ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Duben 2018
Mezinárodní den žen s Petrem Kolářem ve Velké Bíteši.

Foto: Otto Hasoň

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
měsíc duben bude rozhodujícím obdobím pro
projekt revitalizace Základní školy, u kterého
pracujeme již od konce roku 2016 na přípravě
jeho realizace v období 2018 – 2019 za přispění
evropských dotací. V polovině měsíce bude
dokončeno opakované výběrové řízení na dodavatele stavby. Na základě cenových nabídek
uchazečů o tuto zakázku, s předpokládaným
stavebním rozpočtem cca 102 mil. Kč a příslibem dotací ve výši cca 40 mil. Kč., bude
rozhodnuto o dalším postupu. Pokud budou nabídky a tím pádem i finanční spolupodíl města
na celé akci, stejně jako v případě prvního řízení výrazně vyšší, než námi předpokládaná
cena, jsme připraveni je opět odmítnout. Máme
připravenu krizovou variantu, u které bychom rozložili projekt na několik etap. První etapa
by se týkala historické budovy, kde předpokládáme cenu její rekonstrukce ve výši přibližně
čtyřicet milionů korun.
V dubnu bude rovněž dokončena výstavba první části technické a dopravní infrastruktury
pro novostavby rodinných domů obytného souboru Babinec. Na druhé části se od loňska
intenzivně pracuje a předpokládané dokončení prací v závěru letošního roku dá následně
možnost majitelům stavebních pozemků bez komplikací realizovat jejich novostavby.
Na dubnovém zasedání zastupitelstva města by kromě dokončení procesu změny č. 9
územního plánu města mělo být projednáno i pořízení změny č. 10 téhož územního plánu. Je
faktem, že město již v loňském roce zahájilo proces přípravy nového územního plánu. Podle
všech reálných předpokladů však tento proces bude ukončen na přelomu let 2019 – 2020.
Podle zákona měly být nové územní plány všech obcí hotové do roku 2020. Poslední zákonná úprava, ale tento termín posunula o dva roky. Nechceme zbytečně otálet se zapracováním aktuálně potřebných záměrů města, případně občanů, do územního plánu až v roce
2020, proto se rada města rozhodla, že zastupitelstvu předloží návrh další dílčí změny územního plánu. Občané mají možnost své případné podněty na změnu územního plánu podat do
27. 4. 2018 na adresu odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu. Pokud nebude
následně rozhodnuto o jejich zařazení do změny č. 10, budou předány k posouzení možnosti
jejich zapracování do probíhajícího nového územního plánu města.
Na konci minulého měsíce jsme zahájili první kroky pro rozšíření kapacity parkování
na sídlišti U Stadionu. Do konce měsíce bylo nutno bohužel v této souvislosti provést od-
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stranění několika vzrostlých stromů v této oblasti. Následovat bude dočasné zpevnění pěti
lokálních úseků veřejných ploch v sídlišti a tím vytvoření možnosti parkování pro přibližně
40 automobilů. Celková revitalizace sídliště bude pak do poloviny roku představena veřejnosti na veřejném jednání v kulturním domě.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Sobota 7. dubna 2018 v 18.00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA (divadlo Budišov) s humorem od začátku do donce
Kulturní dům Čikov
Předprodej vstupenek od 20. března na tel. č. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Zvou přátelé obce Jasenice
Pondělí 9. dubna 2018 od 9.00 do 16.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Prohlídka prostor školy a přírodní zahrady, možnost nahlédnutí do výuky.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Od 9. dubna do 20. dubna 2018 od 8.00 do 11.30, od 12.00 do 15.30,
sobota 9.00 do 13.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA RUČNĚ VYROBENÝCH,
MALOVANÝCH ORIGINÁLNÍCH KABELEK A OBRAZŮ PETRY BÁBKOVÉ,
ŠÁRKY OSVALDOVÉ A MONIKY ŽEMLIČKOVÉ
Vernisáž v pondělí 9. dubna v 17.00 hodin, kulturní program: Sourozenci Macholánovi
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami
Středa 11. dubna 2018 v 19.30 hodin
KONCERT BHP
Vystoupí houslový virtuos Jiří Vodička s klavíristou Martinem Kasíkem.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek 12. dubna 2018 v 17.00 hodin
ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Z POHLEDU KŘESŤANSTVÍ – DETOX TĚLA I DUŠE
Přednáška Věry Pokorné.
Městská knihovna Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Čtvrtek 12. dubna 2018 v 19.00 hodin
„DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ“
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Vstupné: 220,- Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota 14. dubna 2018 od 8.30 hodin
TURNAJ VOLEJBAL – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Petr Světlík, tel. č. 603 429 878
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Úterý dne 17. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Úterý 17. dubna 2018 v 17.00 hodin
KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ČÍNĚ
Přednáška Petra Dohnala
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Středa 18. dubna 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Hostem bude Ing. Josef Jelínek – ředitel Klubu kultury.
Vystoupení dětí ze ZUŠ Velká Bíteš.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pátek 20. dubna 2018 od 8.00 do 15.00 hodin.
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116
Zápis se týká oboru vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA (pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami), Základní škola speciální, přípravný stupeň ŽŠ speciální. Kritéria
pro přijetí jsou zveřejněna na webu školy www.specskolabites.cz. K zápisu si prosím
přineste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a občanský průkaz rodičů.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, přísp. org.
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Sobota 21. dubna 2018 od 8.30 hodin
XIII. ROČNÍK O POHÁR STAROSTY MĚSTA
– TURNAJ VE FLORBALU 1. – 3. TŘÍDY
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Tomáš Rozmahel
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Sobota 21. dubna 2018
IV. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Start 8. etapy: Borovník
Konec úseku: Velká Bíteš, ZŠ Sadová cca v 16.00 hodin
Startujeme od 7.00 hodiny ranní, první týmy v cíli očekáváme kolem 16.00 hodiny
88 km rozdělené do 8 úseků, mezi kterými dochází k předání štafety.
Více informací: www.nomenrun.cz
Organizuje: ABIS-Tec s.r.o., Brno ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Úterý dne 24. dubna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Sobota 28. a neděle 29. dubna 2018 od 8.00 hodin
IX. ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“ – JUDO
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Ondřej Blaha
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Sobota 28. dubna 2018 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Pondělí 30. dubna 2018 od 16.30 hodin
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
Dětský soutěžní podvečer pro děti v areálu lesa na Letné, ukončené pálením čarodějnic.
Hraje: živá hudba – country kapela „Starý fóry“
Občerstvení: maso na grilu, špekáčky k opékání připraveny, pitný režim zajištěn
Pro všechny děti, teenegery a dospělé.
Chata Letná, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky
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PŘIPRAVUJEME:
Od 2. května do 11. května 2018 od 8.00 do 15.30 hodin (v pracovní dny)
„KŘÍŽEM KRÁŽEM TVORBOU DĚTÍ“ – výstava prací žáků Základní školy Velká Bíteš
Slavnostní vernisáž v pondělí 2. května v 16.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Pátek 4. května 2018 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: „KRVAVÉ JAHODY“ – PŘEDNÁŠKA VĚRY SOSNAROVÉ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina se Základní školou Velká Bíteš
Od 14. května do 25. května 2018 od 8.00 do 15.30 hodin,
sobota od 9.00 do 13.00, neděle od 13.00 do 16.00 hodin
„MEZI SNEM A REALITOU“ – VÝSTAVA OBRAZŮ MARTINA ŠRÁMKA
A PLASTIKY DŘEVOVAZEB DUŠANA TEJKALA
Slavnostní vernisáž v pondělí 14. května v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 16. května 2018 v 19.00 hodin
„ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 250,- Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 23. května 2018 v 9.00 hodin
„TRAPAS NEPŘEŽIJU ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ!“
Rychlá pomoc slušného chování v autě i na rautu s Michaelou Dolinovou a Ladislavem
Ondřejem. Představení nejen pro II. stupeň základních škol.
Nutná rezervace na tel. č. 607 007 620, email: program@bitessko.com.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota 26. května 2018 od 11.00 do 14.00 hodin
XXV. ROČNÍK SRAZU VETERÁNŮ VYSOČINA 2018
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Veteran Praga Car Club Brno
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INFORMACE O KRÁLOVNIČKÁCH
V kulturním domě ve Velké Bíteši se od 5. dubna začínají scházet dívky k přípravě letnicové OBCHŮZKY KRÁLOVNIČEK v obci Březské, která se letos uskuteční v neděli 20. května. Setkání se konají ve čtvrtky v čase 18.00 – 18.30 hodin. Další informace
http://kralovnicky-cz.webnode.cz nebo na tel.: 731 148 905.

ZPRÁVY Z RADNICE
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ ZKOUŠELO ELEKTROMOBIL
O MĚSÍC DÉLE
V minulém Zpravodaji jsme vás informovali, že nám
společnost E.ON zapůjčila na jeden měsíc elektromobil
Smart fortwo ed pracovníkům MěÚ. Současně jsme uváděli, že jednáme o prodloužení zápůjčky
o další měsíc. Díky vstřícnosti společnosti
E.ON došlo k dohodě a mohli jsme vůz
používat o měsíc déle. Potvrdilo se nám,
že ovládání elektromobilu je velmi jednoduché a že to našim referentům nečinilo
problémy. Ukázalo se, že drobnou nevýhodou je nižší dojezd elektromobilů ve dnech
s extrémním počasím. Délka dojezdu se
odvíjí od „vedlejší“ energetické zátěže,
jelikož vše ubírá elektřinu z akumulátorů,
která pak chybí pro pohánění elektromotoru. V zimních měsících se jedná zejména o vytápění vozu a domníváme se,
že v letních měsících se jedná o klimatizaci.
Na využitelnost elektromobilu má proto
Zapůjčený elektromobil u nabíjecí stanice na náměstí.
velký vliv kapacita a rychlost dobíjení
Foto: Hana Žáková
akumulátorů. Vzhledem k velkému tempu
rozvoje nových technologií jsme přesvědčeni, že se elektromobily budou v nadcházejících
letech využívat stále více z důvodu ochrany životního prostředí a snahy snížit negativní
vlivy dopravy na zdraví obyvatel. Jedná se proto o vozidlo budoucnosti. Potvrdilo se nám,
že elektromobil je ideální dopravní prostředek po území města a správním obvodu.
Ladislav Rada, vedoucí majetkového odboru MěÚ
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INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉ ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO PLÁNU
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí tímto informuje veřejnost, že v návaznosti na doporučení Rady města Velká Bíteš ze dne 12. března 2018 pořídit
Změnu č.10 Územního plánu města Velká Bíteš,
lze uplatnit návrhy na dílčí změny územního plánu, které budou řešeny v rámci
Změny č. 10 Územního plánu města Velká Bíteš.
Návrhy na dílčí změny ÚP lze podat písemně na příslušném formuláři na adresu:
Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo náměstí 87,
595 01 Velká Bíteš, a to ve lhůtě do 27. dubna 2018.
Formulář „Návrh na pořízení změny územního plánu“ je k dispozici
a) na MěÚ Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí,
kontaktní osoba Ing. Ladislav Homola, kancelář č. 4, tel. 566 789 140,
e-mail: ladislav.homola@vbites.cz
b) na internetové adrese http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/dokumenty#dokumenty-vystavba.
Změna č. 10 ÚP města Velká Bíteš bude pořizována na náklady města Velká Bíteš.
Ladislav Homola, vedoucí odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Velká Bíteš

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU
Město Velká Bíteš prodává
– část pozemku p. č. 2539/88 orná půda o výměře
cca 1508 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš (Babinec).
Podrobnější informace jsou zveřejněny na
www.velkabites.cz (úřední deska).
Jana Pelánová, majetkový odbor

MÍSTNÍ POPLATKY
Městský úřad Velká Bíteš, jako správce místních poplatků, upozorňuje občany,
že dne 31. března 2018 uplynula lhůta na zaplacení místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku ze psů (obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 2/2015
a č. 4/2010) pokud se platí jednorázově, proto vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do 30. dubna 2018 na pokladně Městského úřadu
Velká Bíteš.

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Duben 2018 | 9

Údaje potřebné k zaslání příslušné částky za výše uvedené místní poplatky na účet města
Velká Bíteš získají poplatníci na telefonním čísle 566 789 162.
A zároveň vyzýváme držitele psů, kteří si dosud nesplnili svou povinnost ohlásit
správci místních poplatků vznik své poplatkové povinnosti (držení psa), aby tak učinili do
30. dubna 2018.
Městský úřad Velká Bíteš, Odbor finanční

NABÍDKA OBČANŮM Z VELKÉ BÍTEŠE A OKOLÍ
Vážení spoluobčané,
pokud máte zájem dostávat pravidelně akce z Velké Bíteše a okolí emailem, prosím kontaktujte nás na tel. č. 566 789 311, 566 789 313 nebo emailu: program@bitessko.com,
akce@bitessko.com.
Klub kultury Velké Bíteše

ŠKOLY
PODPORA A ROZVOJ MŠ VELKÁ BÍTEŠ
V MŠ Masarykovo náměstí byl realizován projekt Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš.
Jeho obsahem bylo šest setkání na různá témata, jejichž cílem bylo podpořit spolupráci
s rodiči a především usnadnit dětem přechod z MŠ do ZŠ.
Poslední z plánovaných setkání, ZÁPIS NANEČISTO, se uskutečnilo ve čtvrtek
15. 3. 2018 v MŠ Lánice. Lektorkami byly paní učitelky ze ZŠ Velká Bíteš MgA. Marcela
Doubková a Mgr. Šárka Topinková. Rodiče obeznámily s veškerými formalitami ohledně
zápisu do ZŠ, jakou formou bude probíhat a na jaké oblasti dětského vývoje se zaměří.
Posléze si mohly děti se svými rodiči vyzkoušet plnění zábavných úkolů, jako např. poznávání barev, tvarů, orientaci v prostoru, počítání, správné držení tužky aj. Na úplný závěr
nakreslily paním učitelkám na památku obrázek lidské postavy. Věříme, že pro děti byl
tento den motivací a zároveň zkušeností, že plnění úkolů hravě zvládají a skutečného zápisu do ZŠ se nemusí obávat!
Děkujeme všem rodičům, kteří se
zúčastnili našich setkání. Jistě byla
v mnoha ohledech inspirující a obohacující nejen pro ně, ale i pro děti.
Zároveň děkujeme všem lektorům za
jejich ochotu a spolupráci při realizacích jednotlivých setkání.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice a Masarykovo náměstí.
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ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL VE VELKÉ BÍTEŠI
t.j. Mateřské školy U Stadionu a Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně
MŠ Lánice) na školní rok 2018/2019 se koná ve čtvrtek 10. května 2018 v době od
8.00 do 16.00 hodin
V uvedeném termínu proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání jak dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, tak dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné.
Pro děti, které do 31. srpna 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní
vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
• na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
•	na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než
90 dnů,
•	na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než
90 dnů,
• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve
spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno
za přestupek a rodičům může být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. To ovšem neznamená, že by předškolní vzdělávání v případě, kdy je mateřská škola
schopna vytvořit odpovídající podmínky, nemohlo dítě s hlubokým mentálním postižením
absolvovat.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
	Přednostně budou přijímány děti tříleté a starší (tj. děti narozené do 31. 8. 2015),
pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu, v příslušném školském
obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku.
	Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy Město Velká
Bíteš v obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové mateřské
školy. Konkrétní spádové obvody mateřských škol ve Velké Bíteši jsou zveřejněny na
webových stránkách obou škol. K docházce je možné zvolit i jinou mateřskou školu
než spádovou, v případě povinného předškolního vzdělávání lze zvolit i jiný způsob
plnění předškolního vzdělávání.
	Ke vzdělávání se přijímají děti zpravidla ve věku od tří let, nejdříve však děti od dvou
let věku.
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2. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
	Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo
trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu,
jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce:
jméno a příjmení toho zástupce, který bude dítě v řízení zastupovat, místo trvalého
pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
	Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě
zastupovat. Žádost (tiskopis) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci stáhnout na www.msbites.cz (MŠ U Stadionu), na www.skolkabites.cz
(MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice), nebo vyzvednout v den zápisu v mateřské
škole. Vyplněný tiskopis posléze co nejdříve předat mateřské škole.
	Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
	Jestliže žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole žadatel (dítě),
pro kterého předškolní vzdělávání není povinné, je nadále povinnou náležitostí žádosti
doložení toho, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, resp. že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
3. Zákonný zástupce obdrží při zápisu registrační číslo, Pod nímž bude jeho žádost evidována. Tento číselný identifikátor je třeba pečlivě uschovat. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého žadatele. Zákonné
opatření souvisí s ochranou osobních údajů, je tedy zajištěna anonymita žadatele (dítěte).
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním
řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně podmínek si stanovuje
ředitelka každé MŠ samostatně v souladu s platnou legislativou, s ohledem na konkrétní
podmínky školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném
znění.
Kriteria budou zveřejněna na webových stránkách obou škol.
6. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení v rozsahu 4 souvislých hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají
na období školních prázdnin. Dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se v mateřské škole
po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
• individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu),
nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou
část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské
školy (vzor oznámení bude uveden na webových stránkách obou škol a bližší informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit
účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblas-
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tech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské
škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při
vzdělávání.
		Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné
zařízení než je mateřská škola.
•	vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným
odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální.
Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve
spádové mateřské škole.
		Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti
povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné
školní docházky.
Bližší pravidla k plnění povinnosti předškolního vzdělávání jsou stanovena ve školních
řádech obou mateřských škol (např. stanovení začátku rozsahu nepřetržitých 4 hodin vzdělávání, podmínky pro uvolňování dítěte ze vzdělávání, omlouvání jeho neúčasti. V případě
individuálního vzdělávání pak stanovení způsobu a termínů ověřování osvojování očekávaných výstupů.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro snadnější zvládnutí přijímacího řízení je pro rodiče letos opět připraven na webových
stránkách obou mateřských škol rezervační systém. Zde si mohou rodiče objednat čas,
kdy se dostaví s dítětem k zápisu do MŠ. Systém bude spuštěn počátkem měsíce dubna.
Jiřina Janíková za ředitelství obou mateřských škol

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ
Žáci z prvních tříd naší základní školy si v únoru užili zajímavý program na Ostrůvku
ve Velkém Meziříčí. Měl název Kouzelné bylinky. Jak prozradily paní učitelky třídní,
na děti opravdu čekal kouzelník. Spolu s ním kluci a děvčata ochutnávali lektvary,
naučili se poznávat nejznámější bylinky a uvařili si výborný čaj. Na závěr je kouzelník
Standa naučil také trochu čarovat. A to se může někdy hodit, nemyslíte?
Žáci, kteří mají rádi přírodu, se na druhém stupni školy zapojili do školního kola biologické olympiády. Celkem se utkalo dvacet účastníků z nejstarší kategorie a třináct
z kategorie žáků šestých a sedmých tříd. Dva nejlepší z každé kategorie budou žáky reprezentovat v okresním kole, objasnil pan učitel P. Holánek.
Nedávno skončila 23. Zimní olympiáda v Jižní Korei. V 5. A a 5. B probíhal souběžně
čtrnáctidenní projekt týkající se právě zmíněné světové události. Paní učitelky Lišková
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a Hudcová připravily dětem program, který se dotkl výuky v českém
jazyce, matematice, našem světě,
výtvarné i hudební výchově. Žáci se
mimo jiné seznámili s historií olympijských kruhů, vyhledávali na mapě
zeměpisnou polohu jednotlivých světadílů. Kolorovanou kresbou ztvárnili
opravdu podařené sportovce, dokonce
si postavičky sportovců také vyrobili.
A samozřejmě nezapomněli fandit
a zaznamenávat úspěchy české výZ programu „Kouzelné bylinky“. | Foto: J. Schwarzbachová
pravy. Cílem projektu nebyly jen nové
poznatky, ale zejména snaha vést žáky k vzájemné spolupráci a k sportovnímu chování ve
stylu „fair – play“.
Úspěchy žáků naší školy
V různých soutěžích a olympiádách se naši žáci rozhodně neztrácejí. Posuďte sami:
Díky kvalitnímu vedení žáků dosahují naši žáci tradičně krásných úspěchů v celorepublikové soutěži Eurorébus junior. Letos se zatím podařil postup do krajského kola. V zeměpisné olympiádě konané 20. února ve Žďáru nad Sázavou obsadil v okresním kole
P. Karásek z 6. B 5. místo a V. Kment z 9. B 7. místo. V lyžařském přeboru Kraje Vysočina
se naše základní škola umístila na 1. místě! Za zmínku rozhodně stojí i sportovní výkon
pana učitele Jana Lišky, který se mezi dalšími učiteli umístil na 2. místě.

Kolorované kresby sportovců. | Foto: I. Lišková
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V recitační soutěži postoupily hned dvě žákyně do okresního kola. Jedná se o V. Blažkovou ze 7. C a V. Blahovou z 9. A. Zde je vhodné poznamenat, že i letití češtináři si na podobný úspěch nepamatují. I když 15. března úspěšná recitační cesta obou děvčat skončila,
i tak jim patří gratulace za vydařenou reprezentaci naší základní školy.
Eva Čermáková, pedagog

PŘÍRODNÍ UKÁZKOVÁ ZAHRADA NA ZŠ TIŠNOVSKÁ 116
VYHRÁLA 3. MÍSTO V SOUTĚŽI
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního
prostředí a zemědělství,
vyhlásil ve spolupráci se
školským zařízením Chaloupky soutěž nazvanou
„Školní a přírodní zahrady
Kraje Vysočina ve fotografii.“ Zájemci se mohli přihlásit a pomocí fotografií
prezentovat svoji zahradu
veřejnosti, neboť organizátoři z fotografií zahrad vytvořili zajímavou výstavu, která je k vidění v sídle Kraje Vysočina.
Naše škola se soutěže také zúčastnila a vyhrála krásné 3. místo. Pokud byste si chtěli výstavu prohlédnout na internetu, bude od dubna
ke stažení na krajských stránkách EVVO. Na výstavě uvidíte, jak se zahrady mění během roku,
co se na nich pěstuje, a k jakým aktivitám jsou
Přírodní zahrada na ZŠ. | Foto: Eva Ulmanová
využívány. Osobně bych vám chtěla doporučit
navštívit naši zahradu v rámci Evropského víkendu otevřených zahrad, který se bude konat
druhý víkend v červnu.
Eva Ulmanová
ZDRAVÝ KRAJ

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY
Zápis do první třídy Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, přísp.org. se uskuteční
v pátek 20. dubna 2018 od 8.00 do 15.00 hodin.
Zápis se týká oboru vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA (pro děti se specifickými vzdělávacími
potřebami), ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠ SPECIÁLNÍ.
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Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webu školy www.specskolabites.cz. K zápisu si
prosím přineste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a občanský
průkaz rodičů. V případě dotazů kontaktujete školu na tel. č. 724 335 923.
Blanka Gaizurová, ředitelka školy

MLADÍ OBRÁBĚČI KOVŮ OPĚT PŘIVEZLI MEDAILE
V měsíci březnu 2018 se žáci Střední odborné školy Jana Tiraye, Velká Bíteš zúčastnili
regionální soutěže odborných dovedností KOVO Junior 2018.
Toto klání v letošním roce uspořádala Vyšší odborná škola a Střední odborné učiliště
technické v Chotěboři. Soutěž byla organizována v kategorii strojního obrábění v oblasti
soustružení a frézování. Na tuto soutěž přijelo celkem šest škol ze dvou krajů České republiky. V této soutěži Střední odbornou školu Jana Tiraye, Velká Bíteš reprezentovali celkem dva žáci učebního oboru Obráběč kovů ve složení Jakub Chytka – 3. ročník a Roman
Kroutil – 2. ročník. Odbornou praxi tito žáci vykonávají v našem Středisku praktického
vyučování PBS Velká Bíteš.

Zprava p. Smejkal – mistr, Chytka Jakub 1. místo, Kroutil Roman 2. místo a radní Kraje Vysočina Ing. Fialová,
ředitel pořádající školy a starosta města Chotěboř. | Foto: Archiv školy
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Všichni soutěžící měli v praktické části vyrobit na soustruhu a frézce ve stanoveném čase
obrobek dle výkresové dokumentace. Úkolem teoretické části bylo tento obrobek změřit všemi
dostupnými měřidly, hodnoty zapsat do protokolu, určit příslušné tolerance a jejich výpočet.
V opravdu velmi silné konkurenci se naši žáci neztratili a v jednotlivcích se umístili
Jakub Chytka na prvním místě a Roman Kroutil na druhém místě.
Je to opravdu velký úspěch. V kategorii družstev celkově tito žáci obsadili 1. místo a tím
získali zlatou medaili. Tímto velmi dobrým umístěním navíc Jakub Chytka z prvního místa
postupuje do celostátního kola, které se bude konat ve dnech 18. – 20. 4. 2018 ve Žďáře
nad Sázavou (pořádá Cech KOVO) a bude se soutěžit o cenu „České ručičky“ o nejlepšího
obráběče kovů v celé ČR. Věříme v jeho úspěch.
Za příkladnou reprezentaci Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš,
ale i První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., poděkoval oběma žákům a odměny osobně
předal generální ředitel a předseda představenstva První brněnské strojírny Velká Bíteš,
a. s. Ing. Milan Macholán.
Poděkování za vzornou reprezentaci patří nejen těmto dvěma žákům, kteří se soutěže
zúčastnili, ale rovněž i všem učitelům, kteří se na přípravě soutěže podíleli.
Aleš Janíček, ředitel SPV PBS

SOŠ JANA TIRAYE OPĚT SOUTĚŽILA
V PROGRAMOVÁNÍ CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Ve dnech 13. – 14. 2. 2018 se na VOŠ a SPŠ Žďár nad
Sázavou konalo již poněkolikáté krajské kolo celostátní
odborné soutěže KOVO Junior 2018, která je zařazena do
soutěže „České ručičky“. Zúčastnilo se jí celkem 8 škol
z Kraje Vysočina. Každou z nich reprezentovali dva žáci
oboru Mechanik seřizovač, kteří byli nominováni jednotlivými školami. Celkem tedy přijelo 16 soutěžících. Naši
školu reprezentoval Aleš Katolický a Jakub Barbořík,
žáci čtvrtého ročníku oboru Mechanik seřizovač.
Soutěž se skládala ze dvou částí, které měly prověřit znalosti a odbornost zúčastněných. V první části měli žáci vytvořit výrobní program součásti dle výkresové dokumentace
Naši reprezentanti. | Foto: Jiří Ulman
tak, aby se dala vyrobit na CNC obráběcím stroji. V druhé
části dostali za úkol měřit předem vyrobené součásti a vypočítávat lícování a řezné podmínky.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve čtvrtek 14. 2. 2018 na Městském úřadě
Žďár nad Sázavou. V kategorii družstev se žáci naší školy Aleš Katolický a Jakub Barbořík
umístili hned za domácím družstvem, tedy na druhém místě. V kategorii jednotlivců obsadil
Aleš Katolický třetí místo, které mu zajistilo postup do celostátního kola této soutěže.
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Zmíněný úspěch je pro naši školu nejen dobrou vizitkou, ale i velkým závazkem.
Konkurence v daném oboru je totiž velmi vysoká, tudíž kvalita výuky (a nejen programování CNC obráběcích strojů) musí být rovněž vysoká. Proto chci poděkovat nejen žákům
za příkladnou reprezentaci, ale také všem učitelům, kteří se na SOŠ Jana Tiraye podílejí
na vzdělávání.
Jiří Ulman, učitel ODV

KULTURA
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
V neděli 25. února se uskutečnil
v sále kulturního domu ve Velké Bíteši POHÁDKOVÝ KARNEVAL
s Davidem a Vojtou Polanskými.
Děti a rodiče si užili s bratry dvě
hodiny plné zábavy, tance, písniček a soutěží. Odvážné děti si měly
možnost zasoutěžit např. ve zpěvu
nebo tanci. Za odměnu byly bonbóny, čokolády i různé drobnosti.
Děti byly v různorodých kostýPohádkový karneval. | Foto: Silvie Kotačková
mech, ve kterých jsme mohli vidět
motýla Emanuela, Červenou karkulku, berušky, vodníka, piráty, rytíře, indiány, čaroděje,
Batmana a nespočet princezen. Pro malé návštěvníky byla připravena také bohatá tombola. Děti v ní mohly vyhrát nejen různé sladkosti, ale i hračky.
Klub kultury Velké Bíteše

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ ALICE
VALEŠOVÉ, OTTY VALEŠE A ZDEŇKA ZIKY
V pondělí 5. března se v 17.00 hodin ve výstavní síni Klubu kultury uskutečnila vernisáž
výstavy obrazů Mgr. Alice Valešové a fotografií Otty Valeše a Zdeňka Ziky. Po úvodním
slovu ředitele Klubu kultury Ing. Josefa Jelínka následoval krásný kulturní program v podání žáků Základní umělecké školy ve Střelicích pod vedením MgA. Barbory Kavanové.
Zazněly skladby od L. van Beethovena, O. Máchy, Martina Vozára, Ilji Hurníka a irské
písně. Na klavír a irskou harfu zahrála Eva Valešová a Barbora Kokorská, která i zazpívala.
Zazněl zde i duet na klavír a harfu v podání Alice Valešové a dcery Evy. Nejmladší účastnicí
v kulturním programu vystoupila teprve šestiletá „paní“ Alžběta Šmýdová, která zahrála
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pár skladeb na klavír. Skvěle vytvořený kulturní program sklidil
velký potlesk.
Mgr. Alice Valešová se kreslení a malování začala věnovat při
studiu na Gymnáziu ve Velkém
Meziříčí pod vedením paní profesorky Evy Kočí Valové. Další
zkušenost s technikami kresby
a malby získala v pravidelných
výtvarných kurzech, pořádaných
Z vernisáže. | Foto: Silvie Kotačková
společností Serafin. Oblíbenou
výtvarnou technikou je malba akrylem a především olejovými barvami. V malbě se věnuje
mnoha žánrům, např. zátiší, portréty, dry brush či moderní malba.
Otto Valeš již několikrát vystavoval černobílé fotografie. Od roku 1975 do roku 1992
byl členem 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 fotografii. Koníčkem je vysokohorská turistika, objektem zájmu je focení přírody, koní, prostředí spojené s myslivostí a rybolovem. Od roku 2007 se věnuje digitální
fotografii.
Zdeněk Zika má fotografování jako koníček už od dětství. Aktivně se věnuje od roku
2003 digitální fotografii a její úpravě.
Klub kultury Velké Bíteše

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN S PETREM KOLÁŘEM
Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s odborovou organizací OS KOVO
PBS uspořádala k Mezinárodnímu dni žen akustický koncert Petra Koláře. Ve čtvrtek
8. března se už v 15.00 hodin odpoledne zaplnil celý kulturní dům ve Velké Bíteši.
Petr Kolář je známý spíš jako rocker a zpěvák legendárních skupin Precedens a Arakain, muzikálový interpret z muzikálů např. Dracula, Vlasy, Johanka z Arku nebo Muž
se železnou maskou. Jaký tedy byl Petrův akustický koncert k MDŽ? Úžasný, skvělý,
pohodový od samého začátku až do konce.
Oslavit svůj svátek k Mezinárodnímu dni žen s Petrem Kolářem přišlo skoro 400 žen
a 28 mužů. Po úvodním slovu Františka Škarpíška za OS KOVO PBS ve Velké Bíteši nastoupilo na bítešské pódium „kvarteto“ chlapů v čele s Petrem Kolářem a skvělý koncert
mohl začít.
Petr Kolář hned od začátku s publikem velmi dobře komunikoval a byl otevřený i všem
případným dotazům. Takže, když přišla otázka od Karolínky s Downovým syndromem
v první řadě s prosbou, zda může jít za Petrem na pódium a být chvíli „u něj“, byla odpověď
od Petra jasná: „Tak pojď“. Karolínka má tak z koncertu velký a nezapomenutelný zážitek.
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Během koncertu zazněly Petrovy hitovky jako např. „Jednou nebe zavolá“, „Žijeme
z lásky“, „Navzdory hříchům“, „Vyznání“, „Kouzlo odejít“. V průběhu koncertu byla
i malá pocta kapele Olympic a příjemná vsuvka v podání Petra Koláře s písničkami jako
„Osmý den schází nám“ a „Skončili jsme, jasná zpráva“.
Petr Kolář, ale i celé publikum, si koncert velmi užívali. Při poslední písni „Ještě, že tě
lásko mám“, se už i tancovalo ve stoje a Petr s kapelou sklidili velký, dlouhý potlesk.
Při odchodu domů, než dostaly ženy k svému svátku krásnou rudou růži, mohli se
s Petrem vyfotografovat anebo získat podpis přímo na plakát nebo CD zakoupené přímo
na místě. Velmi vtipný „prodejce“ CD a „manažer“ Zdeněk Sedláček tak nesmírně moc
oslovil přítomné dámy, že některé ženy odcházely nejen se společnou fotografií s Petrem
Kolářem, ale nakonec i s fotografií se Zdeňkem Sedláčkem.
Poděkování patří Františku Škarpíškovi, Jiřímu Raušovi za dodání růží, Aloisi Špačkovi za ozvučení a Milanu Vodičkovi za osvětlení celého koncertu.
Klub kultury Velké Bíteše

ZLATÝ ERB 2018
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA KRAJE VYSOČINA
Na slavnostním ceremoniálu byly dne 12. března 2018 vyhlášeny výsledky krajského kola Kraje Vysočina. V pěti kategoriích
si rozdělily ocenění obce, města, veřejné organizace i dobrovolní
hasiči. Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší
webové stránky a elektronické služby města a obcí i veřejných
organizací předal na slavnostním ceremoniálu hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek.
Pořadí dle soutěžních kategorií je následující:
Nejlepší webová stránka města:
1. místo – Jihlava
2. místo – Humpolec a Polná
3. místo – Moravské Budějovice
Nejlepší webová stránka obce:
1. místo – Myslibořice
2. místo – Dolní Město
3. místo – Hluboké
Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1. místo – Rudíkov: Aktivní mapa závad v obci
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Dále byly uděleny ceny ve zvláštních kategoriích:
Kategorie sboru dobrovolných hasičů:
1. místo – Sbor dobrovolných hasičů Bobrová
2. místo – Sbor dobrovolných hasičů Polnička
3. místo – Sbor dobrovolných hasičů Výčapy
Kategorie pro sociální/zdravotní, školská a kulturní zařízení Kraje Vysočina:
1. místo – Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
2. místo – Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou
3. místo – Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše
Do celostátního kola, které bude vyhodnoceno na konferenci ISSS 9. dubna
2018 v Hradci Králové, obvykle postupují vítězové kategorií: nejlepší webová
stránka obce, nejlepší webová stránka
města a Smart city a nejlepší elektronická služba. V soutěži se ale uplatňuje
pravidlo, že pokud se v krajském kole
na prvním místě umístí vítěz loňského
ročníku celostátní soutěže, do celostátního kola postupuje soutěžící z druhého
místa v krajském kole. Protože v letošním roce město Jihlava obhájilo své
prvenství z roku 2017, kdy postoupilo
Slavnostní předání ceny s hejtmanem. | Foto: Archiv pořadatelů
do celostátní soutěže, kterou následně
i vyhrálo, postupují nyní do celostátního kola dvě města, která se společně umístila na druhém místě, a to Humpolec a Polná. Dále postupují do celostátního kola obec Myslibořice
a v kategorii elektronických služeb bude v celostátním kole soutěžit obec Rudíkov.
Aktuální informace o soutěži Zlatý erb najdete na www.zlatyerb.cz.
Jitka Hajžmanová, koordinátorka soutěže

KLAVÍR BEZ LESNÍHO ROHU
Vyšší mocnosti zasáhly a původně plánovaný koncert vynikající hornistky Kateřiny
Javůrkové se nakonec proměnil v sólový recitál skvělého klavíristy Lukáše Klánského.
Kateřina bohužel ze zdravotních důvodů nemohla vystoupit. Pravděpodobně tak cvičila
na bítešský koncert, až si přehrála pusu. My však již plánujeme zařadit Kateřinu do příští
sezóny a tak snad o ni nepřijdeme. Ve svých 26 letech je členkou Prague Philharmonia
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a též hráčkou České filharmonie,
patří mezi světovou špičku. Určitě je
na co se těšit! No, ale zpátky k našemu koncertu.
Lukáš Klánský patří mezi přední
hráče mladé generace našich pianistů, jak jste se ostatně mohli
na koncertě přesvědčit. Na úvod
jsme si vyslechli Mozartovo rondo,
které Lukáš brilantně provedl s naprostou lehkostí. Jako protiváha pak
zazněla Beethovenova Patetická,
Klavírista Lukáš Klánský. | Foto: Otto Hasoň
která uzavřela první půlku koncertu.
Druhá část koncertu patřila Mendelssohnovi a Chopinovi. Od obou skladatelů jsme si vyslechli jak drobnou, tak velkou formu. Vrcholem večera jistě byla Chopinova Ballada g-moll,
která je bezpochyby virtuosním kouskem, který prověří pianistu ve všech ohledech a zde
nebylo pochyby o Lukášově mistrovství. Tato skladba se objevuje v jedné s klíčových scén
filmu Pianista. Potlesk ve stoje byl v tomto případě samozřejmostí a došlo i na přídavky.
Tradičně jsme po koncertě zavítali k Raušům, kde se klavírista po zásluze dobře najedl.
Zaznělo několik vtipů o violistech a Lukáš se podělil o pár zážitků z jeho cest. Závěrem
nemohu nezmínit, že náš vážený pokladník a člen spolku Ing. Radovan Kundera oslavil
sedmdesáté narozeniny, a tak jsme mu jako členové BHP gratulovali a přidal se i Lukáš Klánský. Účast publika byla zřejmě vinou chřipkové epidemie trochu slabší. Věřím,
že to na příštím koncertě napravíme a houslista Jiří Vodička s klavíristou Martinem Kasíkem budou hrát pro plný sál.
Při psaní tohoto článku jsem poslouchal nové album Breda Mehladaua – After Bach.
Tuto nahrávku vřele doporučuji k poslechu! Tento fenomenální jazzový pianista nedávno
vystoupil v rámci Jazzfestu v Brně. V květnu bude se svým triem hrát v Praze, jsem
v pokušení…
Ondřej Sedlák

HOUSLOVÝ VIRTUOS JIŘÍ VODIČKA
Pokud jste pravidelnými návštěvníky Bítešského hudebního půlkruhu, možná si vybavíte jeden dubnový večer před třemi lety. Zde se nesmazatelným způsobem zapsal do
naší paměti koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček. Slyšet hrát tohoto houslistu
„na živo“ je zážitek, na který se nezapomíná. Od té doby došlo v České filharmonii
k drobné změně. Na post prvního houslisty přibyl k Josefu Špačkovi další vynikající hráč
– Jiří Vodička.
My budeme mít tu čest přivítat jej u nás ve Velké Bíteši. Ve středu 11. dubna 2018 zde
vystoupí spolu s klavíristou Martinem Kasíkem.
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Jiří Vodička projevoval výjimečný talent a píli již od dětství. Vyhrál mnoho prestižních
soutěží a ve čtrnácti letech byl mimořádně přijat na Institut pro umělecká studia v Ostravě.
V roce 2007 uzavřel studia magisterským titulem. Od té doby se věnuje sólové koncertní
dráze. Spolupracuje s předními českými pianisty, renomovanými českými i zahraničními
orchestry a je zván na významné světové festivaly. Působí také jako pedagog na Pražské
konzervatoři a na Ostravské univerzitě. V roce 2015 se stal koncertním mistrem České
filharmonie a je též členem Smetanova tria (4. října 2016 – vzpomínáte?).
Martin Kasík se řadí mezi nejlepší pianisty současnosti. V roce 1999 zvítězil na
jedné z nejprestižnějších soutěží Young Concert Artists Competition v New Yorku.
Koncertuje po celé Evropě a podnikl turné po USA a Japonsku. Vyučuje na Pražské
konzervatoři a na AMU v Praze. Vydal 12 CD u společnosti Supraphon a ArcoDiva.
Ve Velké Bíteši vystoupil v roce 2014 se sólovým recitálem. S Jiřím Vodičkou spolupracuje již několik let.
V jejich podání si vyslechneme sonáty pro housle a klavír od L. Janáčka, J. B. Foerstera
a B. Martinů. Připomínám, že koncert se uskuteční nezvykle ve středu 11. dubna 2018
v 19.30 hodin v sále KD. Poslední řádný koncert letošní sezony bude jistě pro milovníky
vážné hudby (a nejen ty) mimořádným zážitkem!
Marika Kašparová

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU ORIGINÁLNÍCH
KABELEK A OBRAZŮ PETRY BÁBKOVÉ, ŠÁRKY OSVALDOVÉ
A MONIKY ŽEMLIČKOVÉ
Přijďte se podívat, jak vzniká ručně
malovaná a šitá kráska, pro nás ženy
kabelka. Na výstavě, která se uskuteční
od 9. dubna do 20. dubna 2018 ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši můžete
nahlédnout pod ruce návrhářky Petry
Bábkové a výtvarnice Šárky Osvaldové, které pro vás připraví proces
vzniku od návrhu, malování, po ušití
krásky, díky fotografické dokumentaci.
Foto: Archiv autorek
Těšit se můžete na hotové kabelky,
které si můžete nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet a udělat si radost jejich zakoupením.
Těšíme se na setkání s Vámi na vernisáži 9. dubna v 17.00 hodin. „Krásky“ se malují
a šijí s radostí a právě tu chceme předávat dál. Společně vždy najdeme cestu, jak Váš nápad
a Vaše kreativní „já“ proměnit v realitu.
Své obrazy a kresby inspirované ženským tělem, krajinou, lidmi a energiemi nám na
této výstavě představí i malířka, kreslířka a grafička Monika Žemličková, tvořící od svých
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15 let pod svým jménem a pod logem Monickaz, kde navrhuje a vyrábí svá vlastní originální autorská razítka. Prezentovala se v průběhu let na několika skupinových výstavách
v Prachaticích, Písku a Příbrami a samostatně v soukromých prostorách v Prachaticích
a Příbrami.
Výstava bude otevřena pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, sobota
9.00 – 13.00 hodin.
Těšíme se na vás.
Autorky výstavy a Klub kultury Velké Bíteše

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Z POHLEDU KŘESŤANSTVÍ – DETOX
TĚLA I DUŠE

Foto: Pixabay.com

Ráda bych vás pozvala na besedu o tématu,
které je v jarních měsících poměrně populární,
a sice o detoxikaci, čili zbavení se toxinů,
a to jak v tělesné, tak i v duševní rovině. Nebudeme mluvit pouze o obecných zásadách,
ale i o praktických tipech ověřených vlastní
zkušeností. Nepůjde o odbornou přednášku,
spíše o přátelské posezení se sdílením zkušeností z oblasti zdravého životního stylu.
Jako věřící člověk bych se ráda na danou pro-

blematiku podívala i z pohledu křesťanství.
Těšit se můžete i na drobné občerstvení – bezlepkové moučníky, kávu a čaj a možná
i nějaké další zdravé a chutné překvapení.
Beseda se bude konat 12. dubna v 17.00 hodin v prostorách Městské knihovny
Velká Bíteš.
Věra Pokorná

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ČÍNĚ

Čínská pagoda. | Foto: Archiv přednášejícího
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Bítešské městské muzeum zve čtenáře
Zpravodaje na přednášku Petra Dohnala, která
se uskuteční v úterý 17. dubna od 17.00 hodin ve Velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Tématem přednášky budou každodenní starosti a slasti života v Číně.
Petr Dohnal strávil v této zemi pracovně pět
let a během nich poznal mentalitu obyvatel
i jejich každodenní život. „Číňané jsou velmi
hraví, takové velké děti, a hodně pověrčiví,“
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podotýká Petr Dohnal a dál vysvětluje: chodí do parků zpívat, tančit, hrát si s okřídleným
závažím. „Běžně večer potkáte v parku starší ženy, které cvičí s meči nebo vějíři.“
Účastníci přednášky tak mohou nahlédnout do všedního dne a způsobu života v Čínské
lidové Republice nebo se mohou dozvědět různé zajímavosti, jako například proč jsou
čínské střechy starobylých domů prohnuté. Vyprávění bude doprovázeno fotografiemi
i smyslovými prožitky.
Ivo Kříž

NOVINKY NA KLUBU KULTURY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se vám v krátkosti představil. Jmenuji se Josef Jelínek a od 1. března
jsem byl jmenován novým ředitelem Informačního centra a Klubu kultury ve Velké Bíteši.
V krátkosti bych prezentoval několik myšlenek a vizí, které by podle mého názoru mohly
obohatit kulturní a společenský život občanů města Velké Bíteše a okolí.
V prvním případě chci konstatovat, že kolektiv zaměstnanců ICKK Velké Bíteše připravuje pro občany program nejenom v oblasti hudby, divadla, ale organizuje výstavy
a vernisáže, různorodé akce a aktivity pro spolky, besedy se zajímavými osobnostmi společenského života, sportovní projekty, plesy a několik poměrně velkých akcí pro děti.
To vše za přispění mnoha obětavých členů spolků a zájmových organizací, kterým bych
rád touto cestou poděkoval.
V současné době aktivně jednám s institucemi, spolky a zájmovými organizacemi,
ale i s firmami v regionu, tak abych se nejenom představil, ale nastínil možnosti spolupráce
a potřeb jednotlivých subjektů.
Mohu konstatovat, že se setkávám s pozitivním ohlasem vedoucích pracovníků a majitelů na možnosti, které se snažíme v současné době s výhledem do budoucnosti nabídnout.
Vše je dáno pozitivním přístupem obou stran a já bych chtěl apelovat na vás všechny,
že pokud přijdete s nějakou zajímavou myšlenkou či podnětem, budeme s vámi určitě jednat a snažit se životaschopné projekty uvést do praxe tak, aby přinášely radost nám všem.
V budoucnu bych velmi uvítal i vaši odezvu na pořádané akce, ať už budou pozitivní,
ale samozřejmě i ty negativní. Pomůže to nejen k lepší konverzaci, ale hlavně k odstranění
chyb tak, abychom se jich v budoucnu vyvarovali.
Forem, jak nám tyto podměty sdělit, je spousta a necháme je na vás a může to být jednak
osobní jednání, telefonický rozhovor nebo též na facebooku.
Zavádíme novou službu těm, kteří chtějí informaci z „první ruky“ o chystaných akcích,
sdělením emailem nebo zprávou do mobilního telefonu nebo moderní formou dnes velmi
využívanou a stále populárnější, a to pomocí facebooku a instagramu.
Musím konstatovat, že jsme učinili první kroky a spousta občanů začala reagovat na
ankety a dotazy, z čehož máme radost a budeme se snažit v budoucnu reagovat na každý
příspěvek, dotaz či požadavek.
No a to, co se událo po mém nástupu nebo na co se můžete těšit …to v pár větách.
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Máme za sebou cyklistický závod Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš, který pod záštitou
starosty města Ing. Milana Vlčka a organizačních členů TJ Favorit Brno byl živě promítán
v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce a byl doplněn doprovodným programem na
Masarykově náměstí.
V sobotu 21. dubna u Základní školy na Sadové ulici přivítáme účastnice závodu dívčích
družstev NoMenRun 2018, který odstartuje v Novém Městě na Moravě.
Poslední den v dubnu vás velmi rád uvidím na Letné, kde připravujeme se členy SDH
Velká Bíteš, MC Bítešáček a s fotbalisty Čarodějnický bítešský podvečer, kde nejenom
upálíme nevzhlednou čarodějnici, ale děti absolvují řadu soutěží za přítomnosti country
kapely Starý fóry. Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení.
Čeká nás mimo jiné u kulturního domu Dětský den, který bude připraven opět za přítomnosti SDH. Chtěl bych poděkovat za spoluorganizování hlavně panu Dvořáčkovi,
ale i maminkám s MC Bítešáček, jež asi pro 500 našich potomků, připraví dopoledne se
složkami záchranných systémů. Dále zde bude i malá ukázka dopravní techniky regionálních prodejců nákladních vozidel.
Nezapomínáme ani na seniory a doufám, že nejenom pro ně budeme připravovat pravidelné večery s dechovkou v kulturním domě. O prázdninách na náměstí opět přivítáme
dnes již tradiční a hodně populární Kinematograf bratří Čadíků.
No a zlatým hřebem, jako již každý rok ve městě, by měly být Tradiční bítešské hody
2018. Mimo velmi bohatého národopisně folklórního „Setkání na Podhorácku“ bude pro
vás připraven i večerní žánrově rozmanitý program za účasti několika skupin a zpěváků,
ve kterém si doufám s určitostí každý najdete toho svého oblíbence.
To je výřez z připravovaných akcí, na které bych vás, všechny spoluobčany, ale i vaše
rodinné příslušníky rád pozval a popřál vám bohaté kulturně – sportovní zážitky. Připravujeme nejenom pro vás, ale turisty z různých končin republiky publikace a brožury o Velké
Bíteši, též s tipy na výlety, které budou rovněž volně přístupné na portálu Bítešsko.com
nebo pro vás budou v tištěné podobě připraveny v Turistickém informačním centru města.
Doufám, že po nějakém období uslyšíme či uvidíme, jak hodnotíte nejenom práci našeho týmu pracovníků Informačního centra a Klubu kultury.
Touto cestou bych rád poděkoval nejenom vedení města, ale mnoha velmi aktivním lidem,
kteří ve volných chvílích nám nejenom pomáhají, ale i sami připravují různé akce a tím obohacují volnočasový život nás všech.
Josef Jelínek, ředitel Informačního centra a Klubu kultury

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice KOZÍ, čp. 163:
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Dům čp. 163 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

Roku 1588 Zachariáš Mlejnek prodal dům v ceně 90 zlatých Janu Smejkalovi, zvanému
též Jan Jánský. Kupující zavdal prodávajícímu 20 zl. a roční vejrunky měla pobírat Anna
Zblujová (2 zl.) a obec (3 zl.). V následujícím roce bylo spočteno, že Anně Zblujové náleží
ještě 29 zl., „pánuom na rathauz“ 12 zl. a Zachariáši Mlejnkovi 22 zl. Zřejmě manželka
Jana Smejkala Anna Jánská brzy ovdověla, neboť od r. 1595 splácela dům ona a skutečně
jej r. 1604 doplatila. Jedna ze splátek šla r. 1594 ke košíkovskému kostelu, když vejrunk
2 zl. „sou rychtář a starší košíkovští na chrám Páně z poručení pana ouředníka [vrchnostenského] vzali“. Roku 1602 Jánská prodala sousedovi Matěji Formánkovi [čp. 164] „sklípek
proti chalupě svý [čp. 163] za cestů ležící podle domu Martina Suchánka [čp. 165]“ za 11 zl.
Již r. 1604 Anna Jánská prodala „s dobrým rozmyslem“ dům vdově po Janu Kolářovi Markytě Kolářce za cenu 90 zl. Zdá se, že Markytě umožnil kup domu příbuzný Václav Kamas,
který však r. 1609 svou podporu zrušil. Následně po tři roky platil vejrunky Adam Vodička
a asi týž Adam Brodský. Markyta na domě asi zůstala, ještě r. 1623 prodala zahradu „kteráž jest
Za Kostelem proti studni“ za 28 zl. hotově. Možná táž Markyta, r. 1627 vdova po Jáchymu
Bartkovi, prodala roli „za díl v Zástavách“ za 12 zl. Dva roky nato prodala stodolu na Psí Hoře
za 8,5 zl. hotově a ještě téhož r. 1629 přiženěný dědic Jáchyma Bartka Pavel Kopřiva prodal,
i na místě dalšího dosud svobodného dědice, Tomáši Vodičkovi dům za cenu 70 moravských
zl. Po Vodičkovi je dům k r. 1637 připomínán již jako pustý, r. 1690 v soupise svatováclavského
úroku jako „Bartkova poustka“, jejíž pozemky obhospodařuje Diviš Sekl.
Až r. 1723 „Jejich Opatrnosti páni [radní] na místě milostivé vrchnosti prodali grunt pustý
Bartovský jinak Vitečovský [...] v Panenskej ulici ležící k mostu“, a to ševci Janu Ondrákovi za
70 mor. zl. Celou částku měl kupující platit obci po ročních vejruncích 2 zl., přičemž mu bylo
uděleno „polhoty“ (tj. odklad od splácení domu a placení daní) na 3,5 roku, aby dům vystavěl.
Roku 1743 již vdova po Janu Ondrákovi postoupila dům svému novému manželovi Janu Houserovi. Ponechala si přitom roli Nad Sádky pod 2,5 míry a roli pod 3 míry v Širokým Žlebě.
Následně r. 1765 „měšťan a na ten čas spoluradní zdejší“ krejčí Šimon Hájek zakoupil dům
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pro svého zatím osmiletého syna Jana. Houserovi vyplatil 20 rýnských zl. a město tu nadále
pohledávalo oněch dosud nesplacených 70 mor. zl. Zároveň tu Houser s manželkou zůstal jako
výměnkář, že „jak slíbeno bylo při prodaji, svobodnej byt a místo k provozování řemesla jeho
bednářského nerušitedlně [Hájek] přáti má a bude, leč by on svovolně na stavení škody dělati se
opovážil, pro které tohoto vejměnku svovolně sám by se zbavil“, a vyžádal si ještě půl zahrady.
Šimon Hájek tu nebydlel, zůstával v Lánicích na čp. 33.
V r. 1776 při velkém požáru dům vyhořel, načež r. 1778 Šimon Hájek předstoupil „před
počestný [městský] ouřad a poslušně přednášel, že pro starost a sešlost věku svého oba dva
domky své stavěti a všechny povinnosti vypláceti nemůže, protož ten domek v Růžovej ulici
pod numerem 20 situirovaný a docela pohořený, aby takový vystavěl a taky všechny povinnosti bedlivě zapravoval a vejrunky obecní, kterých 70 zlatých moravských se vynacházejí,
každoročně při svatém Václavě po dva rýnské do kasy obecní spláceti musí a povinen bude“,
postoupil i s domovní zahradou svému synovi Janu Hájkovi. Ten ale v témže roce vyženil
dům čp. 92 v Hrnčířské ulici, načež tento „domek pohořelý“ prodal v následujícím roce
1779 Petru Svačinovi za 40 r. zl. a s povinností vyplatit obci vejrunkové pohledávky. Roku
1787 již vdova Viktora Svačinka postoupila dům s domovní zahradou svému nastávajícímu
zeti Františku Ventrubovi (manželka Rozálie) s tím, že tu bude mít jako výměnek světnici
a svou vlastní koupenou roli pod 3 míry. Ventruba se přitom zavázal svému nastávajícímu
švagrovi, desetiletému Petru Svačinovi, při dosažení dospělosti vyplatit 50 r. zl., „řemeslu
svému stolařskému aneb jinému zde v místě obyčejně provozujícímu, které by se jemu líbilo,
na své peníze vyučiti a všechny cechovní povinnosti vypraviti, jeho na svým chlebě míti, až by
sobě sám svůj chléb vypracovati v stavu býti mohl. A když by, jsa řemeslu vyučený, svůj chléb
sám sobě zasluhovati v stavu byl, z těch jemu patřících 50 zlatých interese [tj. úrok] obyčejné
platiti bude“. Později r. 1818 František Ventruba postoupil tento „sousedský dům i s tou při
něm se vynacházející travní zahradou na 300 kvadrátních sáhů [tj. 569 m2] v ceně 825 zlatých vídeňské valuty“ svému synovi stolaři Jakubu Ventrubovi. Ten měl následně vyplatit
své sourozence Pavla, Jana, Františku, Terezii, Annu a Marianu, každého stem zlatých.
Později r. 1834 měšťan a stolař Jakub Ventruba prodal tento dům za 880 zl. Františku Bierhausovi. Tehdy náleželo obci ještě na vejruncích 25 zl. Roku 1843 koupil dům Václav Pakosta za 1130 zl. Již r. 1849 jej koupili za 1300 zl. Jan a Barbora Horcí, načež jej od r. 1868
vlastnili Marie (zřejmě rozená Horká) a Alois Kostelečtí. Roku 1869 jej koupili František
a Marie Dvořáčkovi za 1625 zl., následujícího roku byl dům připsán celý Marii Dvořáčkové. V r. 1910 koupili dům dále Ludvík a Bedřiška Blahovi, kteří jej r. 1931 postoupili
Karlu Blahovi. Od něj jej r. 1938 koupili František a Augustýna Kalinovi, r. 1962 jej koupili dále Stanislav a Marie Nováčkovi.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 20, 21,
113, 209, 225, 234, 244, kn. č. 11788, fol. 146, 306, kn. č. 11789, fol. 55, kn. č. 11792, fol. 20,
kn. č. 11797, fol. 137. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková
kniha Velká Bíteš Růžová ulice, č. kn. vl. 101.

Jan Zduba
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – ŠMORN

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Jeden z tradičních a přitom pozapomenutých pokrmů je šmorn. Ovšem, oba zmíněné
přívlastky platí jen do jisté míry. Spíše než z jejich skutečného naplnění totiž vyplývají
z prolínání pojmů. Název šmorn byl převzat z němčiny, a to zřejmě ze slova Schmarren, česky trhanec. Ve zdejším prostředí přitom název trhanec zněl cize.
„Ani pes by to nežral!“, byla v překladu reakce jednoho německy mluvícího
hosta, který byl počátkem 30. let 20. století na letním bytě v Lesním Hlubokém.
Pro mou ještě příliš mladou babičku, která hostu připravila zatím bez přílišných
kuchařských zkušeností jinak dosti oblíbený šmorn, to byl silnější zážitek. Utkvěl
jí v paměti a na šmorn docela zanevřela. Tento šmorn se dělal z krupice opečené
na másle nebo sádle, zalité a povařené s mlékem, doplněné rozkvedlanými vejci
a solí. Mohlo se to doplnit povidlovou omáčkou nebo něčím podobně sladkým
a ovocným.
Ve starší době byl pokrm typu šmornu znám pod pojmem bába, což obecně bývala
zapékaná kaše, vhodná pro postní dny. V dnešní době se některým jejím variantám
rovněž říká nákyp nebo žemlovka. V nejstarší české tištěné kuchařské knize Severína
mladšího z počátku 16. století je zmíněn recept kupříkladu takovýto. Tučný tvaroh se
měl smíchat s rozkvedlanými vejci, dále se měly přidat hrozinky, šafrán a sůl. Tato
směs se měla natřít na suché plátky „topinky“ bílého pečiva a tyto se měly naklást na
máslem mírně vymazaný plech a péct. Dle jiného receptu se měly ony topinky namáčet
ve smetaně s utřenými mandlemi, klást na plech politý dřevěným (olivovým) olejem,
přidat hrozinky a péct. Podobně byla bába známa ve šlechtickém prostředí 1. poloviny
17. století, a to v mnoha variantách. Například se měly vzít žemličky, z nich odkrájet
kůra, nakrájet na plátky „topinky“, nalít na ně svařenou smetanu a dobře je tím omočit,
pak osmažit na másle. Následně se mělo rozkvedlat asi 8 vajec a do rendlíku klást ony
namočené žemličky, mezi každou vrstvu přidat asi 2 lžíce zmíněných vajec a prosypávat hrozinkami. Po nakladení vrstev se měl rendlík přikrýt pokličkou, upéct, dát na
mísu a pocukrovat. V jiné variantě se měly opět nakrájet topinky žemlí, namočit je ve
víně s rozkvedlanými vejci, cukrem a skořicí, vložit na rozpálené máslo, posypat hrozinkami a usmažit po obou stranách. Méně výraznou bábu zmínila v roce 1661 Alžběta
Lidmila z Lisova ve své kuchařské knize. Žemle se měly nakrájet na plátky, nechat
trochu okorat, vložit do hrnce s pěti vejci rozkvedlanými v dobré smetaně, přivést na
mírném ohni k varu, přidat kousek másla, povařit do ztuhnutí. Poté se mohla celá bába
z hrnce vyklopit.
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Šmorn dle receptáře Magdaleny Jeřábkové
4 žemličky pokrájet na plátky, polít žejdlíkem [tj. 0,35 litru] teplého mléka, 4 vejce dobře
rozmíchat i s těmi žemličkami a dát péct.
Zdroje: Rukopisný receptář bítešské Magdaleny Jeřábkové (1875 –1964). Čeněk ZÍBRT, Staročeské
umění kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 162, 336, 337, 462.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XIV

Slévárna přesného lití SPL – pokračování
Montáž slévárenské technologie a její ověřování probíhalo v letech 1969 – 1970.
Do plného provozu byla slévárna postupně předávána v letech 1971 až 1972 – po
zaškolení dělníků, mistrů a techniků. Významné pomoci se nám tehdy dostalo od
pracovníků brněnské slévárny přesného lití. Novým vedoucím bítešské slévárny
byl jmenován Ing. Ivan Prager z Náměště nad Oslavou.
Výroba forem pro SPL
Formy pro voskové modely i formy pro tlakové lití, tzv. kokily, jsme si zajišťovali sami, včetně výkresové dokumentace, kterou prováděla již zmíněná konstrukce
přípravků vedená Františkem Navrátilem. Tyto enormní požadavky na výrobu forem a ostatních výrobních pomůcek (přípravků, nástrojů, měřidel aj.), umožnily
mnoha mladým průmyslovákům vyrůst v kvalitní konstruktéry.
Podobně tomu bylo i s výrobou. Díky mnoha nadšencům v nástrojárně, kteří si
osvojili nové výrobní postupy a dovedli strhnout i ostatní, jsme byli schopni vyrábět tato složitá zařízení i u nás v Bíteši. Přispěla k tomu i celková tehdejší atmosféra, kdy všichni sledovali jeden cíl – něco jako Bítešáci dokázat.
Další investice do SPL
V průběhu dalších let bylo nutné investovat do výrobního zařízení slévárny: byly
zakoupeny tři vstřikovací lisy JENNY – PRESS, dále vakuová pec na 20 kg vsázky
a zařízení na vytloukání skořepin, čistění a tryskání odlitků. V roce 1984 byla
zakoupena vakuová pec BPU za 9 mil. švédských korun od firmy Bulten Kanthal,
včetně know – how pro přesné lití. Součástí dodávky byly také tavící kelímky
a keramické vložky z oxidu hlinitého. Jejich výroba byla potom zavedena v celé
republice.

30 | Duben 2018

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

Výrobní program SPL
Na otevřených elektrických indukčních pecích se odlévala: menší dmychadlová kola, záběrníky dmychadlových kol, rozváděcí lopatky, segmenty
i celá rozváděcí kola turbín, odlitky
pro přístroje klimatizace letounu
L 39, drobné odlitky pro automobilový a zbrojní průmysl i pro zdravotnickou techniku.
Odlitky turbínových kol turbodmychadel. | Foto: Archiv PBS
Ve vakuových pecích se odlévaly
součásti ze žáruvzdorných a žárupevných chrom-niklových slitin. Pro turbodmychadla:
oběžná kola radiálních turbín, turbínové lopatky, celá kola axiálních turbín. Dále: rozváděcí kola turbín generátoru vzduchu, lopatky spalovacích turbín LADOGA o výkonu 6 MW,
pro kompresorové stanice tranzitního plynovodu. Pro externí odběratele byly vyráběny
tzv. rozvlákňovací hlavy na odstředivé lití skelných vláken.
POČÁTKY „LETECKÉ“ VÝROBY
Kromě úspěšně se rozvíjejícího programu výroby turbodmychadel se začaly do výroby
postupně zavádět také některé komponenty letecké techniky.
Vývoj turbostartéru
Vše začalo požadavkem n. p. AERO Praha na spolupráci při vývoji turbostartéru – startovacího systému k proudovému motoru AL-25 W pro cvičný letoun Aero L-39 Albatros,
který zůstal dodnes nejpoužívanějším cvičným letounem na světě.
Dne 20. ledna 1967 navštívil bítešský závod technický ředitel podniku Aero Praha
Ing. Josef Sedláček s pracovníky technického rozvoje, aby projednali možnost spolupráce

Cvičný letoun Aero L-39 Albatros. | Foto: Archiv PBS
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na vývoji zmíněného turbostartéru. Bítešskou stranu tehdy zastupoval technický náměstek
Josef Ondrák, dipl. technik a vedoucí konstrukce Ing. Eugen Tóth.
Turbostartér měl splnit požadavek na rychlé nastartování hlavního motoru letadla,
nezávisle na pozemních zdrojích elektrické energie. Konstrukční podklady byly vypracovány v n. p. MOTORLET Praha a výrobek měl vyhovovat těmto parametrům:
		
výkon 22 kW,
		
otáčky rotoru 75 000 1/min,
		
výstupní otáčky 5 000 1/min,
		
teplota před turbínou 870 °C,
		
vnější rozměry ø 200 x 800 mm,
		
životnost 2 000 startů,
		
palivo – letecký petrolej.
Konstrukční vývoj
Navržena byla dvouhřídelová varianta s volnou axiální turbínou, která přes planetovou
převodovku roztáčela rotor hlavního motoru. Generační část se skládala z radiálního kompresoru, trubkové spalovací komory a axiální turbíny. Spouštění turbostartéru zajišťoval
elektromotor spojený úhlovým převodem s generačním rotorem. Na turbostartéru spolupracovali také tito další řešitelé:
		
VÚES na elektrickém startovacím zařízení,
		
JISKRA Tábor na zapalovacím zařízení,
		
JIHOSTROJ Velešín na palivovém systému,
		
VÚVL Brno na vývoji kuličkových ložisek.

Pracovníci vývojové dílny u turbostartéru. | Foto: Archiv PBS
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Na vývoj a výrobu osmi funkčních vzorků bylo plánováno 16 mil. Kč, z toho 4 mil. byly
určeny pro spoluřešitele. Koordinací vývoje byl pověřen bítešský závod, ve spolupráci
s vedoucím konstrukce expanzních turbín Ing. Janem Knetigem z PBS Brno, který byl
určen hlavním řešitelem. Na vývoji spolupracoval také Výzkumný ústav energetických
zařízení (VÚEZ) Brno. Ke konstrukčním návrhům z Motorletu Praha navrhoval náš závod
alternativní řešení jednotlivých podskupin.
Technologický vývoj a výroba
Vývojová dílna PBS Velká Bíteš zhotovila 3 varianty generátorové turbíny, 3 varianty
volné turbíny, 4 varianty kompresoru a 7 variant spalovací komory. Souběžně s konstrukčním vývojem probíhal také technologický vývoj. Velice náročná byla výroba rozváděcích
a oběžných turbínových kol ze žárupevné niklové slitiny, jejíž opracování třískovým obráběním bylo téměř nemožné. Proto bylo zajištěno elektrochemické opracování v ČKD
Praha. V kooperaci s Motorletem Praha byla zajištěna výroba evolventního ozubení planetové převodovky. Sami jsme prováděli vývoj svařování jednotlivých dílců spalovacích
komor v ochranné argonové atmosféře.
Zkoušky
Zkoušky turbín a kompresorů
byly zahájeny v roce 1968, celého
turbostartéru pak v roce 1969. Při
zkouškách byly dva turbostartéry
poškozeny vinou vadné funkce spalovací komory. Předpokládaného výkonu nebylo dosaženo. Podnik Aero
změnil technicko-taktické požadavky
Výkres řezu turbostartérem Ts – L-39 | Foto: Archiv PBS
pro zvýšení výkonu, což vyžadovalo
úplnou rekonstrukci turbostartéru. I přesto nebylo možné některé požadavky vůbec splnit.
Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

OSTATNÍ
NABÍDKA POUKAZŮ DO WELLNESS KUŘIM
Informační centrum a Klub kultury na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši nabízí k prodeji slevové poukazy do Wellness Kuřim. Cena za slevový poukaz 1+1 činí
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35 Kč. Slevu lze uplatnit na jakékoli časové pásmo do aquaparku, na koupaliště nebo
fitness.
Slevový kupón je přenosný a platnost poukazu je do 31. 8. 2018. Více info na
tel. č. 566 789 313.
Klub kultury Velké Bíteše

ZPRÁVA CYKLOTURISTŮM

Z výletu na kolech. | Foto: Archiv Seniorklubu

Pokračujeme. Tradičně, každou poslední sobotu, v měsících duben až říjen. Pozvánka
všem, kdo mají rádi kolo, touží poznat něco nového, chtějí něco udělat pro svoji kondici. Nezávodíme, kocháme se, užíváme si ve společnosti přátel.
Vzpomínky
Těžko se mně vybírá. 17 ročníků x 7, to je 119 výletů do míst s kolem dostupných,
ale i vzdálenějších, s podporou vlaku nebo autobusu. Společné výlety mají své kouzlo:
možnost vzájemného sdílení hezkých prožitků, nová přátelství, vzájemná výpomoc. Na některá místa se rádi vracíme: Trenckova rokle na řece Loučce, Nesměřské údolí na Oslavě.
Pohádka máje u Ostrovačic, Mohelnská step s rozhlednou Babylon, 16 brodů na Jasince
jsou vždy pro kolaře magnetem. Nedá se zapomenout na kraj malířů u Křižánek na Svratce,
na Pálavu, Lednicko-valtický areál, který se dá nejvíce projet jenom na kole. Naše krajina
je plná zajímavostí, památky, rozhledny, prameny, upravené vesnice s kostelíky a zvoničkami, ale také zajímavá setkání s osobnostmi. Nejvíc nás jelo 51 v dubnu 2007 na Bílý
potok.
Organizace
Začali jsme v r. 2000, jako jedna z více aktivit tehdy založeného Seniorklubu,
pod jehož záštitou a podporou jezdíme stále. Ale nelekejte se, stali jsme se otevřeným
společenstvím pro všechny, bez ohledu na věk, bez příspěvků, členství, přihlašování
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k výletům. Každý je ale zodpovědný za svou bezpečnost, každý má na výletě možnost
volného rozhodování. Srazy jsou vždy u fotbalového stadionu, ve 13 hod. v měsících
duben a říjen, a v 9 hod. v květnu až září. Máme rádi žlutou barvu, aby nás bylo dobře
vidět – kola, dresy, přilby ad.
Program
Máme to už dobře zmapováno. Mnozí naši vytrvalí účastníci mohou těm novým dělat
spolehlivé průvodce. Je z čeho vybírat, ale stále nacházíme i něco nového. V poslední
době to děláme tak, že cíl cesty si stanovíme až na srazu, podle počasí, skladby účastníků,
po vzájemné dohodě. Ale poslední říjnový výlet je vždy ke Svaté Zdislavě na Svatou horu
a potom je závěr U Staříka.
Kontakty a informace
Osobní vzájemná komunikace, IC, Zpravodaj, Exit, Internet – naše stránka „cykloturistika ve Velké Bíteši“ s možností diskuzního fóra a prohlídky fotogalerie. Kdo chce,
ten si nás najde.
Karel Smolík

TĚŠENÍ SE NA JARO
V době, kdy píšu tento článeček, je začátek března. Letos pro tento měsíc rozhodně platí
přísloví „Březen, za kamna vlezem“. Venku je sníh, silné mrazy už sice povolily, ale zatím
nic nenasvědčuje tomu, že se blíží jaro. V obchodech s květinami se začínají objevovat
petrklíče a hyacinty a zahrádkáři už pilně pracují na předpěstování sazenic. Mnoho hospodyněk přemýšlí nad velikonoční výzdobou domácnosti a navzdory počasí se začíná vkrádat
jarní nálada, obzvlášť když se na obloze rozzáří sluníčko. Jaro je krásná část roku, mám je
velmi ráda. Rozkvétající barevné květiny, bzučení včelek, které na ně sedají, svěží zelená
tráva a vzduch prohřátý jarním sluníčkem mi dodává elán a mám chuť se pustit do věcí,
na které jindy nemám náladu.
Na jaře (letos na konci března) křesťané slaví pro ně nejvýznamnější svátek, a to Velikonoce, kdy si připomínají Kristovu oběť na kříži (v pátek) a Jeho zmrtvýchvstání (v neděli).
Když se dívám na přírodu, kde se po zimě vše probouzí k novému životu, uvědomuji si
určitou podobnost s tím, co se díky Kristově smrti a Jeho vzkříšení, nabízí člověku – nový
věčný život. Kdo uvěří, že Kristus zaplatil svou smrtí za jeho špatné skutky, a s vděčností
přijme tuto „radostnou zprávu“ (evangelium), získá možnost žít nový život, který neskončí
fyzickou smrtí, ale bude trvat navěky.
Zdá se vám to příliš neuvěřitelné nebo zvláštní? Přijďte si popovídat a nejen o výše
uvedeném tématu na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí č. 5
v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin. A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to,
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co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory
na témata, která vás zajímají, u drobného občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný duben Věra Pokorná

SPORT
TURNAJ VE FLORBALU 4. AŽ 6. TŘÍDY
Na konci března, se ve Velké Bíteši setkali florbalisté 4. až 6. tříd, aby mezi sebou poměřili síly. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů, mezi kterými nechyběly týmy z Měřína,
Oslavan, Ivančic, Říčan, Dolních Kounic a především z Velké Bíteše. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. První 2 týmy následně
postoupily do semifinále, kde se utkali s týmem z druhé skupiny o případné finále.

Vítězná družstva. | Foto: Otto Hasoň

Jak už bývá zvykem, čím více bylo odehráno zápasů, tím více se hráči snažili co nejvíce
vyhrát a získat vytoužené medaile. Turnaj přinesl mnoho vyrovnaných zápasů i několik
překvapivých výsledků. O první místo v turnaji nakonec soupeřily týmy Ivančic a Říčan.
Po napínavém a vyrovnaném zápase v turnaji udrželi těsný výsledek 2:1 florbalisté Ivančic
a mohli se tak radovat z prvního místa. S druhým místem se tedy museli spokojit Říčany
a třetí místo patřilo týmu z Oslavan. Domácí florbalisté po nepovedeném posledním utkání
ve skupině obsadili 5. místo.
Děti ze sebe na turnaji vydaly maximum a oproti minulým ročníkům šlo pozorovat zlepšení jejich florbalového umu. Po turnaji bylo na tvářích účastníků vidět, že dělat tento
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sport má smysl a že si všichni toto sportovní dopoledne patřičně užili. Závěrem bych chtěl
poděkovat také všem, kteří se podíleli na fungování tohoto turnaje, sponzorům, rodičům
ale především všem zúčastněným dětem.
Tomáš Urbánek

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 101/2018 KONANÉ DNE 26. ÚNORA 2018
2/101/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 100/2018 ze dne 12. 2. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 12. 2. 2018
3/101/18/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2018
4/101/18/RM – schvaluje dokrytí zhoršeného výsledku hospodaření Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2017 z Rezervního fondu této příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2018
5/101/18/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2018
6/101/18/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2018
7/101/18/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2018
8/101/18/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2018
9/101/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční
akce „Velká Bíteš, vodovod Lánice II. etapa, od RD 652 po RD 43“ ve výši Kč 65.000,- a „Velká
Bíteš, vodovod ul. Lánice-Jihlavská“ ve výši Kč 72.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko,
Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 3. 2018

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Duben 2018 | 37

10/101/18/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš.,
č.: AD1/2018.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 31. 3. 2018
11/101/18/RM – rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/8315/17 ve výši
23.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 3. 2018
12/101/18/RM – rozhoduje neposkytnout Lince důvěry STŘED Třebíč dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j.
MÚVB/848/18 z důvodu, že město Velká Bíteš má již v sociální oblasti navázanou spolupráci
s jinými subjekty.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 3. 2018
13/101/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy VZD INVEST s.r.o., kpt. Nálepky
2332, 530 02 Pardubice IČ: 26954834 na „Autorský dozor objednatele „Rybník Bezděkov – rekonstrukce obecního rybníku“ a „Rybník Březka – rekonstrukce obecního rybníku“ za cenu 41.140 Kč
včetně DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 15. 3. 2018
14/101/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy
Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava na akci „Košíkov – jihovýchod, komunikace a inženýrské sítě“, ve výši 141.570,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 3. 2018
15/101/18/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 5, Masarykovo náměstí
67, Velká Bíteš, a to ke dni 28. 2. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2018
16/101/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206, U Stadionu 475, Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 1. 4. 2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2018
17/101/18/RM – rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném a zálohách za úhradu za
služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu ve výši 12.307,– Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2018
18/101/18/RM – bere na vědomí rozhodnutí MŠMT o zápisu střední školy, jejíž činnost bude vykonávat Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, a o zápisu nejvyššího
povoleného počtu žáků do rejstříku škola a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018.
19/101/18/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 13, Sadová 579, Velká Bíteš,
a to ke dni 28. 2. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 15. 3. 2018
20/101/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- č ást pozemku p.č. 41 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu
80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně
vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků,
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- část pozemku p.č. 43 trvalý travní porost o výměře cca 152 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu
80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně
vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků.
Náklady související s úplatným nabytím výše uvedených částí pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 4. 2018
21/101/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 466 trvalý travní porost o výměře
259 m2 v k.ú. Košíkov.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
22/101/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 4471 oddělenou geometrickým plánem č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4471/2 orná půda o výměře 52 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2263/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2531-194/2017 a nově
označenou p.č. 2263/15 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města s doplatkem ve výši
1.000,- Kč/m2 za rozdíl výměr směňovaných pozemků. Náklady na úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 4. 2018
23/101/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného k pokládce kabelu NN na částech pozemků p.č. 1326,/3, p.č. 2539/108, p.č. 1339/5, p.č. 1339/4 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká
Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „V.Bíteš, Babinec, příp. NN, p. Vlček“ za jednorázovou
úhradu ve výši 8.400,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2018
24/101/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy o pronájmu plynárenského zařízení mezi městem Velká
Bíteš jako pronajímatelem a společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem jako nájemcem
- plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 19,1 m + 2 ks přípojek
– dimenze DN, ø 32 o délce 9,5 m v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – I. etapa na
dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 2.277,- Kč
a
- plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 658 m + 36 ks přípojek
– dimenze DN, ø 32 o délce 281, 45 m v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Babinec – Pod Základní školou
– II. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 16.906,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
25/101/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1528/18.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
26/101/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1529/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2018
27/101/18/RM – bere na vědomí postoupení pohledávky vůči městu ve výši Kč 26 195 tis. na
společnost Factoring KB, a.s., se sídlem náměstí Junkových 2772/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
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IČ: 25148290 a uznává tímto výše uvedený dluh města Velká Bíteš vůči této společnosti.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 3. 2018
28/101/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny:
- části pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2,
- části pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2,
- části pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 749 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš se závazkem nabyvatele, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do deseti let od nabytí pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. zahájení užívání tří staveb
rodinných domů na těchto pozemcích, uhradí nabyvatel městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší
250,- Kč/m2 výměry pozemku, nezastavěného stavbou rodinného domu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
29/101/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče VÝTAHY s.r.o., Vrchovecká 216,
594 29 Velké Meziříčí, IČ: 463 42 354 na realizaci akce „Modernizace výtahů bytových domů 548C
a 475C v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši“ za cenu 1.410.000,- Kč bez DPH / 1.621.500,- Kč s DPH
a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 4. 2018
30/101/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování mezi městem Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
31/101/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Vegacom a.s., Novodvorská 1010/14,
142 01 Praha, IČ: 257 88 680 na pokládku kabelových rozvodů PVSEK Babinec – 2. etapa, Velká
Bíteš“ za cenu 658.729,30 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo. Rada města Velká
Bíteš rozhoduje o výjimce z Pravidel města Velká Bíteš VZMR k výše uvedené veřejné zakázce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 12. 3. 2018
32/101/18/RM – rozhoduje rozšířit veřejné osvětlení, které bude sloužit pro osvětlení parkoviště na
pozemku parc. č. 1789/5 v k.ú. Velká Bíteš. Technické řešení navrhne odbor majetkový MěÚ Velká
Bíteš ve spolupráci s Technickými službami Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 15. 3. 2018
33/101/18/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši na
nový školní rok 2018/2019 dle návrhu ředitelek MŠ.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 10. 5. 2018
34/101/18/RM – schvaluje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 27. 2. 2018
35/101/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje části pozemku p.č. 2539/88 orná půda o výměře
cca 1508 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- Kč/m2
se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího,
příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. zahájení užívání stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující
městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 22/2018 KONANÉHO DNE 12. ÚNORA 2018
1/22/18/ZM: určuje ověřovateli zápisu paní Marii Cahovou a pana Ing. Bohumila Hejtmánka.
3/22/18/ZM: volí členem kontrolního výboru Bc. Jiřího Dohnala.
4/22/18/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 15/2017.
5/22/18/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 12. 2017.
6/22/18/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 1/2018.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 28. 2. 2018
7/22/18/ZM: schvaluje Grantový program na rok 2018 Finanční pomoc postiženým dětem v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 13. 2. 2018
8/22/18/ZM: schvaluje aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019
a 2020.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 28. 2. 2018
9/22/18/ZM: bere na vědomí zápis č. 13/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 24. 1. 2018.
10/22/18/ZM: rozhoduje směnit id. 83/519
- části pozemku p. č. 597/7 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl
„a“ o výměře 187 m2 a
- části pozemku p. č. 597/4 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl
„b“ o výměře 89 m2
vše v k. ú. Křoví z vlastnictví města Velká Bíteš
za
- id. 83/519 části pozemku p. č. st. 87 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené p. č. 889 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 210 m2 v k. ú. Křoví s doplatkem městu ve výši
id. 83/519 z částky 1.650,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
11/22/18/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p. č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p. č. 538/1
orná půda o výměře cca 25 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím,
že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem. V případě rozdílu výměr směňovaných pozemků, uhradí smluvní strana, která bude nabývat výměru větší, druhé smluvní straně za
rozdíl výměr pozemků 120,- Kč/m2. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků
uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
12/22/18/ZM: rozhoduje úplatně převést
- pozemek p. č. 53/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je budova č.p. 646
obč. vyb. v k. ú. a obci Velká Bíteš,
- pozemek p. č. 53/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.,
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IČ: 25594940, Masarykovo náměstí 88, 59501 Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 400.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady
související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
13/22/18/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p. č. 35 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města za kupní cenu 300,- Kč/m2 se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
14/22/18/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p. č. 2539/167 orná půda
o výměře 700 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/
m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p. č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k. ú. a obci
Velká Bíteš za cenu 1.653,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud
nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání
stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve
výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
15/22/18/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p. č. 5713 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 232 m2 v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
16/22/18/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p. č. 1064/9 ostatní
plocha, neplodná půda o výměře cca 80 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
17/22/18/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p. č. 544/6 ostatní plocha,
zeleň o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
18/22/18/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p. č. 125 zahrada o výměře
389 m2 v k. ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
19/22/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- část pozemku p. č. 39 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p. č.
39/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 za cenu 120,- Kč/m
- část pozemku p. č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p. č.
40/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 za cenu 120,- Kč/m
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vše v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
20/22/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt členský podíl v Bytovém družstvu města Velká Bíteš ve výši
350.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
21/22/18/ZM: rozhoduje nepřijmout nabídku úplatného nabytí spoluvlastnických podílů k pozemkům:
- p. č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,
- p. č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,
- p. č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2
vše v k. ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- id. 1/28 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 38.000,- Kč,
- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,
- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,
- id. 2/21 pozemku p.č. 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 20.000,- Kč
v rámci zákonného předkupního práva města Velká Bíteš jako vlastníka id. 7/21 výše uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
22/22/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- část pozemku p. č. 4672 orná půda o výměře cca 152 m2 v k. ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,
- id. ½ pozemku p. č. 4597/2 orná půda o výměře 346 m2 v k. ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,
- id. 1/32 pozemků p. č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře 143 m2, p. č. 2535/7 trvalý travní porost
o výměře 809 m2, p. č. 2535/28 trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k. ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/
m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí výše uvedených pozemků a jejich spoluvlastnických podílů.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
23/22/18/ZM: rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/163/2018-BZRM, a to k pozemku
parc. č. 527/3 v obci a k. ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 1. 2019
24/22/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p. č. 2539/148 orná půda o výměře cca 16 m2
v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených
pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
25/22/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 4530 orná půda o výměře 145 m2 a pozemek
p. č. 2974/4 vodní plocha, tok přirozený o výměře 216 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/
m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
26/22/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 4630 orná půda o výměře 319 m2 v k. ú. a obci
Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2019
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Komerční sdělení / Inzerce

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Sečení a mulčování trávy tel. č.: 608 065 337
Palivové dřevo, i suché tel. č.: 608 065 337
Nabízím doučování němčiny pro začátečníky a středně pokročilé. Tel. č. 777 991 777.

J & S stav s. r. o.
Jasenice 81

http://www.jsstav.cz
email: info@jsstav.cz
tel. 702 136 686
Moderní stavební společnost regionálního charakteru v oblasti Vysočiny,
zabývající se komplexními dodávkami staveb, výstavbou a jejich rekonstrukcí
a to zejména v oblasti bytových a rodinných domů, průmyslových a veřejných objektů.
Nabízíme služby v oblasti přípravy projektování a realizace občanské výstavby,
silničních, inženýrských a průmyslových staveb dle požadavků a přání
zákazníka, s důrazem na technickou úroveň a termínovou reálnost
řešených zakázek.
J&S stav s.r.o.:





spoléhá na dlouholeté zkušenosti a využívá moderní metody.
vytváří cenové nabídky a rozpočty přímo na míru.
dlouhodobě spolupracuje s jednotlivými dodavateli.
neustále rozšiřuje vybavenost firmy ke spokojenosti všech zákazníků.
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Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro květen 2018: 19. dubna 2018. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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ZNAK KVALITY
PROPÙJÈUJE
SDRUŽENÍ POHØEBNICTVÍ ÈR

Pohøební služby zajišujeme
s tradicí a úctou již od roku 1906.
kompletní pohøební služby, výkopy hrobù
nepøetržitý odvoz zesnulých
kamenosochaøství - výroba, prodej a montáž pomníkù
možnost sjednání objednávky v mimopracovní dobu
Velká Bíteš, Kostelní 75, tel.: 566 532 419 - nonstop
www.pohrebni-sluzba-velkabites.cz

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
VELKÁ BÍTEŠ

Komplexní péče o Váš vůz

• Provádíme servis a prodej náhradních
dílů na všechny značky a typy vozů
• Dodání dílů do druhého dne

• Pneuservis – včetně Runflat pneumatik
• Výměna čelních skel
• Ruční mytí a tepování vozů

• Kompletní vyřízení pojistných
událostí
• Příprava na STK + provedení STK

• Diagnostika vozů Škoda, VW, Audi, Seat
• Prodej autobaterií za výhodné ceny
• Optická geometrie Hunter

• Půjčovna střešních boxů, příčných
nosičů, nosičů lyží a střešních
nosičů kol

• Prodej olejů Castrol, Paramo
• Super nabídka olejů Madit-MOL
za internetové ceny

Telefon: +420 608 666 327
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21. 4. 2018
Nové město na Moravě-Velká Bíteš
Ženská štafeta 88 km
8 úseků
4 ženy v týmu

www.nomenrun.cz
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2 | 6 | 2018
CIHELNA

START: 14.00 hodin

Areál Kynologického klubu Velká Bíteš

KABÁT revival
Renovace rock

Wiggum the Chief Juliet Starý fóry
Předprodej:
IC a KK Velká Bíteš
Vstupné:

149.00 Kč

předprodej

| 199.00 Kč

na místě

Široký výběr piv | Pivní soutěže | Grilované speciality | Kryté posezení

BBF_2018_A4_CMYK.indd 1
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