva archivu
Šestá B a C absolvovala návštěvu Státního okresního archivu – pobočky ve Velkém
Meziříčí. Mgr. Martin Štindl, Ph.D. si pro děti připravil krátké povídání o tom, co je to
vlastně archiv a k čemu slouží. Žáky nejvíce nadchly ukázky archiválií – vždyť listiny z 15. či
16. století, pečeti a pečetidla, originál Smolné knihy Velké Bíteše – to nevidíte každý den!
Eva Čermáková

O CO SE SNAŽÍME NA ZŠ SADOVÁ
Půl roku uplynulo od začátku nového školního roku a od začátku mého působení ve funkci
nového ředitele na základní škole. Za půl roku lze
reálně začít hodnotit naplňování koncepce školy.
Zvu vás proto na krátkou exkurzi.
Z hlediska organizačního zabezpečení školy
jsme zpracovali základní vnitřní dokumentaci
školy (organizační řád, organizační schéma
apod.) Bylo nutné doplnit chybějící a neaktuální
dokumentaci pro chod školy potřebnou. Zaměřujeme se na evidenci a inventarizaci materiálu,
zařízení a provedeného technického zhodnocení školy, které jsou zatím vedeny nepřehledně
a pouze částečně. Připravujeme transparentní
nastavení řízení školy, abychom mohli zdokladovat odpovědnost pověřených osob a věcnost
vynaložených prostředků.
V současné době zpracováváme plán oprav tabulí a žákovského nábytku, malování.
Snažíme se podporovat iniciativy pedagogů i žáků (například aktivní zapojení žáků do rozhodování).
Nutno podotknout, že jsme se museli vypořádat s kompletní výměnou vedení školy, což
zvyšuje nároky na celý provoz.
Kvalita činnosti školy je v první řadě závislá na kvalitě pedagogů. Pro práci jim potřebujeme vytvořit odpovídající podmínky – zajistit další vzdělávání, vybavení a materiální
zabezpečení, příznivé pracovní prostředí.
Koncepce, kterou jsem představil při konkurzu, je vytváření komunitní školy. Tedy školy,
která je místem setkávání nejen rodičů a žáků, ale také dalších občanů. Dílčími kroky, které
směřují k otevření se společenskému životu města (a tedy k naplnění této koncepce), jsou
společné aktivity s mateřskými školami, nabídka sportoviště veřejnosti, pravidelná informovanost veřejnosti, přednášky, besedy a aktivity pro rodiče a občany (míříme k pořádání
nějaké zajímavé každý měsíc), pořádání Svatováclavského pochodu.
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Metodicky spolupracujeme se základními školami v Křoví a Katově. Spolupráci s Vysočina
Education (školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb
školám) směřujeme k pořádání kurzů dalšího vzdělávání pedagogů pro nejbližší okolí.
Škola byla prezentována jako škola s rozšířenou výukou jazyků, tělesné, výtvarné
a environmentální výchovy. Tyto oblasti chci přehodnotit a navázat na ně. K těmto tématům tedy podrobněji.
V oblasti tělesné výchovy pokračujeme v rozšíření výuky v šestém ročníku a v dělení
předmětu na skupinu hochů a dívek v ročníku pátém. V rámci mimoškolní činnosti nebyl
zájem o sportovní kroužky, ani ze strany žáků, ani ze strany učitelů. Prostor sportovišť tedy
zatím využívají bítešské organizace a veřejnost. Upřednostňujeme práci s mládeží a chceme
rozšiřovat prostor pro veřejnost. Proto budeme hledat řešení, jak nastartovat i tuto oblast.
Pokračujeme i v aktivitách lyžařských. Uskutečnil se lyžařský výcvikový kurz.
Od zahraničního lyžařského zájezdu jsme prozatím upustili. Uspořádali jsme jednodenní
lyžařský výjezd do Nového Města na Moravě, je škoda, že pro malý zájem pouze jednou.
Letos jsme započali s intenzívním využíváním městského zimního stadionu pro bruslení
žáků v hodinách tělocviku. Žáci se zúčastňují (a úspěšně!) sportovních turnajů, vítáme
pomoc SRPŠ, které uvolnilo finanční prostředky pro dopravu na tyto akce.
Oblast environmentální výchovy a výchovy estetické (tady chystáme ateliér pro veřejnost) hodláme za pomoci našich učitelů nadále rozvíjet. Důraz budeme klást zejména na
propojení aktivit se společenským životem města.
A jazykové vzdělávání? Kvalitní jazykovou přípravu považuji za prioritu základního školství.
A tedy prioritu naší školy. V letošním roce se věnujeme budování pevných základů výuky cizích
jazyků, a to po stránce organizační, definování koncepce a výstupů, vzdělávání učitelů.
Jako velmi kvalitní můžeme hodnotit práci školní družiny. Zaměřili jsme se na zvýšení
pestrosti činnosti a projektů a na zavedení kroužků pro žáky.
Vytvořili jsme nabídku zájmových kroužků; tuto nabídku považujeme za základní
a chceme ji v následujícím roce rozšířit, jak doufáme, i s pomocí bítešských občanů. Zařazení zájmových aktivit pod Dům dětí a mládeže ve Velkém Meziříčí nám umožňuje kroužky
zlevnit a rozšiřuje možnosti jejich zřizování.
Ve školní jídelně kromě přípravy kvalitní stravy nalezneme tematické obědy (den čínské
kuchyně, Mikulášský oběd) nebo programy zdravé výživy pro žáky.
Za důležité považujeme informování veřejnosti o práci školy. Využíváme pravidelně
Zpravodaj města, časopis Exit a vývěsky školy ve městě. Podrobné, aktualizované informace
jsou potom na webových stránkách školy.
V uplynulém období jsem neprováděl žádné zásadní změny v organizaci školy a jejího života;
neboť jsem se chtěl nejdříve s provozem školy důkladně seznámit. Některé změny zavádíme
postupně v průběhu tohoto školního roku. Předpokládám, že k dalším výraznějším změnám
organizace a provozu školy dojde na začátku dalšího školního roku. Nicméně výše popsané aktivity jsou prvními kroky, které nás posunují k naplnění vytýčené koncepce.
Mgr. Zdeněk Strašák, ředitel ZŠ Sadová
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SOŠ JANA TIRAYE ZÍSKALO STŘÍBRNÉ OCENĚNÍ
NA CUKRÁŘSKÉ SOUTĚŽI
5 - 7. března 2013 se žákyně 2. ročníku oboru Cukrář, Kateřina Uchytilová, zúčastnila
11. ročníku soutěže cukrářských dovedností s mezinárodní účastí Moravský pohár 2013,
který se konal v prostorách SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci. Soutěže se
zúčastnilo celkem 14 žáků, z toho 2 soutěžící byli ze Slovenska, a to z Nitry a Bratislavy.
Jaké byly soutěžní úkoly?
1. Slavnostní výrobek – jedno nebo víceposchoďový dort libovolného tvaru do
hmotnosti 5 kg na volné téma a degustační vzorek. Degustační vzorek do hmotnosti
cca 1 kg musel být zhotoven ze stejných surovin a musel chuťově odpovídat
slavnostnímu dortu. Nemusel být nazdoben.
2. Tři druhy dezertů – od každého druhu 6 kusů + 3 kusy na hodnocení. Stanovená
hmotnost byla 40 g u jednoho kusu dezertu.
3. Dekorační výrobek z jedlých materiálů (např. modelovací hmoty, čokolády, griliáše,
karamelu, plastického cukru apod.)
Výrobky soutěžící připravovali v časovém limitu 10ti hodin v cukrářské dílně školy.
V prvním soutěžním dnu byl časový limit 7 hodin, ve druhém 3 hodiny. Soutěžící pracovali
podle vlastních receptur.
My jsme vsadili na klasiku. Katka zvolila čokoládový korpus s mandlemi, plněný jablečnou
náplní, potažený mléčnou modelovací hmotou,
politý čokoládou. Ozdobu
tvořily růže z čokoládové modelovací hmoty.
Dezertky vybírala tak, aby
byly každý jiný, ale aby
se jednotlivé chutě doplňovaly. Dekorační výrobek korespondoval s dor- Zleva: soutěžící - Kateřina Uchytilová, učitelka - OV Alena Fukanová.
Foto: Archiv školy
tem i s dezerty. Hodnocení
provedla tříčlenná komise zastoupená cukrářskými odborníky, zástupci AKC ČR. A jak
se vše povedlo, posuďte sami podle výsledků.
A jak se umístila Katka? S celkovým počtem 223 bodů získala stříbrné ocenění. Soutěž
byla velice vyrovnaná, o umístění někdy rozhodovaly setiny bodů. Katka odvedla perfektní práci a svým profesionálním přístupem vzorně reprezentovala naši školu.
Alena Fukanová, učitelka odborného výcviku
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MLADÍ OBRÁBĚČI A MECHANICI OPĚT PŘIVEZLI MEDAILE
Krajskou soutěž Řemeslo Vysočiny 2013 v letošním roce
uspořádala Střední škola technická ve Žďáře nad Sázavou. Soutěž je organizována v kategorii strojního obrábění
v oblasti soustružení a v programování CNC obráběcích
strojů. Na tuto soutěž přijelo celkem sedm škol ze dvou
krajů ČR. Dvoudenního klání v kategorii strojního obrábění
se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru vzdělání Obráběč kovů
ve složení Bárta Ladislav a Vala Oldřich a v kategorii programování CNC obráběcích strojů žáci 4. ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač Lunda Lukáš a Hotárek
Lukáš ze SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš.
Obráběči kovů v praktické části měli vyrobit na soustruhu ve stanoveném čase obrobek dle výkresové dokumentace. V teoretické části tento obrobek měli změřit
a hodnoty zapsat do protokolu. Posledním úkolem bylo Nejlepší mechanici:
zleva L. Lunda, L. Hotárek
prokázat teoretické znalosti z jejich oboru.
Mechanici měli za úkol zpracovat program na součást dle
výkresové dokumentace, který by byl použitelný ve výrobě.
Toto zadání prověřilo nejen znalost programovacího jazyka,
ale i znalost materiálů a technologie obrábění. Dalším úkolem byl výpočet řezných podmínek a měření obrobku.
Ve velmi silné konkurenci se Obráběči kovů v jednotlivcích umístili velmi dobře, Ladislav Bárta celkově na
2. místě a Oldřich Vala na 4. místě. V kategorii družstev celkově tito žáci obsadili 1. místo a tím získali zlatou medaili. Protože Ladislav Bárta patřil ke dvěma
nejlepším účastníkům v kraji Vysočina, postupuje do
celostátní odborné soutěže Kovo Junior, kterou pořádá
Cech KOVO, a bude tak soutěžit o cenu „České ručičky“
ve dnech 9. a 10. 4. 2013 v Chomutově.
Nelze opomenout ani úspěch Mechaniků, kteří obsa- Nejlepší obráběči: zleva L. Bárta, O. Vala
Foto: Aleš Janíček
dili v kategorii družstev 3. místo. V kategorii jednotlivců
skončil Lukáš Lunda taktéž na krásném 3. místě a tím obhájili bronzovou medaili.
Za příkladnou reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš a Střediska praktického vyučování,
ale i První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., poděkoval oběma obráběčům a předal finanční
i věcné odměny osobně generální ředitel a předseda představenstva PBS, a.s. Ing. Macholán.
Poděkování patří nejen žákům, kteří se soutěže zúčastnili, ale i všem učitelům, kteří se na
přípravě soutěže podíleli.
Bc. Aleš Janíček - SPV PBS, Jiří Ulman - SOŠ J. Tiraye
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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KULTURA
OSLAVA MDŽ S FRANTIŠKEM RINGO ČECHEM
Ve čtvrtek 7. března 2013 v 17 hodin se konala v kulturním domě ve Velké Bíteši oslava Mezinárodního dne
žen. Zazpívat, ale i pobavit nejen ženy přijel František
Ringo Čech. Je to český bubeník, zpěvák, textař, herec,
politik, publicista, scénárista, divadelník, naivní malíř
a spisovatel. Také člověk, který kolem sebe vytváří image
velmi vtipného, energického a bystrého muže mnoha
různorodých zájmů.
Přítomné bavil nejen písněmi, ale i svými životními
zkušenostmi, vtipy i osobitým elánem.
Malé občerstvení pro přítomné zajistila restaurace
„Naše bítešská“ a SOŠ Jana Tiraye.
Při odchodu domů byla každá žena obdarována krásnou rudou růží. Bylo to příjemně strávené odpoledne.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

František Ringo Čech.

Foto: Otto Hasoň

DĚTSKÝ KARNEVAL
V kulturním domě ve Velké Bíteši
se v neděli 10. března 2013 ve 14 hodin
uskutečnil Dětský karneval. Děti
se převlékly do různých kostýmů.
Měli jsme možnost vidět Červenou
karkulku, Šmoulinku, piráty, indiány, zdravotní sestřičky, nespočet
princezen, berušky a mnohé další.
Zazpívat i pobavit nás přijela skupina
Kamarádi s Vojtou Polanským. Děti,
ale i dospělí si s Kamarády zasoutěžili, zazpívali i zatancovali. SouZ karnevalu.
Foto: Silvie Kotačková
částí byla i židličková soutěž, která
nemohla na karnevalu chybět. V této soutěži vyhrál Jirka Vitouš, který byl za opici
a stal se králem karnevalu. Za odměnu dostal DVD i plakát Kamarádů. Na závěr celého
odpoledne byla dětská diskotéka.
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Pro malé návštěvníky byla připravena bohatá tombola, kde děti mohly vyhrát nejen
různé sladkosti, ale i hračky.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

MAŠKARNÍ BÁL
Už šestým rokem ovládl maškarní bál kulturní dům ve Velké Bíteši, který pořádal Klub
kultury. V sobotu 16. března 2013 od 20 hodin byl sál plný různých masek. Letos nás navštívili upíři, doktoři, zdravotní sestřičky, kovbojové, rytíři, policajti, vězni, berušky, Křemílek
s Vochomůrkou, Červená karkulka s Vlkem a mnohé další. Mohli jsme vidět až 300 různých masek. Velkým překvapením byl Golem, který svojí velikostí překvapil snad všechny
přítomné.
Účast návštěvníků byla opravdu velká. Masky jsou každým rokem lepší a lepší. Je vidět,
že návštěvníci se připravují, vymýšlejí už dlouho dopředu, aby zrovna ta jejich maska byla
co nejlepší.
Po celý večer nám hrála hudební skupina Medunka, která z důvodu nemoci vystřídala skupinu Živel. Repertoár této skupiny se líbil a bavil nás po celý večer. Po půlnoci
se na přání přítomných hrála i dechovka.
Nezávislá porota tajně sledovala po celý večer krásné masky a o půlnoci jsme tak mohli
ocenit tři nejlepší. Třetí místo obsadilo „Roční období“, druhé místo obsadili „Bezdomovci“
a první místo nemohl získat nikdo jiný než velký „Golem“ s doprovodem. Všichni ocenění
dostali pohár a láhev vína. Součástí maškarního bálu byla bohatá a vtipná tombola.
Maškarní bál se letos opět vydařil a už teď můžeme přemýšlet, jakou maskou se vzájemně
překvapíme příští rok.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠSKÁ AKADEMIE:
MAREK ORKO VÁCHA – VÍRA A EVOLUCE
Ticho, že by i pověstný špendlík slyšet byl. „Jako v kostele“. Jsme však v sále ZUŠ. Naplněném k prasknutí, u zrcadel po stranách postávají ti, na které už místo nezbylo. Marek
Orko Vácha cituje první kapitolu z knihy Genesis. Dočte a vypráví. Ono vyprávění je však
ve skutečnosti strhující rozbor nejen první, ale i jiných kapitol první biblické knihy.
A běží neuvěřitelnou hodinu, bez sebemenší pauzy. Napjaté ticho vydrželo po celou dobu
přednášky. Jak by ne, všichni s úžasem sledují, jak Marek Vácha souvisle, jasně, otevřeně,
na příkladech i citacích přibližuje křesťanský pohled na evoluci.
Námitka je nasnadě: Věřící a evoluční teorie?! Jsme však vyvedeni z omylu: Kniha knih
nemá sloužit coby exaktní historická příručka. Nalezneme v ní však to nejpodstatnější:
odpověď na otázku „Jak mám žít?“. A evoluce? Ta dle cestovatele, kněze a biologa v jedné
osobě pokračuje, svět se neustále vyvíjí, nic nemá definitivní formu, věci se zdokonalují…
Což je právě to, co Marka Váchu fascinuje. Nás fascinoval celý výklad. Pak se strhl ohrowww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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mující potlesk. V tu chvíli skromný přednášející s neskutečnou pamětí couvl o krok dva
dozadu – jakoby aplaus ani nepatřil jemu...
Spousta otázek a odpovědí, čas po chvíli už tlačí, a tak končíme. Ne však docela; zájemci
si mohou koupit některou z nabízených knih. A tak si na závěr jednu z nich mileráda nechávám autorem podepsat. Díky za Bítešskou akademii!
Michaela Hanzelková

KAREL KOŠÁREK, GERSHWIN A MARTINŮ
Datum odloženého koncertu
klavíristy Karla Košárka narušilo pravidelná první úterý
v měsíci. Tentokrát jsme se sešli
o čtrnáct dní později, blíže k jaru
- na svátek sv. Josefa a v předvečer prvního jarního dne. Podle
kalendáře.
Pan Mašek pochválil přítomné, že přišli i přes nepřízeň
počasí. Silnice byly však už holé,
chodníky celkem odmetené,
jen na prostranství před kulturním domem se při úklidu sněhu
jaksi pozapomnělo. Příchozí
vítala hluboká sněhová břečka,
nedůstojný prostor před kulturním stánkem. Kdo ji měl nechat
Karel Košárek Petrof nešetřil.
Foto: Otto Hasoň
odklidit, to už členové BHP
neřešili. Čekal je totiž hudební zážitek, který stál za tu trochu vlhka ve střevících.
Karel Košárek „polidštil“ své vystoupení nejen svým vystupováním a příjemným
hlasem, kterým k nám hovořil o jednotlivých skladbách, ale i „civilním oblečením“.
Řekněme si upřímně, že frak a motýlek by se k jeho repertoáru moc nehodily. A nám
byl o to bližší.
Bohuslav Martinů a Georgie Gershwin. Dva světoznámí skladatelé, blízcí srdci Karla
Košárka. Proto nám z jejich děl připravil svůj koncert. Předložil nám skladby Bohuslava
Martinů, které se příliš často na koncertních pódiích neobjevují.
Když zazněly první tóny skladby Bohuslava Martinů, mnozí se ujišťovali ve svých programech, zda je tam opravdu jeho jméno. Zazněl totiž hravý charleston. Jazzové melodie
okouzlily ve 20. letech i tohoto skladatele. Kuchyňská revue, jak zněl název, je vlastně část
hudby k baletu o třech dílech, jejíž první díl jsme slyšeli. Mimochodem, protagonisty baletu
byli Hrnec, Poklička, Smeták, Kvedlačka a Utěrák.
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Následovala Gershwinova Preludia pro klavír, vystřídaná pak Třemi českými tanci Bohuslava Martinů. Plnokrevné rytmické melodie často jakoby vybočují z rytmu, jsou dramatické a necvičenému uchu chvíli trvá, než v nich vystopuje obkročák, dupák či polku.
Musím přiznat, že z Gershwinových skladeb jsem se nejvíc těšila (a nebyla jsem sama)
na Rapsodii v modrém. A Karel Košárek splnil naše očekávání. Sice neodborně, (na to
jsou jiní), ale celkem trefně byla jedním z hostů ohodnocena: „To byl nářez“. Dodám
ještě jenom, že publikum tleskalo ve stoje. Jako přídavek si „vysloužilo“ Chačaturjanův
Šavlový tanec.
A také to byl „nářez“. Klavírista nehrál technikou, jaké jsme u většiny interpretů zvyklívzpřímená poloha, ruce se občas mění v ptačí křídla, prsty se jemně dotýkají kláves…Karel
Košárek náš Petrof nešetřil. Sehnutý ke klaviatuře tepal klávesy a ty mu odpovídaly stejně
razantně ve známé a už klasické melodii.
Tentokrát jsme neodcházeli ukolébáni jemnou melodií na dobrou noc, ale na cestu nám
zněly Šavlový tanec a Rapsody in Blue.
Zora Krupičková

HUDEBNÍ TOULKY EVROPOU
Sedmý koncert šestnácté sezóny Bítešského hudebního půlkruhu bude patřit dílům tří
evropských skladatelů, jejichž výročí narození si letos připomínáme.
V první půli koncertu nám Graffovo kvarteto zahraje Smyčcový kvartet g moll, op. 27, č. 2.
Jeho autor, italský skladatel a violoncellista Luigi Boccherini, se narodil před 170 lety do muzikantské rodiny, studoval v Římě, několik let působil ve Vídni a od roku 1761 žil ve Španělsku.
Na poli komorní hudby byl neuvěřitelně plodný; samotné smyčcové kvartety čítají téměř sto
opusů. Další skladbou bude Smyčcový kvartet D dur, č. 2 Alexandra Porfirjeviče Borodina, rodáka
z Petrohradu, od jehož narození letos uplyne 180 let. Tento nemanželský syn gruzínského knížete
Gedevanišviliho vystudoval medicínu a stal se profesorem chemie na lékařské akademii. Připojil
se k vlivnému sdružení ruských skladatelů Pětka, později označovanému „Mogučaja kučka“,
které si kladlo za cíl skládat specificky ruský druh hudby. Ačkoliv žádný z členů Mocné hrstky
nebyl skladatelem z povolání, ovlivnili mnoho dalších velkých ruských autorů.
Ve druhé části koncertu se ke Graffovu kvartetu připojí jeden z nejvýraznějších českých
klavíristů Igor Ardašev. Společně přednesou Klavírní kvintet f moll, op. 34 Johannesa
Brahmse, narozeného roku 1833 v Hamburgu a žijícího od roku 1862 ve Vídni. Dílo, které
uslyšíme, Brahms původně zkomponoval jako smyčcový kvintet pro dvoje housle, violu
a dvě violoncella. Jeho přátelům se však nezdálo dost dobré, a tak jej přepsal do sonátové formy pro dva klavíry. Ani tato verze však nebyla plně uspokojující; nakonec došlo
ke spojení klavíru s klasickým smyčcovým kvartetem a vznikl tak nádherný opus.
Graffovo kvarteto bylo založeno roku 1997 na brněnské konzervatoři. Od roku 2002
hraje ve složení Štěpán Graffe – první housle, Lukáš Bednařík – druhé housle, Lukáš
Cybulski – viola a Michal Hreňo – violoncello. Už dva roky po svém vzniku kvarteto
získalo ocenění v interpretační soutěži Beethovenův Hradec, a od té doby je držitelem
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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mnoha laureátských titulů na mezinárodních soutěžích. Poslední význačný úspěch
si kvarteto vydobylo v prosinci 2012 na britském hudebním portálu MusicWeb International, který přináší recenze na nové hudební nosiče. CD „Úsvit české moderny“ zde
získalo prestižní označení „Nahrávka měsíce“.
Graffovo kvarteto jsme měli v Bíteši možnost slyšet v 9. sezóně. Igora Ardaševa snad
ani není nutné představovat; vystoupil zde sólově ve 4. a 13. sezóně, v sezónách šesté
a osmé pak s manželkou Renatou, rovněž klavíristkou. V úterý 2. dubna v 19 hodin
v Kulturním domě ve Velké Bíteši se nám umělci poprvé představí společně. Přijďte
se s nimi toulat po Evropě.
Michaela Hanzelková

POZVÁNKA NA VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši
se ve dnech od 22. dubna do 3. května 2013 uskuteční výstava fotografií Věry Němcové, rodačky
z Velké Bíteše, která se svým manželem
se od 70-tých let věnovala černobílé fotografii. V
současné době žije ve Valdíkově na Třebíčsku.
Kolem je chráněná krajinná oblast, která má své
neopakovatelné kouzlo lesů, bludných kamenů
a rybníků. To jsou také hlavní objekty jejích fotografií. Ty začala znovu fotografovat od roku 2006,
ale už barevně na digitální fotografii.
Společně s Věrou Němcovou bude také vystavovat Zdeněk Zika a Otto Valeš z Velké Bíteše.
Zdeněk Zika má fotografování jako koníček
už od dětství. Aktivně se věnuje od roku 2003 digitální fotografii a její úpravě.
Otto Valeš s Věrou Němcovou již několikrát
vystavoval černobílé fotografie. Od roku 1975
do roku 1992 byli členové fotokroužku při JKP
ve Velké Bíteši. V letech 1988 až 1989 se zúčastnil několika celostátních fotografických
soutěžích, kde obdržel čestná uznání za přední místa v černobílé foto. Koníčkem je vysokohorská turistika, objektem zájmu je focení přírody, koní, prostředí spojené s myslivostí
a rybolovem. Od roku 2007 se věnuje digitální fotografii.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 22. dubna v 17 hodin ve výstavní síni Klubu
kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Výstava bude otevřena po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, so a ne 13.00 – 16.00 hodin.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU ŠPERKŮ
Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Vladimírou Brodskou
Vás zve na prodejní výstavu autorských šperků a skleněné bižuterie, která se uskuteční ve dnech od 11. do 13. dubna 2013 ve výstavní síni Klubu kultury, Masarykovo
náměstí 5, Velká Bíteš. Výstava bude otevřena od 10 do 17 hodin.
Vladimíra Brodská-Velecká se věnuje bižuternímu šperku od roku 1975, po ukončení studia v oboru pasíř bižuterie v Jablonci nad Nisou, pracovala v různých dílnách
jablonecké bižuterie. Od roku 1990 se osamostatnila a započala uměleckou dráhu
nejprve malbou skleněných objektů a později návratem ke šperku.
Výstavy: Galerie Wap Zlín 1996, Galerie Hůlka Liberec1998, Mezinárodní fórum
Berlín 1996, Paříž-1997, Budapešť 1998, Amersfoort NL 1999, Mezinárodní veletrh
sklo a keramika SIBO Praha.
Dnes tvorba Vladimíry Brodské-Velecké spočívá v uměleckém vývoji a výrobě převážně
autorských šperků kde používá jako základní prvek skleněné vinuté perle (navíjení roztavené skleněné tyčinky nad kahanem na kaolinem ošetřený tombakový drát).
Dále spolupracuje s jabloneckými pasířskými firmami, kde jsou používány skleněné komponenty od firmy Swarovski, které kvalitou skla a vysokého brusu, jsou
nejlepší na světovém trhu. Tyto šperky jsou výjimečné i rhodiovanou povrchovou
úpravou.
Vladimíra Brodská-Velecká při prodejních výstavách upřednostňuje osobní kontakt se zákazníky, kdy svými zkušenostmi pomáhá při výběru šperku.
Spolupráce může proběhnout i přes internet kdy zákazník zašle fotografii oblečení
a k němu je pak šperk vytvořený (vbrodska@seznam.cz).
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

NOMINACE DO ANKETY ZLATÁ JEŘABINA – CENA KRAJE
VYSOČINA ZA KULTURNÍ aktivitu ROKU 2012

Vážení občané, žádáme Vás o podporu dvou následujících kulturních aktivit z Bítešska
Folklórní festival „Setkání na Podhorácku“ který se konal v loňském roce během tradičních Bítešských hodů, byl nominován v kategorii „Kulturní aktivita“ v anketě Kraje
Vysočina „Zlatá jeřabina 2012“.
Anketa probíhá od 11. března do 19. dubna 2013.
V anketě je možné hlasovat prostřednictvím hlasovacího formuláře uveřejněného na
stránkách Krajského úřadu: http://extranet.kr-vysocina.cz/zlata-jerabina/
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Hlasování v anketě:
Svůj hlas můžete dát vždy jen jedné akci v každé kategorii. K úspěšnému hlasování
je nutné vyplnit formulář ve spodní části seznamu soutěžních akcí a opsat číselný kód.
Do e-mailové schránky, kterou uvedete ve formuláři, Vám bude zaslána informační
zpráva a na základě jejího potvrzení dojde k započítání Vašeho hlasu do ankety (opět budete
vyzváni k vyplnění číselného kódu).
Folklorní festival „Setkání na Podhorácku“
Místo konání: Velká Bíteš
Organizátor: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše
Národopisný region Podhorácko tvoří významnou část Kraje Vysočina. Velká Bíteš
se nachází v jeho samotném srdci, leží na křižovatce důležitých cest a současně je jakousi
vstupní bránou z jižní Moravy na Vysočinu. Komorní prostředí historického jádra, rozlehlé
náměstí s hospůdkami, cukrárnami, kavárnami s nabídkou místních výrobků - je příhodným místem pro pořádání větších lidových slavností. Folklorní festival „Setkání na Podhorácku“ si v průběhu deseti let své existence získává stále širší okruh příznivců. Sklízí
oblibu jak u místních obyvatel a návštěvníků z širokého okolí, tak u samotných účinkujících
skupin. Nemalou měrou k tomu přispívá atmosféra prostředí - koná se v týdnu tradičních
bítešských hodů.
Pozvání k účasti přijímají soubory z Podhorácka, Horácka i sousedé z Drahanska
a Brněnska. Záměrem je, aby ve skladbě programu byl dáván prostor rovněž vesnickým
skupinám. Na pořádání festivalu se podílí také Muzejní spolek Velkobítešska a Muzeum
Vysočiny Třebíč, p. o.
Silva Smutná

NOMINACE DO ANKETY ZLATÁ JEŘABINA – CENA KRAJE
VYSOČINA ZA KULTURNÍ POČIN ROKU 2012
Renovace historické dvoukolové motorové stříkačky DS 16 typ MARS – SMEKAL 36
od firmy R. A. Smekal Slatiňany u Chrudimi SDH Velká Bíteš byla v kategorii Péče o kulturní dědictví nominována do ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní
počin roku 2012. Jedná se o 9. ročník veřejné ankety, která je rozdělena do dvou tradičních
kategorií: Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.
Samotné veřejné hlasování v anketě bude probíhat od 11. března do 19. dubna, a to prostřednictvím hlasovacího formuláře na internetových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz
v sekci kultura a památky, nebo prostřednictvím písemných hlasovacích lístků uveřejněných v březnovém čísle novin Kraj Vysočina. Vyhodnocení ankety proběhne na základě
veřejného hlasování a první tři místa v každé kategorii obdrží Cenu Kraje Vysočina
za kulturní počin roku 2012 - Zlatá jeřabina. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční
v květnu 2013.
Bc. David Dvořáček
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PŘÍBĚH, JEHOŽ REŽII MĚLA V RUKOU VYŠŠÍ MOC
5. dubna v 19 hodin se v prostorách ZUŠ uskuteční další beseda v rámci Bítešské
akademie. Vystoupí při ní MUDr. Stanislav Severa - dětský neurolog. V rámci své
lékařské služby se setkal se zázrakem. Jeho kolega - lékař zkolaboval na svém pracovišti v Novém městě. Po zástavě srdce a komatu přítomní primáři ARO, neurologie
i interny konstatovali nezvratnou smrt mozku. Přímluva sv. Zdislavy jej však zachránila…. Jako pozvánku si přečtěte zkrácený článek Václava Štauda, který o události
uveřejnil Katolický týdeník.
Dramatický příběh se týkal lékařského kolegy Dr. Severy, chirurga okresní nemocnice
v Novém Městě na Moravě. Stalo se to tedy v blízkosti Zdislavina rodného Křižanova. Lékař
F. S. zkolaboval na svém pracovišti v pondělí 18. září 1989 v 8 hodin ráno, vyčerpán třídenní
náročnou víkendovou službou.
NEZVRATNÁ SMRT MOZKU
Přítomní lékaři konstatovali zástavu srdce a okamžitě zahájili resuscitaci nepřímou
srdeční masáží a podpůrným dýcháním. Nezbytné léky dostával nemocný infuzní formou
a rychle byl převeden na plně řízené přístrojové dýchání. Automatická srdeční činnost
se však ani po hodině masáží a několikanásobné elektrické defibrilaci nevracela. Přítomní
primáři ARO, neurologie i interny konstatovali nezvratnou smrt mozku a rozhodli o ukončení kardiopulmonální resuscitace.
ZASAHUJE PANÍ ZDISLAVA
Krátce nato přichází na odpolední směnu na chirurgické oddělení novoměstské
nemocnice Radima Vondálová. Zdravotní sestra, která až po Sametové revoluci vstoupila do kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Sv. rodiny
v Brně.
„Hned po příchodu do práce mně řekli o smutné události, nemocnice jí byla plná,“
uvádí sestra Radima. „V tu chvíli jsem si vzpomněla, jak dominikánský kněz P. Ambrož
Svatoš neustále a důrazně vyzývá naše společenství, abychom prosili o přímluvu blahoslavené Zdislavy. Že jen těmito modlitbami můžeme vyprosit její svatořečení. Tak jsem začala
telefonovat na všechny strany, žádat přátele i známé o prosby k blahoslavené Zdislavě za
uzdravení postiženého. Na chodbě jsem potkala manželku umírajícího lékaře. V slzách mi
řekla, že již není žádné pomoci. I když jsem ji do té doby znala jako ženu duchovně vlažnou,
snažila jsem se ji rychle přesvědčit, že existuje ještě jedna cesta – v modlitbě. Aby se zapojila
do proseb k paní Zdislavě. Souhlasila.“
Po čtrnácté hodině už se k blahoslavené Zdislavě modlilo na různých místech Vysočiny
mnoho lidí. „A na oddělení, kde ležel doktor F. S., se začaly dít neuvěřitelné věci,“ vypráví
sestra Radima. „Nejdříve se objevila první moč, příznak, že znovu začínají pracovat ledviny.
Pak se po nemocnici rozběhla zpráva: Doktor F. S. pohnul nohou! A při kontrole neurologem byly u něj zjištěny užší zornice s reakcí na osvit. Jak je to při mrtvém mozku možné?
Pamatuji, že na celém našem oddělení bylo naprosté ticho, lidé se báli promluvit,“ líčí svoje
životní zážitky sestra Radima Vondálová.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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V 18.30 nemocný na oslovení zareagoval otevřením očí a mírným pohybem hlavy
a během následující noci nabyl plného vědomí. Všechny životně důležité tělesné funkce se
vracely k normálu. Byl převezen na pozorování do brněnské fakultní nemocnice a po měsíci
propuštěn domů. Za pouhých deset týdnů se pak vrátil do práce.
PAPEŽ POTVRDIL ZÁZRAK
Všichni odborníci, kteří se na léčení nemocného chirurga podíleli, se po čtyřech letech
shodli na závěru: Přestože byl konstatován nezvratný stav mozkové smrti a prognóza byla
na základě současných vědeckých znalostí naprosto jednoznačně beznadějná, došlo k rychlému, kompletnímu a trvalému uzdravení.
Nevysvětlitelnost uzdravení potvrdila i lékařská komise ve Vatikánu, takže Svatý otec Jan
Pavel II. mohl vyslovit slovo zázrak a podepsat dekret o svatořečení přímluvkyně – blahoslavené Zdislavy. Slavnostní akt se uskutečnil v květnu 1995 v Olomouci. To je příběh, jehož
režii měla v rukou vyšší moc.
Václav Štaud

PROTI NESVOBODĚ SLOVEM A HUDBOU
To je název koncertu, který připravuje Cordial musica o.s. ve spolupráci s o.s. Musica
animata a Římskokatolickými farnostmi, do kterých koncert zavítá. Chrámové sbory a soubory z Třebíče, Náměště, Rokytnice nad Rokytnou a Velké Bíteše nastudovaly díla dvou
významných českých umělců.
V první části koncertu zazní Truvérská mše pro sóla, sbor, zobcové flétny a kytary
od českého významného skladatele Petra Ebena. Toto dílo plné odevzdanosti, prostoty
a upřímnosti se stalo i přes svůj nenápadný a náhodný vznik velmi vyhledávanou a oblíbenou záležitostí, zejména pro mladé hudebníky. Druhá část koncertu bude patřit Popelce
Nazaretské. Básnická skladba, která vznikla v nesmírně tvrdých podmínkách za zdmi leopoldovské věznice, v hlavě českého katolického básníka, dramaturga a spisovatele Václava
Renče. Verše psané na cigaretové papírky a tajně vynášené ze stalinských lágrů nebo častěji
pouze zapamatované a stále znovu a znovu opakované spoluvězni tvoří úžasný celek, který
i po básníkově návratu z vězení zůstal nezměněn. Toto literárně hudební pásmo bude doplněno hudbou Víta Petrů.
Název „Proti nesvobodě“ vyjadřuje nejen touhu interpretů po světě bez násilí, utlačování skrze rasu, či náboženské vyznání, ale především přání a snahu žít vlastní život bez
závislosti na bozích dnešního světa, moci, blahobytu, konzumu a sobectví, tedy žít podle
přirozeného mravního řádu, který jediný vede k trvalému klidu a radosti.
Svoje síly spojily:
SERAFÍN – chrámový sbor Třebíč – Jejkov, sbormistr: Karel Tomek, Veronika Hrůzová
CHS JA.S – chrámový soubor Náměšť nad Oslavou, sbormistr: Jaromír Hlaváč
BITEŠSKÁ SCHOLA – chrámový sbor Velká Bíteš, sbormistr: Jaromír Hlaváč
ROSA - chrámový sbor Rokytnice nad Rokytnou, sbormistr: Jiřina Hlouchová
Doprovodná kapela
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Koncerty se uskuteční:
13. dubna 2013 v 16.00hod. – kostel sv. Markéty – Jaroměřice nad Rokytnou
13. dubna 2013 v 19.00hod. – kostel Proměnění Páně – Třebíč –Jejkov
4. května 2013 v 16.00hod. – kostel sv. Václava – Křižanov
4. května 2013 v 19.00hod. – kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš
8. června 2013 v 18.00hod. – kostel sv. Jana Křtitele Náměšť nad Oslavou
Vstupné dobrovolné
Jaromír Hlaváč

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LETOS ÚPLNĚ POPRVÉ VYBÍRALA
DĚTSKÉHO ČTENÁŘE ROKU
K anketě, kterou vyhlásil SKIP ČR, jsme
se přihlásili velmi rádi. Máme dobrou
základnu dětských čtenářů, a tak bylo z čeho
vybírat. Ve Velké Bíteši získala titul Nejlepšího dětského čtenáře roku 2012, a to velmi
suverénně, Kristýnka Simonová, která je pravidelnou a velmi zapálenou čtenářkou. Během
roku přečetla několik desítek knih a aktivně
se účastní na akcích pořádaných knihovnou.
Naší výherkyni i touto formou srdečně gratulujeme a přejeme i nadále spoustu krásných
čtenářských zážitků.
A co přinese do knihovny duben? Velkou
událostí bude letošní Noc s Andersenem Kristýnka (druhá zleva) na akci knihovny s kamarády.
Foto: Kateřina Brychtová
v pátek 5. dubna 2013! Řada odborníků
i knihovnic si láme hlavu nad tím, jak vypěstovat čtenářské návyky u dětí. V uherskohradišťské knihovně v tom měli jasno. Dát osobní příklad. A tak se u nich již v roce 2000 konala
první Noc s Andersenem, právě proto, aby děti zjistily, že číst může být velké dobrodružství.
A proč zrovna duben? Právě 2. dubna slavíme na celém světě den narození známého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. I díky Klubu dětských knihoven se věhlas
a obliba této akce šířila po dalších knihovnách, a to takovou rychlostí, že v dnešní době
už sahá daleko za hranice naší republiky. Jen v ČR je zapojeno téměř 500 knihoven, přes
300 škol a řada dalších institucí starající se o výchovu dětí. Velkou oblibu si andersenovská
noc získala na Slovensku, v Polsku, Slovinku atd.
Abychom mohli vytvořit program, který bude bavit všechny děti, pořádáme tuto akci
pro konkrétní ročník. Díky tomu se tak u nás děti vystřídají a žádný ročník nevynecháme.
Již potřetí se k nám chystají děti ze 3. tříd, které budou vybrány na základě své aktivity
vyučujícími.
Kateřina Brychtová
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SOVÍ NOC V MUZEU
Po úspěšné přednášce s názvem Pavouci kolem nás Městské muzeum ve Velké Bíteši
ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska a ZŠ Velká Bíteš pro vás připravilo další
přírodovědnou přednášku, tentokráte na téma nočních dravců – Sov.
Sovy jsou tajemní noční lovci. Mají podobný způsob života jako denní dravci, přestože
historicky mají pramálo společného. Jsou dokonale přizpůsobeny životu v nočním šeru,
především mají výborný sluch, díky kterému dokáží zaměřit kořist (třeba malého hraboše)
z veliké vzdálenosti.
V našem okolí žije 5 druhů sov, mezi nimi nejmenší evropská sovička kulíšek nejmenší
(Glaucidium passerinum) i největší evropská sova výr velký (Bubo bubo). Další dva druhy
z našeho okolí během posledních několika desítek let prakticky vymizely. A to jen díky
nám. Můžeme jim ale pomoci, a je to docela snadné. Jak? Tyto i další informace se dozvíte
na přednášce ornitologa Ivo Hertla, která proběhne 4. dubna 2013 v 17. hodin v Městském
muzeu ve Velké Bíteši.
Víte, že sovy lze spolehlivě rozlišit podle hlasů, kterými se ozývají? Naučte se poznávat
jejich volání a vyzkoušejte si jejich rozlišování přímo v terénu. Kdo se bojí, nesmí v noci do
lesa - kdo ne, vyrazí s námi na procházku do nočního lesa. A možná nás zde potká i nějaké
překvapení!
Bc. Ivo Kříž

Soví noc
čtvrtek 4. dubna 2013
17:00 - Městské muzeum

ve Velké Bíteši

Součástí akce bude:
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Přednáška ornitologa Ivo Hertla
Promítání fotografií a filmů
Rozlišování sov podle hlasu
Vycházka do nočního lesa (pro
zájemce - bude nutný přesun auty
cca 5 km)
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VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Mrazivé počasí nás doprovodilo na Šmelcovnu, kde
se v neděli 24. března 2013 konalo v údolí Bílého potoka
tradiční každoroční vítání jara. Úvodem zarecitovaly děti
ze Základní školy Domašov několik básniček a následně
byla zapálena Moréna - symbol končící zimy, která byla
vhozena do potoka. Pro návštěvníky byly přichystány
stánky s občerstvením a drobnými suvenýry. „Zimní“
počasí přítomné neodradilo a zúčastnilo se mnoho lidí
od nejmenších až po seniory. Měli jsme možnost vidět
i neplánované vykoupání mladého chlapce v Bílém
potoce. Doufáme, že chlapec je v pořádku a zdráv.
Zveme Vás na další vítání jara v příštím roce, tentokrát třeba i v lepším jarním počasí.
Hořící Moréna.

Foto: Silvie Kotačková

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ
VLADIMÍRA A ONDŘEJE KOČÁROVÝCH
Ve výstavní síni Klubu kultury se v pondělí 25. března 2013 v 17 hodin uskutečnila
vernisáž výstavy obrazů Vladimíra a Ondřeje Kočárových. Otec a syn mají již za sebou
8 desítek společných výstav. Tvorba Vladimíra Kočára se zaměřuje na zátiší a kytice.
Jeho syn Ondřej ztvárňuje poetické noční uličky, jeho tvorba zahrnuje i portréty dívek
a snové krajiny. Celá
kolekce olejomaleb je
laděna do teplých uklidňujících tónů, které
diváka pohladí po duši
a navodí v něm atmosféru pohody.
Úvodním slovem vernisáže přivítal přítomné
ředitel Klubu kultury
Tomáš Jelínek. Na danou
tématiku výstavy promluvila paní PhDr. Marcela Vandrová, moderátorka Českého rozhlasu
Foto: Silvie Kotačková
Brno, která řekla pár slov Ondřej Kočár a Tišnovský komorní orchestr.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

35

k výstavě a pohovořila s Ondřejem Kočárem, který také omluvil svého tatínka Vladimíra
pro nepřítomnost ze zdravotních důvodů.
V kulturním programu vystoupil Tišnovský komorní orchestr, který nám zahrál dvě části
z Kvartetu od W. A. Mozarta a zpříjemnil celou vernisáž.
Výstava je otevřena denně od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin do 7. dubna 2013
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 96:
V roce 1414 se na
místě tohoto domu
nacházela asi zahrada,
na které mohl být dům
postaven nejspíše v průběhu 15. století. Koncem
následujícího
století,
v roce 1594, vlastnil dům
vedle uličky, vedoucí
k masným krámům
Dům čp. 96 v současnosti.
Foto: Jan Zduba
a radnici, Bartoň Mlejnek. Ten jej roku 1599 prodal hrnčíři Václavu Hájkovi za 100 zlatých. Za tutéž částku
jej po Hájkovi pořídil roku 1622 Jan Karhánek, kterému byla zároveň připrodána
i hrnčířská hlína. Během třicetileté války byl dům opuštěn, až byl roku 1654 na vrchnostenský příkaz prodán. Za cenu pouze 45 moravských zlatých jej pořídil Jan Komínek. Z kupu však sešlo, a tak dům pořídil roku 1656 ve stejné ceně Jan Růžička.
Jak dlouho tu Růžička setrval, není zřejmé; v roce 1690 zde bydlel již Jan Mrázek
s manželkou, třemi dětmi a děvečkou. Poté obtíže s dlouhodobým osazením domu
pokračovaly. V roce 1713 byl už „téměř všechen pustý“ a jeho cena byla snížena na
40 moravských zlatých. Kupující Pavel Nekuda byl proto na tři roky osvobozen od
placení daní a platů. Přesto ani on se tu neusadil natrvalo. Další pokus prodat tento
dům proběhl až roku 1728. Tehdy městský úřad prodal „pustý místo“ za 50 moravských zlatých Jiříku Braunovi a na čtyři roky jej osvobodil od placení daní a platů.
Avšak ani Braun tu nezůstal a raději ujal jiný pustý dům.
36
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Teprve následujícího roku 1729 koupil „pustý místo“ za stejných podmínek, za jakých
proběhl předchozí převod, Jakub Ondrák. Ten pak roku 1762, „jsouce již věkem sešlý a pro
velkou starost více hospodařiti nemůže“, jej nechal připsat svému synu Vavřinci Ondrákovi.
Ten měl pro rodiče zajistit výměnek a „bratrovi svému Viktorínovi podle možnosti pomáhati jse zavázal“. Později roku 1794 již vdova Juliana Ondráková postoupila domek „i s tou
od obce přikoupenou loukou“ svému synu Josefu Ondrákovi, „byva jakožto svou mateř
až do její smrti živil a jakožto syn ve vší uctivosti měl, jakož také druhým bratrům, totiž Václavovi 20 zlatých, Kašparovi 20 zlatých a Janovi též 20 zlatých při jejich dospělosti jménem
erbtalu vyplatil“. Ale již roku 1798 Josef nežil, a tak dům v hodnotě 330 zlatých i s rolemi
Za Uličkami a v Zástavách nechala Juliana připsat svému druhému synu ševci Václavu
Ondrákovi. Ten jej pak roku 1834 postoupil v ceně 320 zlatých svému synu Janu Ondrákovi s tím, že má vyplatit své sourozence Františka a Marianu. A roku 1871 byl dům
v hodnotě 1600 zlatých připsán Janu mladšímu a Marii Ondrákům.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, č. 11787, fol. 184, č. 11788, fol. 65, 218, 351,
362, č. 11789, fol. 9, 139, č. 11793, fol. 36, 57, č. 11795, fol. 281.
Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION
Tentokrát neuvádíme obvyklé pokračování série článků o obcích našeho regionu, protože
v květnovém Zpravodaji pro Vás připravujeme speciální edici „Naučné stezky Svatá hora“,
která bude samostatnou přílohou Zpravodaje a volně v prodeji v Turistickém informačním
centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
redakce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Pátý SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Bíteští dobrovolní hasiči připravují na sobotu 13. dubna 2013 v době od 8 do 12 hodin
na území města Velká Bíteš pravidelný sběr železného odpadu. Doporučujeme shromáždit
odpad před svůj dům nejlépe až v sobotu po 7 hodině, máte-li možnost ponechat odpad
na svém pozemku za brankou, předejdeme riziku zcizení nebo vybírání jen těžkých kusu
či barevných kovu jinými skupinami osob, které se na likvidaci odpadu s hasiči nepodílí.
Objemný nebo těžký odpad např. ze sklepů, půd či garáží si vyneseme sami, v tomto případě nás informujte předem telefonicky na čísle 737 522 794. Naopak nemůžeme likvidowww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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vat klasický nebezpečný odpad – žárovky, zářivky, výbojky, barvy-laky, baterie, cartridge
z tiskáren a další běžný nekovový odpad z domácnosti. Finanční výtěžek z letošního sběru
použijeme k provozu SDH.
Hasiči SDH Velká Bíteš

POZVÁNKA
Okrskový výbor SH ČMS Křižanov u příležitosti svátku sv. Floriána - patrona hasičů zve
na neděli 28. dubna 2013 k účasti na mši svaté v kostele sv. Václava v Křižanově. Sraz v 10
hodin u hasičské zbrojnice, po mši svaté posezení na farní zahradě.
Okrskový výbor SH ČMS Křižanov

POŽÁRNÍ OCHRANA při „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“
Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc) je starý lidový zvyk a pohanský svátek pocházející
z předkřesťanských dob, při kterém se lidé v noci z 30. dubna na 1. května scházejí u zapálených ohňů a slaví konec zimy a příchod jara. Lidé původně věřili, že tuto noc se čarodějnice
slétají na sabat, na ochranu před nimi a vůbec před zlými duchy a démony, pak zapalovali ohně.
Tradice zapalování ohňů trvá dodnes. Vzhledem k rizikům požárů, které jsou s touto činností
spojeny, stanoví právní předpisy řadu omezení a povinností, které je třeba dodržovat. Z tohoto
důvodu jsme pro Vás připravili několik základních rad z oblasti požární ochrany, které by měli
ve vlastním zájmu dodržovat všichni organizátoři a účastníci veselic. Ze zákona č.133/1985 Sb.,
o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - všichni občané si musí při pálení počínat tak,
aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání
otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. § 5 odst. 2 zákona č. 133/1985
Sb. hovoří: „Právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit odpovídající opatření
proti vzniku a šíření požáru.” Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Místo pálení by mělo být zabezpečeno dostatečným množstvím
hasebních látek a příjezdové cesty vedoucí k místu pálení musí být průjezdné. I když to zákon
o požární ochraně přímo nestanovuje, měly by obdobně postupovat i fyzické osoby, neboť
každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život, zdraví
a majetek osob. Právnické osoby a podnikající fyzické osoby (např. firmy či obce) jsou povinny
každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - tedy i pálení „čarodějnických“ ohňů
- včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje, přičemž musí dbát jeho pokynů (§ 5, odst. 2 zákona o PO). Při nesplnění této povinnosti může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta
až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Každopádně i v případě,
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kdy pálení čarodějnic organizují samotní občané jako fyzické osoby, hasiči doporučují celou
akci dopředu oznámit Hasičskému záchrannému sboru ČR. Při ohlášení je třeba uvést místo
a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Tímto předběžným ohlášením se zamezí zbytečným výjezdům k domnělým požárům,
neboť během čarodějnic hasičům obvykle narůstá počet planých poplachů. Opodstatněné také
je se domluvit s dobrovolnými hasiči v dané obci, aby na místo pálení dohlíželi. Při „pálení čarodějnic“ nepodceňujte momentální počasí. I slabý vítr může způsobit rozšíření ohně na okolní
porosty nebo domy. Oheň se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru. Opustit ohniště lze
až po jeho úplném vyhasnutí, či důkladném zalití vodou nebo zasypání zeminou. Hasiči každý
rok dohašují mnoho ohnišť, která byla po skončení akce ponechána bez dozoru. Doba, po kterou je potřeba dohlížet na ohniště, není nikde stanovena, nicméně z našich zkušeností vyplývá,
že by to mělo být minimálně 12 hodin od ukončení pálení a zalití či zasypání ohniště. Při pálení
ohňů by měla být vždy přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.
Zásady bezpečného „pálení”
• Při rozdělávání ohně, kdekoliv v přírodě či na volném prostranství, se v žádném
případě nesmějí používat vysoce hořlavé látky (např. benzín, nafta., líh atd.). V důsledku
jejich použití může dojít nejen k rozšíření ohně mimo stanovený prostor, ale především
k ohrožení zdraví a životů osob pohybujících se v okolí ohniště. V dnešní době jsou již
bez problémů k sehnání prostředky k tomu určené. Jedná se např. o tekuté a pevné
podpalovače (např. PePo aj.).
• Při přípravách na rozdělávání ohně je nutné si předem rozmyslet umístění ohniště
či místa pálení. Místo pro rozdělávání ohně musí být bezpečně izolováno od hořlavých
materiálů, tzn. ohraničeno pruhem širokým nejméně 1 metr, zbaveným jakýchkoliv
hořlavin (suchý travní porost, stromy a keře, včetně kořenových systémů atd.). Místo
musí být vzdálené minimálně 50 m od kraje lesních porostů a 100 m od stohu slámy.
• Je zakázáno například rozdělávat oheň ve vysoké suché trávě, na strništi apod. Je třeba
mít na paměti i bezpečnou vzdálenost od obytných nebo hospodářských budov, neboť
díky odletujícím jiskrám vzniká nebezpečí požáru, např. zapálením střechy.
• Při umísťování ohniště je rovněž nutné věnovat pozornost aktuální povětrnostní situaci,
tedy jaký je směr a síla větru, uvážit, jaká doba uběhla od posledních dešťových srážek atd.
„Pro bezproblémový a pohodový průběh pálení čarodějnic musíme dodržovat některá
základní doporučení a pravidla požární ochrany, jako jsou:
1.
Pozor na rozšíření požáru
2.
Nezapomeňte na ohlášení pálení hasičům
3.
Nepoužívejte hořlavé kapaliny
4.
Pozor na vznícení oděvu na osobě, např. při přeskakování ohně
5.
Mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů
6.
Vyberte vhodného místo, vzdálenosti od budov, pozor na vysokou trávu
7.
Sledujte aktuální povětrností situaci, směr a sílu větru
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8.
Stabilní hranice vatry
9.
Zábavní pyrotechnika – neházet do otevřeného ohně
10.	Děti v doprovodu dospělé osoby
11. Nenechávat oheň bez dozoru
12.	Doporučení - preventivní dohled dobrovolných hasičů

Bc. David Dvořáček

OSTATNÍ
LETOS NA KOLECH ZA SMÍRČÍMI KAMENY

Letos už zahajujeme 13. ročník našich výletů na kolech. V posledních letech jsme
se zaměřili na programové cíle: k pramenům, k hradům, k rozhlednám. Tento rok pojedeme
ke smírčím kamenům, kterých je v naší oblasti hodně. Připomínají místa, kde se v minulosti
staly převážně nešťastné události.
Výlety na kolech už tradičně organizuje Seniorklub ve Velké Bíteši, ale jsou určeny i pro
všechny ostatní zájemce. Nepodceňujme naše seniorky a seniory, jezdí jich hodně a jsou
vytrénovaní. Nejezdíme za kilometry, ale kocháme se naší krásnou krajinou, památkami,
stavbami, máme čas si poklábosit, najdeme si i čas na občerstvení na příjemných místech.
Ale hlavně si dokážeme, že ještě na to máme.
Osvědčená pravidla našich výletů:
jezdíme každou poslední sobotu v měsících duben až říjen
srazy jsou u fotbalového stadionu, v dubnu a v říjnu ve 13 hodin, ostatní měsíce
v 9 hodin
denní norma: u odpoledních výletů – do 30 km, u celodenních – do 60 km
každý zodpovídá za svou bezpečnost
naše oblíbená barva je žlutá: bundy, dresy, pláštěnky, přilby, ….
na trase si stanovujeme záchytné body, na každého počkáme
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jízda ve skupině není povinná, po dohodě možnost osobní jiné volby
nezávodíme, kocháme se, užíváme si, ….
A kam letos pojedeme:
První odpolední dubnový výlet bude k nejbližším smírčím kamenům. Pravděpodobná
trasa: Nové Sady – Borovice – Březka – Lhotka – Ruda – Bezděkov – Velká Bíteš. Celkem
8 smírčích kamenů.
Ostatní trasy budou do všech světových stran. Bližší informace budou na samostatných
programech k dostání v IC, nebo na internetu na naší webové stránce a také při našich
setkáních na výletech. Pokusíme se o to, abychom se na trasách setkali s někým, kdo by nám
o místních smírčích kamenech, ale i o ostatních zajímavostech, něco zajímavého řekl.
Kontakty na nás:
- naše emailová adresa: kolavbitesi@email.cz, heslo: velkabites
sem nám posílejte připomínky, doporučení, fotografie, použijeme i pro naši stránku,
jestli vy víte něco zajímavého o smírčích kamenech, napište
- naše webová stránka : www.cykloturistika.webnode.cz
zde najdete naše novinky, fotogalerii, možnost diskuze,….
na „rajče„ můžete přidat i vaše fotografie
- Informační centrum ve Velké Bíteši
Karel Smolík, st.

změna provozovatele V RESTAURACI „NAŠE BÍTEŠSKÁ“
Od 1. března 2013 jsem se stal provozovatelem restaurace Naše bítešská. Chtěl bych
uvést na pravou míru jisté okolnosti, které předcházely tomuto rozhodnutí. Zhruba ke
konci loňského roku se město na základě hospodářského výsledku rozhodlo co možná
v nejbližším termínu restauraci uvolnit do soukromého provozování, tudíž jsem se ocitl
před nelehkou otázkou, co bude dále s mojí osobou. Vzhledem ke skutečnosti, že jsem
byl přítomen po dobu celé rekonstrukce a podílel se na stylu interiéru a v neposlední
řadě zodpovídal za řádný provoz a chod restaurace, cítím se být zodpovědný a domnívám se, že je příliš brzy na to, aby byl provoz odsouzen k záhubě.
Vzhledem ke skutečnosti, že se v mém případě jedná o rodinnou firmu, náklady spojené
se mzdami se podílí nemalou měrou na úspoře.
V průběhu měsíce dubna chystáme rozšíření nabídky jídelního lístku o italskou kuchyni,
tudíž nebude chybět pizza, pravá italská pasta a další speciality.
Co se týče stylu a charakteru restaurace včetně personálního obsazení, vše zůstává
neměnné. V době od 16 hodin připravujeme v restauraci kuřácký provoz. To se však netýká
provozu restaurace během kulturních a společenských akcí pořádaných v kulturním domě.
V těchto případech bude provoz restaurace nekuřácký.
Na závěr všechny srdečně zvu do restaurace, která již v samotném názvu skýtá cosi
zvláštního „Naše bítešská“.
Zdeněk Baláš, provozovatel
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

41

SPORT
Z TURNAJŮ TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ

Vítězové z florbalového turnaje.

Foto: Otto Hasoň

Po „relativním klidu“ se opět rozběhly turnaje ve sportovní hale TJ Spartak.
Dne 24. února 2013 se uskutečnil zimní turnaj v sálové kopané. Zájem o tento turnaj byl
malý, ale přesto se odehrál. Každé družstvo obdrželo pohár i věcné ceny.
V sobotu 9. března se konal florbalový turnaj – muži. Přihlášeno bylo 5 družstev.
Nakonec se dostavily pouhé 2 týmy. I tento turnaj byl odehrán. Pro příští plánované
turnaje je to pro nás, pořadatele, poučení. Závazné přihlášky a složení vkladu předem
bude podmínka pro uskutečnění akce. Slova „zapomněli jsme, nesešli jsme se“ by mezi
sportovce neměla patřit.
O týden později – 16. března – se naplnila sportovní hala TJ mládím. Proběhl Žákovský
florbalový turnaj „O pohár starosty města“. Do turnaje se přihlásilo 6 družstev, družstvo
z Popůvek však nedojelo. Turnaj zahájil předseda TJ Spartak pan Ondřej Blaha, přivítal
mladé sportovce. Poté pan Ing. Milan Vlček popřál všem hráčům štěstí ve hře se slovy
„ať vyhraje ten nejlepší“. Zúčastněná družstva z Ivančic, Oslavan, Zastávky a Velké Bíteše
se mezi sebou utkala o následující pořadí:
1.
místo obsadil tým ze Zastávky pod vedením trenéra pana Řehořky.
2.
místo obsadil tým z Oslavan, které trénuje pan Tropek.
3.
místo obsadil tým TJ Spartak Velká Bíteš s trenérem Robertem Svobodou.
Na čtvrtém a pátém místě skončily týmy Ivančice I a Ivančice II, které trénuje pan Podolský.
Utkání se hrála systémem 4 hráči v poli a 1 brankář. Bojovnost s touhou po vítězství
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žádnému týmu nechyběla. Rozhodčí turnaje byl Martin Bednář, který zvládl tuto funkci na
výbornou. Časomíru měl na starosti Robert Svoboda. Oběma patří dík. O nejlepšího střelce
se ucházeli 4 hráči se stejným počtem vstřelených branek, což se stává výjimečně. Po poradě
trenérů byly stanoveny nájezdy, které rozhodly o definitivním umístění hráče na vyhlášení „Nejlepšího střelce“. K nájezdům nastoupili Radek Haněl a David Gotvald ze Zastávky,
z Oslavan Tomáš Tropek a Ondřej Sova. Vítězně z nájezdů vyšel Ondřej Sova, kterému byl
předán pohár „Nejlepší střelec“. Také prvním třem týmům byly předány ceny – medaile.
Medaile byly předány i jejich trenérům.
Prvnímu týmu – Zastávce – ještě předal pan starosta Ing. Milan Vlček cenu – Pohár
starosty města. Všem hráčům byla předána malá pozornost. Tento turnaj byl velice kladně
hodnocen ze strany hostů, což nás jako pořadatele potěšilo.
Na závěr hodnocení proběhlých turnajů mi dovolte poděkovat sponzorům – Hotel
U Raušů, Jeřábkova pekárna, Potraviny Janda, Sportbar Klima, Labara, PBS, a.s. a Rytectví
Mihal – neboť i oni se svými příspěvky zasloužili o dobrou atmosféru turnajů.
A ještě jedno poděkování – našemu „dvornímu fotografovi“ Ottovi Hasoňovi. Otto,
díky!
Hana Holíková

TURNAJ V MARIÁŠI V KULTURNÍM DOMĚ VE VELKÉ BÍTEŠI
V sobotu 16. března 2013 se
uskutečnil v kulturním domě
letos poslední turnaj ze série
v mariáši ve třech, turnaje se
zúčastnilo 102 hráčů, z toho
početná skupina žen. Jako již
tradičně. Hrálo se u stolu po
třech hráčích na pět kol po 50
minutách. Na prvních třech
místech se umístili: 1. místo
Kvasnica Josef (Kuřim), 2.
místo Knecht Petr (Brno),
3. místo Svoboda Antonín
Z turnaje.
Foto: Otto Hasoň
(Velká Bíteš). Součástí turnaje
bylo i celkové umístění v letošní sérii. Na prvním místě se umístil Dobrovolný Bohumil
(Velké Meziříčí), dále pak Polášek Lubomír (Velké Meziříčí), třetí místo obsadil Svoboda
Zdeněk st. (Velká Bíteš), čtvrtý skončil Janík Miroslav (Velká Bíteš), pátý Liška Vladimír
(Pršťice). Ceny do karet byly hodnotné, do tomboly o to chutnější. Poděkování patří Informačnímu centru a Klubu kultury za pronájem galerie, kde se turnaj konal. Již nyní se těšíme
na následující ročník
Zdeněk Baláš, organizátor turnaje
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TRADICE LYŽAŘSKÝCH KURZŮ PRO DĚTI VE VELKÉ BÍTEŠI
Mnozí ze čtenářů si více či méně uvědomí, že v době základní školní docházky
a následně na střední škole absolvovali (někdy také ne) lyžařský výcvikový kurz. Ten,
kdo se účastnil základního lyžařského výcviku již na ZŠ, odjížděl v prvním, případně
druhém ročníku střední školy na následný kurz víceméně bez obav. Základy lyžování
již přece zvládnul. Jak se ale asi cítí žák 7. ročníku, který na lyžích nikdy nestál a měl by
projít povinným lyžařským výcvikem? I zde platí, čím dříve, tím lépe. Jednou z mých
prvotních úvah, jak usnadnit 13letým dětem získání základů lyžování, bylo posunutí
zvládnutí této aktivity do mladšího školního věku. Již v r. 2005 jsem formou doporučeného lyžařského kurzu, tehdy v roli ředitele ZŠ, nabídnul tuto alternativu rodičům
žáků 3. a 4. ročníku. Odezva byla dle mého názoru velice pozitivní nejenom v prvním
roce konání těchto kurzů, ale i v následujících letech. Zájem poměrně výrazně stoupal
a tento kurz v jednotlivých sezónách absolvovalo 30-55 procent dětí 3., 4., případně
5. ročníku bítešské základní školy. Celkem těmito nadstandardními, tedy na jiných školách ne běžnými, kurzy prošlo několik set dětí. Vzhledem ke změnám priorit v současném školství ve Velké Bíteši se nám tento rok podařilo podpořit a zorganizovat tuto
sportovní činnost spoluprací se Ski Klubem Velké Meziříčí, konkrétně jeho jednatelem
panem Jiřím Pálkou. Hlavním vedoucím výcviku byl Bc. Dalibor Kolář. Aktivita se tak
posouvá zcela do mimoškolní sféry. Z tohoto důvodu jsou naše kurzy konány v době
po školním vyučování. Přesto našly mnoho zájemců nejen z řad dětí, ale i rodičů, kteří
se stali aktivní součástí celého dění. Za to jim za všechny organizátory patří poděkování. Věřím, že tato tradice bude mít v příští lyžařské sezoně 2013-2014 pokračování.
Mgr. Dalibor Kolář, instruktor lyžování

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 4/13 KONANÉ DNE 18. ÚNORA 2013
• 2/4/13/RM – rozhoduje na základě provedeného výběrového řízení Informačním centrem
a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace souhlasit s přenecháním restaurace
„Naše bítešská“, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši včetně technologií a inventáře do podnájmu p. Zdeňku
Balášovi, Křižínkov 76, 594 53 Osová Bítýška, IČO: 014 16 308, a to od 1. 3. 2013.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 28. 2. 2013
• 3/4/13/RM – pověřuje Ing. Tomáše Kučeru, místostarostu města Velká Bíteš jednáním
se Státním fondem životního prostředí ČR ve všech věcech souvisejících s přípravou a realizací
akce „Vybudování a vznik zahrady v přírodním stylu při Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo
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náměstí 86, příspěvkové organizaci na pracovišti poskytujícím vzdělávání a školské služby Mateřská
škola, Lánice 300, Velká Bíteš“.
odpovědnost: místostarosta termín: průběžně
• 4/4/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Luďka Trunečky, DiS, Dobrovského
447/8, 568 02 Svitavy a uzavřít s ním smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě
Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš za cenu 31.000 Kč včetně DPH.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit uchazeče SAFEA IVS s.r.o., Sukova 49/4, 602 00 Brno
z důvodu obsahové neúplnosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 3. 2013
• 5/4/13/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na „Archeologický výzkum na stavbě Rekonstrukce
Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ z důvodu, že v soutěži zůstala už jen jedna
hodnotitelná cenová nabídka.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 3. 2013
• 6/4/13/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. schvaluje
výplatu odměny jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi a vyslovuje jednateli poděkování za výsledky
hospodaření společnosti, úspory hospodaření v lesích a operativní údržbu městského majetku.
odpovědnost: jednatel TS termín: 14. 3. 2013
• 7/4/13/RM – bere na vědomí zápis bytové komise ze dne 7. 2. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 18. 2. 2013
• 8/4/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout část pozemku parc. č. 2992
– ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 3. 2013
• 9/4/13/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2012 a schvaluje hospodářský výsledek Mateřské
školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace za rok 2012 a jeho rozdělení dle
předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 3. 2013
• 10/4/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést části pozemků v k. ú.
Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č.1397 – lesní pozemek o výměře cca 20 m2
- část pozemku parc. č.1398 – lesní pozemek o výměře cca 10 m2
- část pozemku parc. č.1396 – lesní pozemek o výměře cca 6 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 3. 2013
• 11/4/13/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš a převedení
zbývající částky 2.729.902,10 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2013
• 12/4/13/RM – rozhoduje uzavřít s Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše,
příspěvková organizace dohodu o ukončení pronájmu nebytového prostoru č. 106 v domě Masarykovo
náměstí č.p. 85, Velká Bíteš, a to ke dni 28.02.2013 a rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš
pronajmout uvedený nebytový prostor.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2013
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• 13/4/13/RM – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 7.932 Kč Bítešské kapele na uhrazení výdajů
za elektrickou energii čerpanou v objektu hudební zkušebny na Vlkovské ul. ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2013
• 14/4/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 3/13 ze dne 4. 2. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 18. 2. 2013
• 15/4/13/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o provedení práce s Ing. Aloisem Koukolou, CSc., bytem
U Stadionu 377, Velká Bíteš na sepsání kroniky města za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 3. 2013
• 16/4/13/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2013 dle žádosti Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace č.j. MÚVB/731/13, MÚVB/732/13.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31. 3. 2013
• 17/4/13/RM – rozhoduje souhlasit s prodejem schodolezu (inv.č. 10001) Základní školou Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvková organizace s podmínkou, že bude přednostně nabídnut příspěvkovým
organizacím města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2013
• 18/4/13/RM – bere na vědomí oznámení o vyřazení drobného dlouhodobého majetku Základní
školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 18. 2. 2013
• 19/4/13/RM – schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538,
příspěvková organizace za rok 2012 a jeho rozdělení dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 3. 2013
• 20/4/13/RM – bere na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce č.j. ČŠIJ-9/13-J o inspekci
v Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 18. 2. 2013
• 21/4/13/RM – bere na vědomí informaci společnosti ENCOM, spol. s r.o. o správě bytů v domě
U Stadionu č.p. 548, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2013
• 22/4/13/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Holubí Zhoř finanční příspěvek na dětský
karneval 2013 ve výši 3.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2013
•23/4/13/RM – rozhoduje poskytnout dotaci:
■ Oblastní charitě Třebíč na pomoc drogově závislým ve výši 5.000 Kč,
■ TJ Dětské středisko Březejc, o.s. na zajištění sportovních a volnočasových aktivit ve výši 3.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2013
• 24/4/13/RM – rozhoduje neposkytnout v roce 2013 dotaci SONS, Středisku rané péče SPRP Brno
a Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina.
odpovědnost: rada města termín: 28. 2. 2013
• 25/4/13/RM – rozhoduje poskytnout Honebnímu společenstvu Holubí Zhoř finanční dar
na pořádání valné hromady ve výši 1.772 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2013
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26/4/13/RM – bere na vědomí žádost o odstranění textu ze zápisu ze zasedání Zastupitelstva města
Velká Bíteš č. 19/12 a konstatuje, že zápis odpovídá reálnému průběhu Zasedání zastupitelstva města
Velká Bíteš dne 8. 10. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 28. 2. 2013
• 27/4/13/RM – pověřuje k podpisu žádostí o přepis elektroměru, plynoměru, vodoměru, výpovědí
z nájmu, výpočtových a evidenčních listů a vyřazovacích protokolů do výše 40.000 Kč za jeden
zařizovací předmět, vedoucího odboru majetkového MěÚ Velká Bíteš s tím, že RM bude jedenkrát
za čtvrtletí předložen soupis vyřazených předmětů. Toto pověření se týká bytových a nebytových
prostor ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 5/13 KONANÉ DNE 28. ÚNORA 2013
• 2/5/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 4/13 ze dne 18. 2. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 28. 2. 2013
• 3/5/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k nebytovému prostoru č. 101 v přízemí domu
č.p. 67, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš s panem Janem Bělochem – HoLa systémy, Návrší 273, 595 01
Velká Bíteš, IČ: 87486202 od 01.03.2013 na dobu neurčitou, výše nájemného bude činit 950 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 3. 2013
• 4/5/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k prostoru č. 7 v přízemí domu č.p. 67,
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš s panem Mgr. Zdeňkem Ráčkem, Křoví 8, 594 54 Křoví, IČ: 73733628
od 01.03.2013 na dobu neurčitou, výše nájemného bude činit 820 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 3. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 6/13 KONANÉ DNE 4. 3. 2013
• 2/6/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 5/13 ze dne 28. 2. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 4. 3. 2013
• 3/6/13/RM – rozhoduje na základě nesouhlasného stanoviska osadního výboru Březka nesouhlasit
s předloženým návrhem na zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1312, 1001, 1002 v k. ú.
Březka u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2013
• 4/6/13/RM – rozhoduje na základě nesouhlasného stanoviska osadního výboru Březka nesouhlasit
s předloženým návrhem změny stavby vodní nádrže a dále nesouhlasit se zřízením věcného břemene
k pozemkům parc. č. 1312, 1001, 1002 v k. ú. Březka u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2013
• 5/6/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 1127/4 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 6 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví
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E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400 za cenu
1.200 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 6/6/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20
na pozemku parc. č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. a obci
Velká Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/40 na pozemku parc. č. 940/5 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš
za navrženou cenu 120 Kč/m2 a dále RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický
podíl ve výši id. 1/10 na pozemku parc.č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
52 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš a dále spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/20 na pozemku parc.
č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví
města Velká Bíteš za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí
v obou případech kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 7/6/13/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2012 k rozvahovému
dni 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 18. 3. 2013
• 8/6/13/RM - rozhoduje souhlasit s pokácením obou stromů rostoucích na pozemku města parc.
č. 376 v k. ú Velká Bíteš, u nemovitosti č.p. 479, Chobůtky, Velká Bíteš. Jedná se o dvě douglasky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 3. 2013
• 9/6/13/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o řádné inventarizaci majetku města Velká
Bíteš za rok 2012.
odpovědnost: rada města termín: 4. 3. 2013
• 10/6/13/RM – schvaluje hospodářský výsledek Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace
za rok 2012 a jeho rozdělení dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 3. 2013
• 11/6/13/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace
k rozvahovému dni 31. 12. 2012.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 3. 2013
• 12/6/13/RM – rozhoduje uzavřít se společností Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. dodatek
k nájemní smlouvě uzavřené dne 17. 9. 2010, jehož předmětem je doplnění v bodě I. odst.
4 o text: Pronajímatel pronajímá uvedené pozemky za účelem rozšíření třídící linky, skladování
použitého stavebního materiálu a provedení rozšíření sběrného dvora – stavby ocelové haly, vč.
zpevněných ploch.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2013
• 13/6/13/RM – schvaluje hospodářský výsledek Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská
117, příspěvková organizace za rok 2012 a jeho rozdělení dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 3. 2013
• 14/6/13/RM – schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace za rok 2012 a jeho rozdělení dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 3. 2013
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• 15/6/13/RM – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Střední odbornou školou Jana
Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/1070/13.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 31. 3. 2013
• 16/6/13/RM – rozhoduje uzavřít s daňovým poradcem Ing. Lubošem Fajmonem, Strojírenská 396,
591 01 Žďár nad Sázavou, Smlouvu o poskytnutí služeb daňového poradce v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2013
• 17/6/13/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková
organizace k rozvahovému dni 31.12.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 3. 2013
• 18/6/13/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvková
organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2012 a schvaluje hospodářský výsledek Základní
školy Velká Bíteš, příspěvková organizace za rok 2012 a jeho rozdělení dle předloženého
návrhu.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 31. 3. 2013
• 19/6/13/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení časově neomezeného a bezúplatného věcného
břemene, spočívajícího v závazku města Velká Bíteš jako povinného neomezovat a strpět zřízení
sjezdu na pozemek parc. č. 84/14 v k. ú. Ludvíkov u Velké Bíteše v rozsahu dle GP č. 63-104/2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 3. 2013
• 20/6/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka, Preslova 87,
602 00 Brno a uzavřít smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
a realizaci stavby a autorský dozor akce „SOŠ Jana Tiraye Tyršova 239, Velká Bíteš – půdní vestavba
a stavební úpravy“ za cenu 194.400 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 18. 3. 2013
• 21/6/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu nájemcům:
■ k bytu č. 6 v domě č. p. 249 na ulici Návrší ve Velké Bíteši od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou,
■ k bytu č. 3 v domě č. p. 281 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou,
■ k bytu č. 11 v domě č. p. 548 na ulici U Stadionu ve Velké Bíteši od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou,
■ k bytu č. 8 v domě č. p. 67 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši o půl roku.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 3. 2013
• 22/6/13/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvková organizace k rozvahovému dni 31. 12. 2012 a schvaluje hospodářský výsledek
Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace za rok 2012 a jeho
rozdělení takto: 82.000 Kč do fondu odměn a 124.171,63 Kč do rezervního fondu.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 31. 3. 2013
• 23/6/13/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem změny koncepce parkování v parkovací
zóně na Masarykově náměstí a přilehlých částech ulic Lánice, Hrnčířská a Kostelní, a pověřuje odbor
majetkový k zajištění této akce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 6. 2013
• 24/6/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky v k. ú. a obci Velká Bíteš
do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- pozemek parc. č. 770/2– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 261 m2
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- pozemek parc. č. 765/5– ostatní plocha, jiná plocha o výměře 118 m2
- část pozemku parc. č. 630 – ostatní plocha, zeleň o výměře cca 61 m2
z majetku TJ Sokol Velká Bíteš, IČO 70846651, se sídlem Tyršova 219, Velká Bíteš za cenu 450 Kč/m2.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 25/6/13/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem změny dokončené stavby Velká Bíteš,
rekonstrukce křižovatky ul. Kostelní, Na Valech, Tišnovská a Vlkovská č. 1 - úprava parkování na
náměstí Osvobození.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 26/6/13/RM – doporučuje ZM nepřijmout nabídku na směnu pozemku parc. č. 4069/1 v k. ú. a obci
Velká Bíteš za část pozemku parc. č. 1339/12 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 18. 3. 2013
• 27/6/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout převést směnou část pozemku parc. č. 1339/12 – orná
půda o výměře 835 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za rodinný dům č.p.
137 na pozemku parc. č. 1351 a pozemek parc. č. 1351 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 937
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve spoluvlastnictví, přičemž město Velká Bíteš uhradí rozdíl v hodnotě
směňovaných nemovitostí dle návrhu. Náklady spojené s geometrickým rozdělením pozemku parc.
č. 1339/12 a vkladem do KN uhradí smluvní strany rovným dílem. Dále doporučuje ZM rozhodnout
uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti, jejímž
předmětem je úplatné nabytí pozemku parc. č. 1352/1 – zahrada o výměře 1241 m2 v k. ú. a obci
Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš od spoluvlastníků, v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 28. 3. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 23/13 KONANÉHO DNE 18. ÚNORA 2013
• 1/23/13/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Libora Buchtu a Ing. Miloše Zdubu, MBA.
• 3/23/13/ZM: rozhoduje podle § 85, písm. j) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů o uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny a.s.
(IČ: 45244782) do výše 42.000.000 Kč na financování projektu „Rekonstrukce Masarykova
náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ se splatností do 30. 6. 2020 a zajištěného
budoucími příjmy města.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2013
• 4/23/13/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2012 k rozpočtu města Velká Bíteš na rok
2012 schválené radou města dne 17. 12. 2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 18. 2. 2013
• 5/23/13/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 12. 2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 18. 2. 2013
• 6/23/13/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2013 v předloženém znění včetně
závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 18. 2. 2013
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• 7/23/13/ZM: bere na vědomí Program prevence kriminality města na rok 2013.
odpovědnost: informatik termín: 18. 2. 2013
• 8/23/13/ZM: revokuje usnesení č.11/18/12/ZM ze dne 24. 9. 2012 tak, že rozhoduje uzavřít Smlouvu
o spolupráci v předloženém znění mezi městem Velká Bíteš a společností B-BIO, s.r.o. a společností
Bc energy s.r.o. a současně rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci a zajištění v předloženém znění
mezi městem Velká Bíteš a společností EnviTec Biogas Central Europe s.r.o.
odpovědnost: starosta termín: 28. 2. 2013
• 9/23/13/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci v předloženém znění mezi městem Velká
Bíteš a společností BIOGAS OKS, s.r.o.
odpovědnost: starosta termín: 28. 2. 2013
• 10/23/13/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013, o zákazu provozování loterií a jiných
podobných her na celém území města Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 25. 2. 2013
• 11/23/13/ZM: souhlasí se zahrnutím do území působnosti místního partnerství MAS Most
Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí a s přípravou Integrované strategie území na období 2014-2018.
odpovědnost: místostarosta termín: 28. 2. 2013
• 12/23/13/ZM: bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 4/2013 konaného dne 30. 1. 2013.
odpovědnost: finanční výbor termín: 18. 2. 2013
• 13/23/13/ZM: rozhoduje o prodloužení lhůty do 31. 3. 2013 pro možnost podávání dalších podnětů
veřejnosti na dílčí změny ÚP, které budou řešeny v rámci Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 21. 2. 2013

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Nabízím pronájem bytu 3+1 v Říčanech u Brna, 73 m2, částečně vybaven, nová okna, balkon 10
m2, vlastní garáž, možnost užívání zahrádky. Nájem 7000,- + inkaso. Více info tel. 774 243 405.
Nabízím úpravu dámských i pánských oděvů
kontakt: paní Marie Rybníčková, Jáchymov 37, tel. č. 728 839 403.
Hledáme spolehlivé uchazeče/uchazečky pro ostrahu objektu ve Velké Bíteši. Částečná znalost AJ a dílčí kvalifikace „strážný“ výhodou. Vhodné i pro OZP (ČID, PID). Volejte 567
301 370 nebo piště na e-mail: jihlava@diseven.cz
Zpravodaj města Velká Bíteš vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše.
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www. velkabites.cz
Odpovědná redaktorka: Silvie Kotačková, Grafický návrh: Ondřej Šimeček, Náklad: 2 100 výtisků
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280.
Sazba, osvit, tisk: EUROTISK s. r. o., Uherský Brod
Uzávěrka pro květen 2013: 21. dubna 2013. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč
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VELKÁ BÍTEŠ – Klub kultury Masarykovo nám.5
16. 04. 2013 od9:00 do16:00

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Kpt. Jaroše 252, Velká Bíteš
Tel.:/fax: 566 520 635
Široký sortiment zboží jak pro zemědělce, zahrádkáře a kutily, tak i pro řemeslníky!
Nabízíme:

Zahradnické substráty, postřiky

Kompletní sortiment krmných směsí, doplňkových směsí a vitamixů

Řetězy, pletiva, plastové plotovky, zatravňovací dlažby

Drogistické zboží

Keramika, plasty, zahradní dekorace

Ochrané pracovní pomůcky, pracovní oděvy a obuv

Zednické nářadí, svářecí materiály, elektronářadí

Kamna, pařáky, skleníky, foliovníky a mnoho dalšího zboží.
Zvláště upozorňujeme na širokou nabídku hutního materiálu!
Akce: předsezónní slevy na sekačky, dále slevy na vybrané druhy zboží
Prodejní doba : Po až Pá 7.30 – 16.30, So 8.00 – 11.00

54
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Nabídka nemovitostí k prodeji
773 500 753
E-mail: michal.brazdil@re-max.cz, www.re-max.cz

Stavební pozemek ve Velké Bíteši
plocha 3.539 m2

Rodinný dm 2+1 v Nové Vsi u Hemanova
pozemek 423 m2, ZP 200 m2

Prodáváte i Vy nemovitost?

Bezpen Vás provedu celým realitním obchodem
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Český výrobce kotlů
www.thermona.cz

VYMĚNÍME VÁM
STARÝ KOTEL
ZA NOVÝ
ij t e

AKCE
do 31. 5. 2013
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Předpokládaná návratnost investice 4 roky

Při výměně starého kotle za kondenzační kotel
dosáhnete úspory za vytápění až 11 000 Kč již v tomto roce.
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DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOUT SVÉ SLUŽBY V OBLASTI
VYTÁPĚNÍ RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ
Tyto služby provádíme kompletně a v přijatelných cenách
VELKÝ VÝBĚR TYPŮ A VÝKONŮ 5 - 90 kW
PLYNOVÉ KOTLE • KONDENZAČNÍ KOTLE • ELEKTROKOTLE • SOLÁRNÍ SYSTÉMY
• montáž topení - voda - plyn s kompletní dodávkou materiálu
• vypracování cenové nabídky a odborné poradenství (zdarma)
• provedení montáže kotlů na plyn, tuhá paliva, elektro
• uvedení do provozu plynových a elektrických kotlů
• kompletní montáž solárních systémů
• montáže plynových kotelen na klíč
• 3 letá záruční doba

ÍK
OBN A
S
Á
Z
RM
Z DA

AKČNÍ NABÍDKA KOTLŮ
KONDENZAČNÍ KOTLE
Dodávka a montáž
komínové vložky
v dimenzi DN 80 do 8
metrů - ZDARMA

KOTLE S PRŮTOKOVÝM
OHŘEVEM A KOTLE POUZE
PRO TOPENÍ
Montáž kotle a revize spalinové
cesty - ZDARMA

KOTLE S PŘIPOJENÍM
K EXTERNÍMU
ZÁSOBNÍKU
Dodávka zásobníku
OKC 100 NTR - ZDARMA

V případě zájmu nás kontaktujte:
Miroslav Nováček ml.
Mobil: 602 948 042
Tel.: 565 659 782
novacekml@thermona.cz

Petr Dědek
Mobil: 602 161 084
Tel.: 565 659 785
dedek@thermona.cz

Lenka Pouchlá
Mobil: 725 428 044
Tel.: 565 659 774
pouchla@thermona.cz

THERMONA, spol. s r.o. • Nádražní 139, 675 73 Rapotice

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Chcete ušetřit na palivech?
Nechte si přestavět své benzinové auto na
bioethanol nebo na LPG!

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

AUTO DUDA
Smetanova 948
675 71 Náměšť nad Oslavou
Tel.: 568 624 500
fiatduda@volny.cz
www.fiat-autoduda.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------!Po předložení této reklamy Vám bude poskytnuta sleva 200 Kč na montáž!
---------------------------------------------------------------------------------------------------58

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Duben 2013

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

59

Masarykovo náměstí 67
(bývalý fotoateliér)
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!

Velká Bíteš

Ě
V
O
PRODEJ - MONTÁŽ
N
!

- antény - satelity - tiskárny - počítače - netobooky - datové sítě - led osvětlení - komponenty PC - domovní telefony - zabezpečení objektů - bezpečnostní kamery tel.: 776 545 920
60

www.holasystemy.cz
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V OKOLÍ V. BÍTEŠE NALÉHAVĚ HLEDÁME:
RODINNÝ DŮM DO 2,2 MIL. KČ SE ZAHRADOU
RODINNÝ DŮM K REKONSTRUKCI DO 1,3 MIL. KČ
BYT 1+1, 2+1 PRO KLIENTA K INVESTICI
STAVEBNÍ POZEMEK DO 600M2, DO 1300KČ/M2
ORNOU PŮDU K PRONÁJMU 1.000- 10.000 M2
ZEMĚDĚLSKOU USEDLOST, NEJLÉPE SAMOSTATNĚ
STOJÍCÍ

OZVĚTE SE NÁM:

info@inexisreal.cz
www.inexisreal.cz

731 988 388 Lukáš Jakab
Palackého nám. 19, Rosice 665 01

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

TRUHLÁŘSTVÍ




ZAHRADNÍ DOMKY
PERGOLY

 NÁBYTEK Z MASIVU

 PRODEJ MATRACÍ TROPICO
MATRACE ČESKÉHO VÝROBCE, DO 30.4.2013 U VYBRANÝCH TYPŮ AKCE 1+1 ZDARMA
PŘI OBJEDNÁNÍ POSTELE, SLEVA NA VŠECHNY MATRACE (VČETNĚ AKČNÍCH) 20%

NOVĚ NABÍZÍME:
KVALITNÍ A PROFESIONÁLNÍ SUŠENÍ ŘEZIVA
KAPACITA 12 m3 ŘEZIVA, MAX. DÉLKA 5 m

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJTE:

OSOBNĚ: BŘEZKA 8, 59501 VELKÁ BÍTEŠ
TELEFONICKY: 606 382 410, 607 110 419
EMAILEM: moiry@moiry.cz

WWW.MOIRY.CZ
Zpravodaj | město Velká Bíteš | Duben 2013

neděl1e.4.
7.4. a 22:00
8:00 - 1

Řešíte tepelné ztráty skrze
vaše okna?
Hledáte vhodnou venkovní
stínicí techniku?
Přijďte se inspirovat
v těchto termínech
do našeho showroomu.

www.minirol.cz
566 502 411
předokenní

ROLETY
SCREENY
SÍTĚ proti hmyzu

rolovací

VRATA

MINIROL je značka pro výrobky BUILDING PLASTICS
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