ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Duben 2019
Kollárovci ve Velké Bíteši v rámci Tour 2019 po ČR.

Foto: Josef Jelínek

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v samotném závěru předminulého měsíce,
25. února se uskutečnilo opakované únorové
zasedání zastupitelstva města. Jsem rád, že toto
jednání proběhlo ve většině případů projednávaných bodů v konstruktivním duchu všech
zúčastněných zastupitelů. V případě avizovaného jednání a hlasování o zřízení služby SENIOR TAXI a dále odkupu objektu stávajícího
staršího domku za druhou budovou radnice,
které zapadá do dlouhodobé koncepce města na
vytvoření tzv. „Bítešských dvorů“, byly v obou
případech předložené návrhy usnesení většinou
přítomných zastupitelů schváleny.
Výjimkou při zasedání bylo projednávání
bodů rozpočtového opatření města a nových
jednacích řádů finančního a kontrolního výboru, které byly předmětem rozsáhlejší diskuse.
Nově přijaté znění řádů upřesňují proces vlastního průběhu výborů. Dávají navíc rovněž
možnost každému z jeho členů, při obsahovém či procesním nepochopení pravomocí výboru některými z jeho dalších členů, kteří by následně prosazovali projednávání sporných
bodů ve výboru, celou záležitost na nejbližším zasedání zastupitelstva předložit k jeho stanovisku. Samozřejmostí jednacích nových řádů je i jejich soulad s GDPR (Obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).
S postupem prací na revitalizaci základní školy v minulém měsíci jsem spokojen.
Účast na posledním kontrolním dnu mne ujistila v tom, že revitalizaci stihneme tak,
abychom získali dotaci. Debaty na kontrolních dnech jsou sice někdy vzrušenější,
ale věcné. Znovu musím pochválit naše technické pracovníky na stavbě – Pavla Bednáře
i Vladislava Donaťáka, zájmy města hájí naprosto skvěle.
Dopravní situace na Tyršově ulici už je neúnosná. Auta stojí u sokolovny i v širokém okolí polikliniky. Nejpozději od 1. května změníme dopravní značení následovně:
od křižovatky Zahradní - Tyršova po SOŠ Jana Tiraye bude veden pouze jednosměrný
provoz, stejný dopravní režim bude i od polikliniky k Lánicím. Jsem si vědom toho,
že toto opatření vzbudí u řady občanů kritiku, ale děláme to proto, abychom vyřešili
dlouhodobě problematickou dopravní situaci v předmětné ulici. Komunikace nemá
dostatečnou šířku na to, aby mohla být obousměrná a ještě po jedné straně parkovala auta, jak je tomu teď. Řidiči parkováním jednoznačně porušují ustanovení zákona
o silničním provozu.
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V rámci úprav dopravního režimu bude střední obousměrnou část Tyršovy ulice
od polikliniky k SOŠ monitorovat městská policie a bude postihovat neukázněné řidiče,
parkující v tomto úseku.
Obava, že ubude míst k zaparkování se po změně dopravního režimu zcela jistě nenaplní.
Parkování na komunikaci však dostane jasná pravidla a parkující dostanou možnost legálně
zaparkovat v jednosměrných úsecích ulice Tyršova. Uvažujeme rovněž o rozšíření parkoviště
u SOŠ na pozemcích, kde byla dřív prodejna potravin. Ve fázi projektu je navíc rekonstrukce
ulice U Stadionu od polikliniky k bytovým domům SOK. V rámci projektu počítáme s parkovištěm za poliklinikou v okolí současného heliportu. V okamžiku, kdy bude dostavěno, vyhodnotíme, zda je jednosměrné omezení na Tyršově ulici nezbytné.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Pondělí 1. dubna 2019 od 17.00 hodin
ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
Přednáška RNDr. Jiřího Sladkého
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Sobota 6. dubna 2019 v 8.00 hodin
X. ROČNÍK – TURNAJ VE VOLEJBALU – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš
Od 6. dubna do 13. dubna 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky,
pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky,
obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury ve čtvrtek 4. dubna od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Sobota 6. dubna 2019 v 9.00 hodin
„UKLIĎME ČESKO 2019“
Sraz v 9.00 hodin u kulturního domu, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši.
S sebou dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci si opečeme špekáčky na fotbalovém stadionu.
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Kontaktní osoba: Magda Holíková, tel. 731 927 882, mracek@email.cz
Organizuje: Magda Holíková ve spolupráci s Městem Velká Bíteš a Technickými službami
Velká Bíteš spol. s r.o.
Čtvrtek 11. dubna 2019 od 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
Přijďte si vytvořit veselé kraslice pomocí různých velmi jednoduchých technik.
Budeme si hrát s lepidlem, třpytkami, barevnými skořápkami, peříčky, fixami aj.
S sebou si přineste pár vyfouklých vajíček a kreativní náladu.
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna, Velká Bíteš
Pátek 12. dubna 2019 v 19.00 hodin
KONCERT KAPELY „JELEN“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
ve Velké Bíteši. Vstupné: 350 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota 13. dubna 2019 od 7.00 hodin
V. 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: NoMen Run, z.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Od 13. do 14. dubna 2019 v 8.00 hodin
X. ROČNÍK – „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“ – JUDO
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš
Sobota dne 13. dubna 2019 od 8.00 do 11.00 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Pondělí 15. dubna 2019 od 14.30 do 16.30 hodin
POHÁDKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v obou našich mateřských školách. Srdečně zveme i děti z Baby clubu.
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice
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Úterý 16. dubna 2019 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Moravský komorní orchestr s Richardem Kružíkem
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Středa 17. dubna 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Našim hostem bude Mgr. Věra Kroutilová, ředitelka ZŠ.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota 20. dubna 2019 v 8.00 hodin
XIV. ROČNÍK „O POHÁR STAROSTY MĚSTA“ – turnaj ve florbalu – přípravky (1. – 3. třída)
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš
Úterý 23. dubna 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Úterý 23. dubna 2019 v 16.00 hodin
„BACHOVY ESENCE“ – přednáška Petry Tomšíkové
Vstupné dobrovolné, možnost nákupu Bachových esencí
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Petrou Tomšíkovou
Sobota 27. dubna 2019 v 8.00 hodin
XXI. VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš
Sobota 27. dubna 2019 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Neděle 28. dubna 2019 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – PETR MAŠEK, LUKÁŠ VONDRUŠKA: PANAMA
Přijďte se podívat na promítání fotek, na které jen tak nezapomenete!
Do Panamy se Petr s Lukášem vydali v rámci letošních Světových dní mládeže.
Zážitků měli spoustu, ať už je to neuvěřitelná vřelost a srdečnost lidí, jejich zvyky.
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Nebo nádherná příroda, kterou ale kazí všudy přítomné odpadky.
Nebo jídla zkombinovaná z chutí, které by vás ve snu nenapadly dát na jeden talíř.
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Úterý 30. dubna 2019 v 16.30 hodin
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER
Hraje: živá hudba - country kapela Starý Fóry
Dětský soutěžní podvečer pro děti v areálu lesa na Letné, ukončené pálením čarodějnic.
Občerstvení: maso na grilu, špekáčky k opékání připraveny, pitný režim zajištěn
Chata Letná, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky
Úterý 30. dubna 2019 v 17.00 hodin
ČARODĚJNICE NA FARNÍ ZAHRADĚ
Zahraje živá hudba, pro děti spousta soutěží, her a skákací hrad. Chybět nebude vyhlášení
nejhezčích čarodějnic a řada dalších soutěží. Občerstvení zajištěno.
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB V KOSTELE
SV. JANA KŘTITELE VE VELKÉ BÍTEŠI:
Velikonoční zpověď: středa 17. dubna 18.00 – 20.00 hodin
Zelený čtvrtek 18. dubna: 18.00 hodin
Velký pátek 19. dubna: 18.00 hodin (17.30 křížová cesta)
Bílá sobota 20. dubna: 20.00 hodin
Boží hod velikonoční 21. dubna: 8.00 a 9.30 hodin
Velikonoční pondělí 22. dubna: 8.00 hodin

PŘIPRAVUJEME
Úterý 14. května 2019 v 16.00 hodin
„ASTROLOGIE DEVÍTI PLANET“ – přednáška Petry Tomšíkové
Vstupné 150 Kč, výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Petrou Tomšíkovou
Od 16. května do19. května 2019 čt – pá 9.00 – 17.00,
so – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
„CELOROČNÍ TVOŘENÍ – NAŠE POTĚŠENÍ“
Srdečně zveme na výstavu prací dětí z Dětské psychiatrické nemocnice Velká Bíteš, které
tvoří v rámci pracovní terapie v dílnách a v rámci výuky ZŠ při DPN.

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Duben 2019 | 7

Vchod na výstavu je ze dvora DPN U Stadionu 285.
Organizuje: Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš
Sobota 25. května 2019 v 7.00 hodin
ZÁJEZD NA PRAŽSKÝ HRAD
Přihlášky a více informací na tel. č. 607 007 620
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s městským muzeem
Od 30. května do 9. června 2019
PŘÍRODA – ČLOVĚK, MYSLIVOST – UMĚNÍ
Výstava myslivosti Josefa Loupa a fotografií Otty Valeše
30. 5. v 15.00 hodin – vernisáž výstavy ve výstavní síni Klubu kultury
Výstavní síň Klubu kultury a výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Nezávislé sdružení Myslivečtí spisovatelé Moravy a Slezska ve spolupráci se
ZŠ Velká Bíteš, městským muzeem a Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
MÍSTNÍ POPLATKY
Městský úřad Velká Bíteš jako správce místních poplatků upozorňuje občany, že dne
31. 3. 2019 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. 4. 2019 na pokladně Městského úřadu Velká Bíteš.
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. 4. 2019.
Městský úřad Velká Bíteš, Odbor finanční

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 8. dubna 2019 v 17.00 hodin koná zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. p. 482.
Městský úřad
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ŠKOLY
LOGOPEDIE A ZÁPIS NANEČISTO V MŠ LÁNICE
V rámci projektu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš se
v MŠ Lánice uskutečnily další odborné přednášky,
a to na téma Logopedie a Zápis nanečisto.
Setkání LOGOPEDIE proběhlo 27. února 2019 pod vedením Mgr. Vladany Jančíkové, ředitelky Základní školy a Střední školy Březejc. Rodiče měli možnost dozvědět se,
co je to logopedie, logopedická prevence a depistáž, čím se zabývá Speciálně pedagogické
centrum, jaké logopedické služby nabízí zdravotnictví či školství. Dále se seznámili, jak je
to s vývojem řeči u dětí, kdy je vhodné zajít k logopedovi, a zmínila také zásady podpory
správného rozvoje řečového vývoje.
ZÁPIS NANEČISTO se uskutečnil ve
dvou termínech – 14. a 18. března 2019.
Rodiče se nejdříve dozvěděli vše potřebné
k blížícímu se zápisu do ZŠ a poté si děti
hravou a zábavnou formou vyzkoušely,
jak jsou připraveny plnit úkoly při skutečném zápisu do 1. třídy. Přejeme dětem,
aby na opravdovém zápisu neměly trému
a všechny úkoly s lehkostí splnily.
Tímto děkujeme Mgr. Jančíkové a Mgr.
Doubkové za hezké odpoledne a nové poZápis nanečisto. | Foto: Archiv MŠ
znatky, které se jistě každému rodiči budou hodit.
Milada Tesařová a Marcela Janštová, učitelky MŠ

SPORTOVNÍ DEN MATEŘSKÉ ŠKOLY
V měsíci únoru a březnu se naše MŠ účastnila sportovních dnů v hale TJ Spartak Velká Bíteš,
které pro děti připravil pan Vítězslav Kratochvíl ve spolupráci s paní Hanou Holíkovou.
Všechny děti se zde sešly, aby změřily své síly v mnoha sportovních disciplínách. Svou
zdatnost, mrštnost, rychlost, postřeh i odvahu mohly uplatnit na celkem sedmi stanovištích.
Děti si vyzkoušely lezení po žebřinách, cviky na lavičce, houpání na kruzích, hry s míči
- nácvik správného házení a chytání, základy kopané, hod na koš, různé opičí dráhy
s využitím trampolín, žíněnek, tunelu, kuželů, branek, aj. Na závěr si děti zahrály zábavné
míčové hry a honěnou.
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Sportovní den. | Foto: Archiv MŠ

Organizátorům bychom chtěli touto cestou poděkovat za příjemná dopoledne. Vládla
zde skvělá soutěžní atmosféra, což dosvědčovaly úžasné sportovní výkony a zářící oči dětí!
Za sportovními dny můžeme už jen 3x zvolat SPORTU ZDAR a těšit se na příští setkání!
Kolektiv MŠ Lánice a Masarykovo náměstí

TVOŘIVÁ SPOLUPRÁCE
Spolupráce mezi Veselou školkou
a Základní školou ve Velké Bíteši
probíhá dlouhodobě. Děti ze školy
chodí do školky ukázat svoje aktovky a školní vybavení. Předškolní
děti navštěvují školu, aby se adaptovaly na nové prostředí a přechod
v září byl plynulejší. V měsíci březnu
jsme spolupráci spojili se zábavou
a tvořením. Děti ze školy se do
školky přišly podívat na nové hračky,
ale hlavně si přišly vyrobit keramiku
s jarní tématikou. Pod rukama školáků vznikly překrásné výtvory.
Po společném zazpívání lidových
písní se děti vrátily zpět do školy.
Tvořivá práce. | Foto: Archiv MŠ
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POZVÁNKA NA POHÁDKOVÝ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice srdečně zvou děti, rodiče i širokou
veřejnost v pondělí 15. dubna 2019 v době od 14.30 do 16.30 hodin na Pohádkový den
otevřených dveří.
Budete si moci prohlédnout prostory obou našich mateřských škol a děti jistě potěší
setkání s několika pohádkovými postavami.
Srdečně zve kolektiv MŠ Lánice a Masarykovo náměstí

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL VE VELKÉ BÍTEŠI
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 2019/2020 se koná v úterý 14. května 2019 v době od 8.00 do 16.00 hodin.
Základní informace pro rodiče budou zveřejněny na webu obou škol od poloviny měsíce dubna
- www.msbites.cz, MŠ U Stadionu
- www.skolkabites.cz, MŠ Masarykovo náměstí, Lánice
a dále pak v květnovém Zpravodaji města a Exitu 162.
V letošním školním roce připravujeme pro zjednodušení a urychlení celého procesu Zápisu
tzv. Elekronický předzápis, který umožní před termínem řádného zápisu z pohodlí domova
vyplnit elektronickou žádost.
Informace k tomuto systému budou rovněž zveřejněny na webu obou škol.
Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Zprávy ze školní družiny
Děti ze školní družiny se v měsíci únoru bavily při kouzelnickém představení Dua Valdini. Děti byly nadšené různorodými kouzelnickými triky, některé z nich si mohly dokonce
vyzkoušet.
Ke svátku sv. Valentýna si děti vytvořily pestré valentýnské dárky pro své blízké.
Celá družina byla vyzdobena a dárečky si mohly děti také vytvořit díky „lisu na placky“,
kde mohly popustit uzdu fantazii a vytvořit si opravdu originální placky a magnetky.
V rámci Tvoření pro rodiče s dětmi se v prostorách družiny vyráběly brože z filcu.
Při této krásné ruční práci byly využity rozličné materiály a jejich vzájemné kombinace.
Děkujeme všem za hojnou účast a dobrou náladu.
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Koncem měsíce února si mohly děti během Koblížkového odpoledne v rámci začínajícího půstu vyzkoušet přípravu tvarohových koblížků, na kterých si samozřejmě také pochutnaly.
Únorovou vítězkou soutěže na webových stránkách školní družiny – www.druzinabite.
webnode.cz – se stala Beátka Havelková, 1.B. Blahopřejeme!
Projekt Média 2019
Dne 14. února 2019 si žáci 9. ročníku vyzkoušeli být reportérem. Nejdříve se v různě
tematicky zaměřených dílnách učili, jak má vypadat vzhled novin, reklam, výběr témat
a gramatická správnost v novinách. Poté se vžili do role novináře a pokládali otázky na
různá témata žákům a učitelům z celé školy. Na závěr dne každá třída zpracovala získané
informace a vytvořila svoje třídní noviny.
Lyžařský výcvikový kurz na Fajtově kopci
Od 13. – 20. února 2019 probíhal
lyžařský výcvikový kurz pro žáky ze
7. a 5. ročníků na Fajtově kopci ve
Velkém Meziříčí pod vedením instruktorů – pedagogů. Žáci byli rozděleni
do čtyř skupin podle svých lyžařských
schopností. Podle pokynů instruktorů
pak zlepšovali své dovednosti (jízdu
v pluhu, zastavení, otáčení, výstupy,
carvingové oblouky, slalom, jízdu ve
dvojici, na vleku, ale taky volné tréninkové jízdy). Sněhové podmínky i počasí lyžařům přály.
Sedmáci na horách
Reprezentace školy na lyžařském přeboru. | Foto: Jan Liška
Součástí tematického plánu učiva
7. ročníku tělesné výchovy je lyžařský výcvikový kurz. Pro letošní rok jsme jako jednu
z variant zvolili formu pobytu na horách.
Poslední únorový týden se tak 43 žáků a jejich pedagogů, kteří mají instruktorské
zkoušky pro výcvik, přesunulo s veškerou výzbrojí, kufry a příjemným očekáváním do
Penzionu Zámeček v Karlově pod Pradědem.
Sněhové podmínky byly dobré, sluníčko svítilo, a tak i nálada na svahu byla po celou
dobu kurzu výborná.
V ročníku se sešlo hodně šikovných a nadšených lyžařů a také těch, kteří radost z jízdy
teprve objevují. Po týdnu všichni začátečníci udělali obrovský pokrok dopředu a pokročilí
se zase všestranně zlepšili v carvové technice. Dětem se na kurzu velmi líbilo a věříme,
že si odtud přivezly spoustu krásných zážitků.
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Za mlékem na Ostrůvek
Ve dnech 11.3. – 13.3. 2019 měli žáci druhých ročníků možnost nahlédnout do tajů
výroby másla, tvarohu a sýra během programu „Podoby mléka“ na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí. Tyto výrobky si sami pod vedením lektorů vyrobili a následně si na nich
pochutnali. Neméně zábavnou částí programu se stala ochutnávka a porovnávání chuti
mléka z běžného prodeje a mléka přímo od krávy a od kozy. Žáci se průběžně dozvídali mnoho zajímavého o výrobě mléka v minulosti a dnes, o jeho složení a hlavně
významu pro naše zdraví.
Reprezentace školy na lyžařském a snowboardovém přeboru škol
Ve středu 13. 3. 2019 se ve Velkém Meziříčí uskutečnil lyžařský a snowboardový přebor škol, kterého se zúčastnilo 23 škol z kraje. Také naše ZŠ vyslala závodníky do boje
o pohár. Závod byl rozdělen do několika kategorií, oceňovali se zvlášť jednotlivci a celkově také škola.
Naši lyžaři z 1. stupně skončili na hezkém 5. místě s 68 body. Do celkového hodnocení
nejvíce přispěl Marek Balej (4. A), který ve své kategorii 4. až 5. tříd vybojoval 1. místo.
Další, kdo získal body pro nižší stupeň, byl Ondřej Jurný (4. A), který se v kategorii snowboardistů umístil na 2. místě. Z řad učitelů se zúčastnil pan učitel Liška, který získal bronzovou medaili. Lyžaři z 2. stupně obsadili celkově 21. místo s 11 body.
Velká pochvala patří všem zúčastněným žákům za reprezentaci školy a budeme se těšit
na další ročník lyžařského přeboru škol kraje Vysočina.
Zápis nanečisto
Ve čtvrtek 14. 3. a v pondělí 18. 3.
2019 se v MŠ Lánice uskutečnilo
v odpoledních hodinách setkání rodičů a předškolních dětí s pedagogy
z 1. stupně ZŠ. Rodiče byli seznámeni se základními informacemi
o průběhu zápisu do základní školy.
Děti si během „zápisu nanečisto“
vyzkoušely nejrůznější grafomotorická cvičení, správný úchop psacího
náčiní, orientaci v ploše, rozlišování
geometrických tvarů, barev, počítání
prvků do deseti a kresbu postavy.
Prvňáčci na bruslení. | Foto: Taťána Filipová
Rodičům byly představeny učebnice
a pracovní listy pro děti prvních tříd, které budou využívat během předslabikářového období. Byly zodpovězeny četné dotazy rodičů a paní učitelky se snažily během diskuze
poradit rodičům, jak pomoci budoucím prvňáčkům, aby úspěšně prošli začátkem svého
prvního školního roku.
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Prvňáčci na zimním stadionu
Rádi bychom poděkovali všem rodičům i žákům 9. ročníků, kteří ochotně pomáhali
prvňáčkům při přípravě a obouvání bruslí a při jejich mnohdy prvních pokusech jízdy na
bruslích po ledě zimního stadionu.
Pozvánka pro předškoláky k zápisu
Zápis do ZŠ Velká Bíteš se uskuteční 25. dubna 2019 od 13.00 do 17.00 hodin na budově
ZŠ Sadová 579.
Eva Hudcová

PODĚKOVÁNÍ HASIČŮM Z BOROVNÍKA ZA SPONZORSKÝ DAR
ZŠ a PŠ Velká Bíteš, příspěvková organizace tímto děkuje Sboru dobrovolných hasičů
Borovník za sponzorský dar. Hasiči a občané Borovníku naší škole finančně přispívají již
několik let. V letošním roce dar dosáhl výše dvaceti tisíc.
Jedná se o část výtěžku z TraktorŠOU, kterou hasiči organizují. Peníze, které prostřednictvím sponzorských darů získáváme, jsou vždy využity na nákup kompenzačních pomůcek pro žáky naší školy. Nyní se chystáme zakoupit vibrační podložku a další pomůcky,
které budou využívány zejména v multisenzorické místnosti snoezelen při terapiích žáků
s tělesným či kombinovaným postižením.
Jménem hasičů z Borovníku si vás dovolujeme pozvat na další ročník TraktorŠOU,
který se uskuteční 23. 6. 2019 v Borovníku.
Alena Kalinová

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, příspěvková organizace
26. dubna 2019 8.00 – 15.00 hodin
OBOR: ZÁKLADNÍ ŠKOLA (pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, PAS)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ
PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠ SPECIÁLNÍ
Kritéria pro přijetí budou 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 kontaktujte školu na tel. č. 724 335 923, 566
789 552, info@specskolabites.cz
Blanka Gaizurová, ředitelka školy

SOUTĚŽ ŘEMESLO VYSOČINY – KOVO JUNIOR 2019
Ve dnech 19. 2. – 20. 2. 2019 se dva žáci Střední odborné školy Jana Tiraye zúčastnili
v Ledči nad Sázavou krajské soutěže s názvem Řemeslo Vysočiny – Kovo junior 2019.
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Ta je jednou ze tří etap postupových soutěží
zručnosti strojírenských oborů Cechu Kovo
ČR, která byla vyhlášena jako součást celostátní přehlídky České ručičky.
Soutěž je určena pro žáky 2. až 4. ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač.
Účastnilo se jí 16 žáků z osmi škol kraje
Vysočina, každou z nich reprezentovali
dva soutěžící. Naši školu zastupovali Josef
Smažil a Martin Požár, žáci třetího ročníku.
Prvním úkolem žáků bylo vytvořit řídící
program dle zvoleného řídícího systému
a výkresové dokumentace tak, aby bylo
možné součást vyrobit na CNC obráběcím
stroji. Druhým úkolem se stalo měření pěti
vybraných rozměrů zadané součásti, zaznamenání naměřených údajů do měřícího protokolu, rozbor uložení a výpočet otáček ze
zadaných hodnot.
V kategorii družstev naši žáci skončili na
šestém místě. V kategorii jednotlivců obŽáci na soutěži. | Foto: Archiv školy
sadil Josef Smažil 6. místo a Martin Požár
celkově 12. místo. Oběma chci poděkovat za účast a dobrou reprezentaci školy.
Vladimír Marek, učitel ODV

SOUTĚŽ ŘEMESLO VYSOČINY
Už tu máme měsíc březen a s ním i každoročně pořádanou krajskou soutěž,
ve které poměřili své odborné dovednosti
i žáci 3. ročníku Střední odborné školy
Jana Tiraye oboru vzdělání Obráběč kovů.
Téměř už tradičně se konala ve Žďáře nad
Sázavou ve dnech 13. a 14. 3. 2019 s názvem Řemeslo Vysočiny 2019.
Z této soutěže dva nejlepší pak postupují do celostátního kola O nejlepšího obráběče kovů ČR. Tato akce proběhla pod patronací radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
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Ing. Jany Fialové, MBA. Každá škola mohla do soutěže přihlásit po jednom dvoučlenném družstvu.
Klání se zúčastnilo sedm dvoučlenných družstev, z toho bylo 6 družstev z Kraje Vysočina a 1 družstvo ze Slovenské republiky. Úkolem soutěžících bylo vyrobit součást na
soustruhu dle výkresové dokumentace a prokázat základní teoretické znalosti z oboru,
včetně dovedností při měření součásti a zpracování měřícího protokolu.
Na objektivní průběh a hodnocení dohlížela komise rozhodčích složená z pedagogických pracovníků zúčastněných škol. V kategorii družstev naši žáci ve složení Kroutil Roman a Plecitý Vojtěch skončili celkově na 2. místě.
V kategorii jednotlivců obsadil Plecitý Vojtěch 3. a Kroutil Roman 4. místo. Odbornou
praxi tito žáci vykonávají v našem Středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš.
Poděkování patří nejen těmto dvěma žákům, ale i všem učitelům ze SOŠ. J. Tiraye za
teoretickou přípravu, ale i všem učitelům ve Středisku praktického vyučování za praktickou přípravu.
Aleš Janíček, ředitel SPV PBS

KULTURA
DĚTSKÝ KARNEVAL S KOUZELNÍKEM HARRYM
V neděli 3. března se ve
14.00 hodin uskutečnil v sále
kulturního domu ve Velké Bíteši Dětský karneval s kouzelníkem Harrym. Děti a rodiče
si užili dvě hodiny plné zábavy, tance, písniček a soutěží.
Odvážné děti si měly možnost
zasoutěžit a za odměnu získat
bonbóny, lízátka nebo omalovánky.
Děti byly v různorodých kostýmech, ve kterých jsme mohli
vidět Červenou karkulku, lišZ karnevalu. | Foto: Silvie Kotačková
tičky, hasiče, policajty, piráty,
rytíře, indiány, čaroděje, Spidermana, Kašpárka a nespočet princezen. Pro malé návštěvníky byla připravena také bohatá tombola. Děti v ní mohly vyhrát nejen různé sladkosti,
ale i hračky.
Silvie Kotačková, Klub kultury
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KOLLÁROVCI VE VELKÉ BÍTEŠI
Když se nám v létě minulého roku ozval manažer kapely Kollárovci z východního Slovenska, že by v rámci CZ Tour 2019 navštívili Velkou Bíteš, s navrhovaným termínem
jsme z důvodu plesové sezóny nemohli bohužel souhlasit. Přijít o možnost vystoupení této
kapely u nás jsme si rozhodně ale nenechali ujít. Společnými silami jsme dali dohromady
termín 27. února 2019. Ihned po zahájení předprodeje bylo jasné, že o tyto mladé talentované hudebníky bude velký zájem.
Slovenská kapela svým temperamentním zpěvem, humorným slovem a hromadou goralské temperamentní energie vytvořila v zaplněném sále kulturního domu nezapomenutelnou atmosféru. Ihned na začátku po nastoupení muzikantů na bítešské pódium bylo jasné,
že tato kapela je u publika velmi oblíbená a svým potleskem to dalo a dávalo mladým
muzikantům patřičně najevo. Po celou dobu dvouhodinového koncertu bez přestávky bylo
u diváků velké nadšení, úsměv na tváři, dobrá nálada, zpěv, ale i tanec.
Kapela Kollárovci svým hudebním nadáním a uměním ukázala svůj goralský temperament
a získala si přízeň mnoha fanoušků. V jejím repertoáru jsme mohli slyšet slovenské lidové
písně, vlastní skladby z jejich autorské dílny, ale také skladby z klasické nebo populární hudby.
Pro české publikum si připravili a diváci si mohli v jejich podání poslechnout také známé
české polky nebo hudbu písně „Lady Carneval“. Pestré bylo také nástrojové obsazení

Kollárovci v sále KD. | Foto: Otto Hasoň
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a kluci ukázali svůj talent na violoncello, kontrabas, soprán a alt saxofon, cimbál, akordeon
a bicí nástroje. Na závěr koncertu si také zahrála společně s Kollárovci malá harmonikářka
z Náměště n. Oslavou, Anežka Strážnická.
Po skončení velkolepého koncertu si mohli návštěvníci jako upomínku na úžasný koncert
koupit propagační materiály kapely, např. CD, DVD, klobouk, tričko, mikinu nebo se s mladými hochy vyfotografovat a mít tak pěknou vzpomínku na krásný a nezapomenutelný koncert.
Předběžně jsme si slíbili, že až se bude opět plánovat další Tour po České republice,
Velká Bíteš v jejím plánu nesmí chybět.
Kluci díky!
Silvie Kotačková, Klub kultury

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN SE SKUPINOU KAMELOT
Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s odborovou organizací OS KOVO
PBS uspořádala k Mezinárodnímu dni žen koncert Romana Horkého se skupinou Kamelot. V pátek 15. března se už v 15.00 hodin odpoledne zaplnil celý kulturní dům ve
Velké Bíteši.
Oslavit svůj svátek k Mezinárodnímu dni žen přišlo asi 300 žen a 30 mužů. Po úvodním
slovu Františka Škarpíška za OS KOVO PBS ve Velké Bíteši nastoupil na bítešské pódium
Roman Horký s kapelou Kamelot a skvělý koncert mohl začít.
Tento koncert se stal také příležitostí ke křtu nového CD s názvem „Země tvých dlaní“,
které obsahuje 12 zbrusu nových původních písní a nového zpěvníku „Kytarové dílny“ Romana Horkého. Kmotrem CD byl Jiří Rauš a společně s Romanem Horkým pokřtili CD
vodou z Bílého potoka, kterou poté nechali oba pánové kolovat publikem. Bylo zajímavé,
že odvahu napít se dostala pouze jedna paní. Tajemství, které nebylo odhaleno, a Bílý potok
byl v danou chvíli daleko, voda použitá ke křtu byla „naše bítešská“, natočená z kohoutku.

Kamelot na bítešském pódiu. | Foto: Otto Hasoň

18 | Duben 2019

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

Po celý koncert vládla v sále kulturního domu pohodová a klidná atmosféra. Zazněly
zde známé i nové písně kapely, kde autorem všech textů a skladatelem hudby je zpěvák
a leader skupiny Roman Horký.
Při odchodu domů, než dostaly ženy k svému svátku krásnou rudou růži, mohly se s Romanem Horkým vyfotografovat anebo získat podpis přímo na plakát nebo CD zakoupené
přímo na místě.
Poděkování patří Františku Škarpíškovi a Jiřímu Raušovi za objednání i dovoz růží.
Silvie Kotačková, Klub kultury

KONCERT BHP NAPODRUHÉ
V historii našeho půlkruhu se ještě nikdy nestalo, že by byl koncert v den konání zrušen.
Všechno je jednou poprvé, a tak se i nám podařilo vlivem komunikačního šumu jít na jeden koncert dvakrát. Nutno podotknout, že asi vlivem jarních prázdnin se napoprvé sešlo
jen pár návštěvníků, a tak jsme byli velmi rádi, když na druhý pokus se publikum sešlo
v hojném počtu.
Koncert určitě stál za to, mě zejména oslovila druhá půlka programu, kde zazněla Sonáta Sergeje Rachmaninova. Uvítat u nás v Bíteši umělce takového formátu, jako je Jan
Páleníček a Jitka Čechová, je opravdová pocta. Nic lepšího si ani nemůžeme přát. Jednalo
se opravdu o luxusní hudební zážitek. Jan Páleníček bohatě provázel koncert slovem a my

Z koncertu. | Foto: Otto Hasoň
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jsme se tak dozvěděli spoustu informací o autorech skladeb, jejich dílech a době, kdy vznikaly. Publikum na závěr odměnilo umělce zaslouženě potleskem ve stoje a samozřejmě
došlo i na přídavky. Jako vždy jsme se po koncertě odebrali ještě chvíli posedět u Raušů.
Hovořili jsme mimo jiné o jejich nedávném koncertním turné po USA a Kanadě a situaci na
hudební scéně vážné hudby. Opět bylo zmíněno, že je naprosto fantastické a ojedinělé, že
koncerty v Bíteši navštěvují v pěkném počtu i děti, pochváleni jsme byli za úroveň i účast
publika na našich koncertech. Díky že chodíte!
Nezbývá, než vás pozvat na příští koncert, kde vystoupí Moravský komorní orchestr
s vedoucím Richardem Kružíkem. Srdečně zveme, přijďte si poslechnout mladé umělce!
Netradičně až 16. 4. v 19.00 hodin, sál KD.
Ondřej Sedlák

MORAVSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Milí návštěvníci Bítešského hudebního půlkruhu, není to tak dlouho, co jsme vám předložili program 22. sezony. Dnes je mou příjemnou povinností pozvat vás již na poslední
řádný koncert z letošní programové nabídky. Představí se nám Moravský komorní orchestr
pod taktovkou Richarda Kružíka. Pravidelným posluchačům jistě neunikne, že si ve Velké
Bíteši zahraje již potřetí.
Soubor založil po svém příchodu do Brna v roce 1948 prof. Zbyněk Mrkos. Ve své době
měl tento čin nesmírný význam, protože vznik stálého komorního tělesa byl pro studenty
brněnské konzervatoře velmi přínosný. Tříbili si zde své hráčské dovednosti, tónovou
i stylovou kulturu a také inspirovali mnoho soudobých skladatelů k zajímavým tvůrčím činům. Po Zbyňku Mrkosovi vedl MKO Alois Veselý a od roku 1990 stanul v čele orchestru
dirigent a dramaturg prof. Rudolf Šťastný. Využíval zde své bohaté hráčské i pedagogické
zkušenosti a rozvíjel práci tohoto souboru na vysoce profesionální úrovni. Za jeho působení získal orchestr první cenu v soutěži Concerto Bohemia a účinkoval nejen na domácích
pódiích, ale i v zahraničí.
V roce 2006 předal vedení svému žákovi z JAMU Richardu Křužíkovi, který jej řídí
dodnes. Pod jeho taktovkou získal v roce 2009 orchestr opět absolutní vítězství v soutěži
Concerto Bohemia. Richard Kružík je v současnosti členem Janáčkova kvarteta a kromě
řízení orchestru se věnuje též pedagogické činnosti na konzervatoři v Brně.
Program, který si pro nás připravili, je víc než zajímavý. Na úvod zazní několik částí z kantáty Stabat Mater G. B. Pergolesiho a poté si vyslechneme Koncert pro kontrabas a orchestr
J. K. Vaňhala. Můžeme se těšit na známé Divertimento D dur W. A. Mozarta a na závěr nás
jistě osvěží Koncert pro klarinet a orchestr amerického skladatele A. Coplanda. Rozhodně
je tedy nač se těšit. Účinkování orchestru je v dramaturgii Bítešského hudebního půlkruhu
výjimečnou událostí, takže tuto šanci určitě využijte a přijďte si Moravský komorní orchestr
poslechnout. Myslím, že tentokrát koncert nadchne velké i malé posluchače. Těšíme se na
vás v úterý 16. dubna 2019 v 19.00 hodin v sále KD.
Marika Kašparová
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ZÍSKALI JSME 1. MÍSTO V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB
Dne 18. března 2019 jsme se zúčastnili vyhlášení výsledků 21. ročníku krajského kola soutěže Zlatý
erb 2019 o nejlepší webové stránky
a elektronické služby měst a obcí.
Vyhlášení výsledků se konalo při
slavnostním ceremoniálu na Krajském úřadě kraje Vysočina. Ceny
předával soutěžícím hejtman Kraje
Vysočina Jiří Běhounek, který ocenil narůstající počet přihlášených
měst a obcí a především úroveň jeOcenění „Zlatý erb 2019“. | Foto: Lenka Plechatá
jich webových stránek.
K oceněným promluvil také RNDr. Tomáš Renčín, předseda spolku Český zavináč. Náš
kulturně společenský webový portál Bítešsko se umístil v kategorii nejlepší web kulturního zařízení na 1. místě.
Lenka Plechatá, Informační centrum

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ
Srdečně vás zveme na velikonoční dílnu, která se bude konat ve čtvrtek 11. dubna
od 17.00 hodin v Městské knihovně Velká Bíteš. Přijďte si vytvořit veselé kraslice
pomocí různých velmi jednoduchých technik. Budeme si hrát s lepidlem, třpytkami,
barevnými skořápkami, peříčky, fixami aj. S sebou si přineste pár vyfouklých vajíček
a kreativní náladu.
Hana Chytková

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU SPCCH
Zveme vás na třetí velikonoční výstavu ZO SPCCH. Zájemci o prodej vlastních výrobků
přinesou zboží ve čtvrtek 4. dubna na Klub kultury od 9.00 do 16.00 hodin. Výstava bude
otevřena od soboty 6. dubna do soboty 13. dubna v čase od 9.00 do 17.00 hodin. Přijďte se
podívat. Všichni jste srdečně zváni.
Eva Svobodová

ZÁJEZD NA PRAŽSKÝ HRAD
Vzhledem k velkému pozitivnímu ohlasu na prohlídku Pražského hradu dne 20. října
loňského roku, se Informační centrum a Klub kultury společně s Městským muzeem ve
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Velké Bíteši rozhodly zrealizovat další zájezd do našeho hlavního města, který se uskuteční v sobotu 25. května. Záštity této akce se opětovně ujme PhDr. Jaroslav Sojka PhD.,
hlavní kurátor sbírek Pražského hradu, který nás tentokrát provede zřídkakdy přístupnými reprezentačními prostory Pražského hradu, Rudolfovou galerií a Španělským sálem.
Po obědové pauze pod jeho výkladem absolvujeme prohlídku Valdštejnského paláce,
sídla Senátu České republiky.
Ranní odjezd z Masarykova náměstí a cena samotného zájezdu bude upřesněna pracovníky ICaKK. Oběd pro účastníky je připraven ve 13.00 hodin v hradní zaměstnanecké
jídelně (oběd cca 100 Kč si platí každý sám), odjezd z Prahy proběhne cca v 16.00 hodin.
Přihlášky směřujte na tel. č. 607 007 620, program@bitessko.com, platba v hotovosti
na Klubu kultury – 1. patro. Upozorňujeme zájemce, že počet účastníků je omezený!
Ivo Kříž, Městské muzeum

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH
KOŠÍKOV (II. část)
Naučná vycházka
Emeritní revírník pan Josef Kalina uspořádal pod záštitou SDH Košíkov naučnou vycházku po košíkovských lesích, na které informoval účastníky o nejstarších stromech,
například o nejstarším buku lesním starém více jak 200 let. Názorně předvedl, jak se značí
vytěžená kulatina vyrážením číselného značení, a každému z účastníků věnoval odkrojek
kmene s číslem a datem konání vycházky.
Tradiční košíkovská pouť

Realizační pouťový tým. | Foto: Archiv obce
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Tato událost, pravidelně se opakující již po mnoho generací, je největší a nejdůležitější společenskou
akcí ve vesnici, známou v širokém
okolí. Pouť se koná vždy v neděli blízké svátku sv. Bartoloměje,
který připadá na 24. srpna. Tomu
světci je také zasvěcen místní kostelík spadající pod správu bítešské
farnosti, ve kterém bývá sloužena
slavnostní mše svatá. Pouť provázejí tři taneční zábavy. Páteční –
„pro mladé“, sobotní – pro všechny
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věkové skupiny, které se pravidelně účastní také bítešská chasa, nacvičující zde již
několik let za doprovodu skupiny PIKARDI předtančení na Bítešské hody. V neděli
následuje obchůzka po vesnici se skupinou GALÁNI, při níž zvou dobrovolní hasiči
místní občany na „tancovačku“ pod májí.
Vysazení pamětní lípy
Při příležitosti oslav 100. výročí založení
Československé republiky se rozhodli místní
dobrovolní hasiči společně s osadním výborem
oslavit toto významné jubileum naší státnosti
originálním způsobem - vysazením pamětní
lípy. Chtěli tím vyjádřit nejen sepětí s generacemi našich předků, ale také přispět ke zlepšení
vzhledu obce. Sešlo se asi 25 občanů, které pořadatelé přivítali stylově – rumem Republikou.
Všichni společně zazpívali státní hymnu a po
vysazení lípy následovalo posezení v Hasičském
Vyznamenaní občané (zleva: Z. Uherka, M.
Jůza aj. Koza). | Foto: Archiv obce
domě. Při této příležitosti bylo uděleno hasičské
vyznamenání třem zasloužilým občanům dlouhodobě pracujících pro obec – Miloši Jůzovi, mnohaletému předsedovi OV, Zdeňku Uherkovi nejstaršímu a bratru Josefu Kozovi.
Pro účastníky bylo připraveno stylové občerstvení.
Lampionový průvod
V posledních letech pořádají Košíkovští každoročně lampionový průvod pro děti. Vychází
vždy od Hasičského domu (HD) a loni 10. listopadu v 17 hodin se uskutečnil již 4. ročník.
Pokaždé se snaží naplánovat cestu jiným způsobem. Loni vyšlo více jak 70 účastníků směrem
ke svatebnímu salónu, dále na Kopajna, potom
kousek lesem ke koním a zpět k HD. Po průvodu
bylo připraveno malé občerstvení - pro nejmenší
zdarma a pro dospělé klasické pivečko, grog,
„čajík“ aj. Akci pod záštitou SDH Košíkov připravily a zorganizovaly Petra Pařilová a Alena
Kalinová. „Byl to krásný večer strávený s Koškováky“, prohlásil jeden z účastníků.
Rozsvěcování vánočního stromečku
Loni již po čtvrté rozsvěcovali v Košíkově
vánoční stromeček mnoha „světýlky“. Za do-
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Rozsvícený vánoční stromek. | Foto: Archiv obce
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provodu živé hudby zpívají občané koledy, potom se přesunou do Hasičského domu
a pokračují zpěvem lidových písní. V minulých letech je doprovázela hudba pana Božka,
loni jim zahráli GALÁNI. Občerstvení v podobě vánočního punče, svařeného vína a jiných
pochutin je pro všechny občany zdarma. Děti své samostatné vystoupení nemají, koledy
zpívají společně s dospělými.
Slavnostnímu rozsvícení předchází vánoční tvoření. Děti společně s rodiči se sejdou
vždy o hodinu dřív a vytvoří si např. vánoční svícen, vánoční ozdoby na stromeček atp.
Potom se všichni společně přesunou ven a zapojí se do zpívání vánočních koled.
Soutěž o nejlepší guláš
V minulých letech pořádali dobrovolní hasiči soutěž o nejlepší bramborák. Loni na ni
chtěli navázat v jiné chuťové kategorii, a proto uspořádali soutěž o nejchutnější kotlíkový
guláš. Soutěž se odehrává před koncem roku, loni to bylo 29. prosince. Byla utvořena
čtyři soutěžní dvoučlenná družstva, která za budovou HD zapálila kolem 10. hod na připravených ohništích ohýnky a začala v kotlících vařit guláš. Na slavnostní vyhodnocení
v 17 hodin byli pozváni košíkovští občané, z kterých byla vytvořena dvacetičlenná porota a ta rozhodla, který z gulášů je ten nejlepší. Vítězům byla předána „putovní vařečka“
a hodnotné ceny od sponzorů.
Členové SDH pořádají také zabíjačkové hody, které jsou však jejich soukromou akcí
a odměnou za celoroční dobrovolnou práci.

Soutěžní družstva u ohýnků. | Foto: Archiv obce
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VÝSTAVBA A PLÁNY DO BUDOUCNA
Hasičský dům
Nejvýznamnější akcí posledních let byla stavba Hasičského domu. Její realizaci umožnila zejména obětavá organizační a brigádnická práce místních dobrovolných hasičů,
za podpory OV Košíkov a města Velká Bíteš. Obec tím získala kulturní stánek, o kterém
se předchozím generacím ani nesnilo. Ty tehdy využívaly k zábavám a schůzím především „Hostinec U Kubitů“, jehož provoz byl ukončen v roce 1994. Potom se občané
scházeli ve staré výčepní budově na hřišti (vedle HD), kde se mj. konaly také hasičské
výroční valné hromady.
Rekonstrukce výčepní budovy
V budoucnu plánují Košíkovští tuto starou budovu zbourat a na jejím místě postavit
budovu novou, jejíž součástí bude také hasičská garáž. Projektovou dokumentaci mají již
zpracovanou a nyní jednají s městem o odkupu pozemků a se stavebním úřadem o demolici staré budovy. Do nové garáže chtějí přesunout hasičské zařízení ze stávající zbrojnice
u kostela, tu potom také zbourat a na jejím místě pořídit parčík s parkovištěm pro osobní
vozidla, které by sloužilo především návštěvníkům hřbitova a kostela. Do Hasičského
domu se z budovy u kostela přesune také obecní kancelář, současně využívaná pouze pro
vysílání rozhlasu a skladování materiálu.
Dokončení oprav obecních cest
Členové OV by chtěli také zrekonstruovat poslední části obecních cest – od HD směrem
k Rybníčkovým a od Rybníčkových starou ulicí směrem k hlavní silnici na Rosice. To jsou
dvě poslední neopravené komunikace v Košíkově.
Závěrem
Chci ještě jednou poděkovat předsedovi OV Martinu Brymovi za nevšední ochotu
při poskytování informací, a vám vážení čtenáři, doporučuji návštěvu této zajímavé
„houbařskými“ lesy obklopené vesnice – nejlépe při jejich tradiční srpnové pouti. Občanům Košíkova pak jménem redakce Zpravodaje přeji klidný a spokojený život.
Alois Koukola

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice POD HRADBAMI, čp. 169:
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Dům čp. 169 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

Další z „chalup na bahně pod městem“ (1776) v roce 1594 držela Otcovská. Roku
1611 Václav Otcovský prodal dům „pode zdí [pod hradbami] podle gruntu Havla
Špalka [již zaniklý dům] z jedné strany Pavlovi Tesařovi Němci“ za cenu 50 zlatých. Přitom bylo vymíněno, aby „Pavel Novoměstskej k vodě choditi mohl jako kdy
předešle“. Toto věcné břemeno vzniklo tak, že roku 1598 Václav Otcovský prodal
ševci Pavlu Novoměstskému (Lánice 57) za 9 zlatých „dílny, kteráž jest při gruntu
jeho“. Roku 1616 Václav Otcovský prodal Pavlovi Tesařovi svou pohledávku na domě
10 zlatých za 3,5 zlatého. Později roku 1670 Jan Rovenský na místě své manželky
prodal Martinu Porupkovi pohledávku na domě, kterou zdědila po svém otci, 20 moravských zlatých za 3 rýnské zlaté. A roku 1677 bylo dopsáno, že „cožkoliv tu na zvrchu jmenovaném kruntě Václavovi Porupkovi po nebožtíkovi Václavovi Otcovským jakožto otčímovi jeho patřilo, to vše Martinovi Porupkovi a budoucím jeho k vlastnímu
užívání odevzdává“. V roce 1690 byl dům zmíněn jako poustka po Ondřeji Tesařovi
a držel ji již zmíněný Martin Porupka (náměstí 82).
K obnově domu došlo až roku 1771, kdy „to pustý místo neb požár tak řečený Tesařovský, od nebožtíka Martina Porupky koupený, kterej Anna Kostelecká předtím
ovdovělá Šmeserlova v držení měla [náměstí 82],“ od města koupil za 25 rýnských
zlatých (tj. 21 mor. zl. 30 kr.) hotově a 10 moravských zlatých po ročních vejruncích
krejčí Maxmilián Hrabík, který „ten grunt vystavěti se zavázal“. Domovní parcela
byla vymezena mezi domem Jana Šmída (čp. 170 + čp. 202 + část zahrady současného
čp. 169) a zahradou dávno zaniklého Šeclajnského domu vdovy Viktorie Kostelecké
(bytem náměstí 9). Městský úřad přidělil k domu do užívání tři kusy obecních rolí
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podobně, jako měly ostatní sousedské domy. Mapa stabilního katastru z roku 1825
prozrazuje, že oproti dnešku byla domovní parcela posunuta. Tehdy totiž k ní nepatřila
zahrada ze strany k čp. 170, zato zahrnovala zahradu z druhé strany, nyní přináležející
k domu čp. 12.
Roku 1824 Františka, dříve provdaná Hrabíková, postoupila domek se zahradou v ceně
365 zlatých svému novému manželovi ševci Antonínu Navrátilovi. Ten jej postoupil dále
roku 1849 v ceně 400 zlatých svému synovi Janu a Barboře Navrátilovým. Roku 1864
koupili dům za 1000 zlatých František a Anna Navrátilovi, kteří roku 1875 přikoupili
187 kvadrátních sáhů zahrady a louky od tehdy sousedního domu čp. 170. Následně roku
1879 postoupili dům Jakubu a Anně Hedejovým. Roku 1882 jej koupili Karel a Františka (rozená Procházková) Burianovi. V roce 1889 došlo k exekuční dražbě, po které byl
dům následujícího roku připsán Josefu a Josefě Svobodovým. Od nich jej roku 1892 koupila Kateřina Blahová. Následně roku 1912 jej koupili dále Stanislav a Antonie Daškovi.
Roku 1943 Stanislav Dašek získal dům celý, načež roku 1947 polovinu domu postoupil
Anně Daškové.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 14, 55, 164,
196; kn. č. 11788, fol. 138; kn. č. 11789, fol. 258; kn. č. 11797, fol. 166. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 45.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XXIV

VZDĚLÁVÁNÍ
Potřebu nových pracovníků pro výrobu v našem závodě jsme zpočátku kryli náborem
nových pracovníků z města Velké Bíteše i z okolních vesnic a jejich následným zaškolením na strojní profese. Trvalým zdrojem však mohli být pouze vlastní učni. Jejich výuku
prováděla do roku 1954 Živnostenská škola ve Velké Bíteši. Od roku 1955 až do roku 1964
připravovalo naše učně Odborné učiliště PBS v Brně na Kamenomlýnské ulici.
Vlastní učiliště
Od školního roku 1964 – 1965 bylo v našem závodě uvedeno do provozu vlastní učňovské středisko. Teoretickou výuku učňů zajišťovala bývalá Živnostenská škola ve Velké
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Učňovská dílna soustružníků v 70-tých letech. | Foto: Archiv A. Janíčka

Bíteši, praktická výuka probíhla ve vlastních, nově zřízených učňovských dílnách. V každém ročníku se učilo nejdříve 40 učnů, později 50 až 60 učňů. Do roku 1990 prošlo naším
učňovským střediskem 1280 vyučenců. O výuku se staralo 7 mistrů a učitelů pod vedením
Ludvíka Tučka. V našem učňovském zařízení jsme později zaškolovali také pracovníky
pro závod Oslavany a závod Mikulov.
Večerní průmyslovka
Od školního roku 1956 – 1957 začala v našem závodě fungovat pobočka Průmyslové
školy pro pracující v Brně, na Kotlářské ulici - tzv. „večerní průmyslovka“. Výuka pro
25 pracovníků byla zahájena 1. září roku 1956. Studium bylo zpočátku dvouleté,
později bylo rozšířené na čtyřleté, zakončené maturitou.
Strojírenský institut
V roce 1963 byla v bítešském závodě zřízena pobočka Podnikového strojírenského
institutu v Brně, který byl prvním v tehdejším Československu. Třídním učitelem byl
Ing. Jan Nebeský, bývalý profesor Technické univerzity v Bratislavě. Závěrečné zkoušky
v roce 1967 složilo sedm posluchačů, kteří obdrželi diplomy a měli právo užívat titul
„diplomovaný technik“.
Ostatní typy studia
Někteří mladší zaměstnanci studovali při zaměstnání ve večerním nebo dálkovém typu
studia na průmyslovkách v Brně či ve Žďáře nad Sázavou.
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První maturanti z roku z r. 1964. | Foto: Archiv M. Janšty

Ti nejzdatnější také na Vysokém učení technickém v Brně, kde však při náročném,
6 let trvajícím studiu, byla „úmrtnost“ neúměrně vysoká. Umožněno bylo také studium
vědecké aspirantury (titul CSc.) většinou na VUT v Brně. Všechny tyto typy studia závod
podporoval udílením studijního volna.

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
Bytová výstavba pro zaměstnance
Byty pro naše pracovníky zajišťoval zpočátku MěNV ve Velké Bíteši. Pro zabezpečení
náboru nových pracovníků, zejména kvalifikovaných techniků a udržení mladých pracovníků, vyučených v našem závodě, jsme věnovali velkou pozornost další bytové výstavbě.
Od roku 1970 přešla bytová výstavba na náš závod. Formy bytové výstavby byly různé:
podniková, podniková družtevní, svépomocná družstevní, ale také výstavba rodinných
domků.
Podniková výstavba
V roce 1968 se začaly připravovat investiční záměry na výstavbu podnikových bytů,
plánovanou na léta 1970 až 1980. Stavby prováděly Montované stavby Brno souběžně
s výstavbou nových objektů v našem závodě. První obytný dům se 16-ti podnikovými
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Podniková výstavba. | Foto: Archiv Regionální učebnice

byty byl předán do užívání v roce 1971. Další tři obytné domy s 18-ti podnikovými byty
byly postaveny v letech 1972 až 1976. Pro vytápění byla postavena kotelna na hnědé uhlí.
Technologické zařízení kotelny a rozvodů tepla zajišťoval náš závod.
Družstevní podniková výstavba
V roce 1978 byl předán do užívání první panelový dům z družstevní podnikové výstavby. Měl 42 bytů v provedení dvou až čtyřpokojovém. Druhý blok stejného provedení
byl dokončen v roce 1979 a třetí, stejného typu, v roce 1984. Druhý a třetí blok byly již
z podnikové výstavby. Výstavbou těchto 84 bytů byly odstraněny největší sociální problémy, spojené se zajištěním bydlení rodin našich mladých pracovníků.
S výstavbou 4. bloku se 42 byty bylo započato v roce 1985, dokončen byl v roce
1987. V témže roce začala stavba 5. bloku, předaného do užívání v roce 1989. Byty ve
4. a 5. obytném bloku byly stavěny v rámci podnikové družstevní výstavby.
Vytápění
Zajištění spolehlivého vytápění takového množství nových bytů si vyžádalo stavbu nové
kotelny na hnědé uhlí, která byla postupně vybavována novými kotli. Všechny stávající
obytné bloky byly propojeny teplovodním potrubím. Později byla na kotelnu napojena
i mateřská škola pro 120 dětí. Pro vytápění posledních dvou bloků byla kotelna rozšířena
o další kotel, přistavěn byl také nový komín (viz min. č. Zpravodaje).
Všechny obytné bloky byly vzájemně propojeny druhým obtokem teplovodního potrubí.
V letech 1991 – 1992 byla kotelna rekonstruována a vybavena novými kotli na zemní plyn.
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Stavební bytové družstvo PBS Velká Bíteš
Kromě podnikové a družstevní podnikové výstavby si naši zaměstnanci pod hlavičkou
výše uvedeného SBD postavili svépomocí 3 obytné domy po sedmi bytech na Tyršově ulici
a 2 obytné domy po čtyřech bytech na dnešní Vlkovské ulici. Závod jim poskytl pomoc při
zajišťování materiálu, dopravy a mechanizačních prostředků. Pod hlavičkou téhož SBD
byly na ulici U Stadionu postaveny dodavatelským způsobem 3 družstevní bytové domy
po 16-ti bytech s garážemi.
Výstavba rodinných domů
Kromě výše uvedené podnikové a družstevní výstavby obytných domů byla rozšířená
i výstavba domů rodinných, které si stavěli naši pracovníci svépomocí nejen v nových
bítešských městských částech – Nová čtvrť, Chobůtky, v ulicích Za Školou, Lipová a Sadová, ale také v okolních vesnicích. V roce 1975 dostal zaměstnanec příspěvek na stavbu
rodinného domu ve výši 17 500 Kčs (což je při dnešních cenových relacích cca 270 000
Kč). Zaměstnanci mohli také čerpat bezúročné půjčky.
Celkem bylo v letech 1970 až 1989 postaveno cca 300 podnikových bytů (včetně družstevně podnikových) a cca 100 bytů družstevních.
Alois Koukola

OBDIVUHODNÝ ČIN MLADÉHO ČLOVĚKA
Když jsem nedávno poslouchal stížnost rozhlasového redaktora na nízké, ba přímo
mizivé povědomí mladých lidí o našich národních dějinách, o vzniku samostatného
státu, byl jsem překvapen podnětem, který jsem ve stejné době obdržel k sepsání tohoto článku.
Nebývá zvykem, aby se mladý člověk tak důsledně a intenzívně zajímal o historii
své vesnice, kterou tak těžce – stejně jako mnohé jiné, poznamenala I. světová válka,
nejprve nazývaná „Velká“.
Téměř v každé vesnici v okolí najdeme pěkně upravený POMNÍK PADLÝM,
který občané postavili na uctění památky svých sousedů, padlých v této strašné válce.
Byli to většinou mladí muži, často ještě chlapci, které tato nesmyslná válka svou neuvěřitelnou krutostí vyrvala z náručí jejich děvčat, manželek, maminek a tátů – z jejich rodin.
V nedalekém Březí tento pomník chyběl, a to vnímaly zejména starší generace jako velký
morální dluh svým nejbližším.
Je přinejmenším překvapivé, že se iniciativy ujal mladý člověk, který se s touto historii
nejen důkladně seznámil, ale vcítil se do ní tak, že ji dokázal zhmotnit. Zhmotnit na věčnou
památku těchto nešťastných mladých lidí a jako výstražné memento nám žijícím.
Tímto mužem je březovský rodák pan Jaroslav Jelínek (39), který mně o sobě pouze
řekl: „…že se snaží, aby všechny svoje vize a aktivity zvládl realizovat dřív, než stihne
zatrpknout“.
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Ten svým zaujetím dokázal strhnout i některé
další – budiž mu za to dík. Nejlépe však bude nechat zaznít jeho vlastním slovům:
„Jako vhodný čas se přímo vybízelo 100. výročí ukončení první světové války…
A tak se vize začaly realizovat až k slavnostnímu
odhalení a posvěcení - loni v přesném čase ukončení první světové války – 11. listopadu v 11 hodin
a 11 minut. Památník vysvětil kaplan z Osové Bítýšky P. Mgr. Tomáš Žižkovský. Tomuto slavnostnímu obřadu předcházela slavnostní mše svatá.
Tento malý skromný památník, s pěkným umístěním po pravé straně při vchodu do kostela zasvěceného Nejsvětějšímu jménu Panny Marie,
nemůže minout žádný jeho návštěvník. Samotná
pamětní deska je zasazena do prostého nijak neupraveného polního kamene, pocházejícího přímo
Pomník padlých ve Březí. | Foto: Jaroslav Jelínek
z naší vesnice. Sloužil jako kus zdiva v jedné
z nejstarších usedlostí v Březí – dříve dvůr – dnes č.p. 40.
Tato pamětní deska nese jména 17-ti padlých vojáků v první světové válce z obce Březí
a přilehlé osady Ondrušky. Základní kámen je umístěn na podstavci s nápisem:
NA PAMĚŤ PROLITÉ KRVE A HOŘKÝCH SLZ KE 100-LETÉMU VÝROČÍ
KONCE 1. SV. V.
Vážení čtenáři, až pojedete někdy kolem Březí, zastavte se u nepřehlédnutelného kostelíku s bílou štíhlou věží na návrší. Můžete se poklonit památce padlých místních občanů
a ocenit snahu jejich následovníků směřující k zachování paměti národa. Neboť jak napsal
klasik: „Jsme potomky i předky…“.
Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš bude provádět tradiční sběr veškerého starého železa ve městě v sobotu 13. 4. 2019 od 8.00 do 11.00 hodin.
Doporučujeme shromáždit železný odpad před dům nejlépe až v sobotu po 7.00 hodině ranní, máte-li možnost ponechat odpad na svém
pozemku za brankou, předejdete riziku zcizení nebo vybírání jen těž-
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kých kusů či barevných kovů jinými skupinami osob, které se na likvidaci odpadu s hasiči
nepodílí. Pro lepší orientaci prosíme dárce o SMS na telefonní číslo 724 261 086 (volat
mezi 11.00 a 17.00 hodinou) o uložení železného šrotu. Objemný nebo těžký odpad např.
ze sklepů, půd či garáží si vyneseme sami. Finanční výtěžek z letošního sběru použijeme
na další činnost hasičského sboru ve prospěch občanů města.
SDH Velká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!

SPORT
FLORBALOVÝ TURNAJ 4. – 6. TŘÍDY
V sobotu 9. března se ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš konal turnaj ve florbale
4. až 6. tříd. Setkali se zde florbalisté z celkem sedmi měst. Jednalo se o týmy z Velké
Bíteše, Ivančic, Rosic, Vysokých Popovic, Zbraslavi, Říčan a Dolních Kounic. Turnaj se
hrál systémem každý s každým a po sečtení bodů ze všech zápasů se vyhlašovali vítězové,
záleželo tedy na každém odehraném zápase.
Jak již bývá zvykem, čím více bylo odehráno zápasů, tím více se hráči snažili co nejvíce
vyhrát a získat vytouženou trofej. Turnaj přinesl mnoho vyrovnaných zápasů a o konečném
pořadí nebylo rozhodnuto do posledního zápasu. Nejblíže k zisku prvního místa měli florbalisté Rosic, kteří celý turnaj předváděli vyrovnané výkony a až na jednu remízu všechny
své zápasy vyhráli. To jim stačilo k zisku vytouženého 1. místa. Druhé místo obsadili po
výhře v posledním zápase florbalisté Zbraslavi, kteří porazili celkově 3. mužstvo z Říčan.
Pořadí na dalších místech bylo následující: 4. Ivančice, 5. Velká Bíteš, 6. Dolní Kounice,
7. Vysoké Popovice.

Společné foto. | Foto: Otto Hasoň
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Celý turnaj probíhal v přátelské atmosféře i přes vypětí v napínavých částech utkání.
Všichni účastníci i díky skvělé podpoře rodičů, trenérů a spoluhráčů předvedli to nejlepší,
co uměli. Po turnaji tak byli všichni dozajista unaveni, ale především spokojeni s dobře
stráveným sportovním dopolednem. Na závěr bych chtěl poděkovat také všem, kteří se podíleli na fungování tohoto turnaje, sponzorům, rodičům, ale především všem zúčastněným
dětem. Poděkování také patří PBS a.s., která tuto akci podpořila. Turnaj byl spolufinancován z dotace Kraje Vysočina.
Tomáš Urbánek

STOLNÍ TENIS – TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ
V sezóně 2018/2019 hrály
okresní přebor (OP) ve stolním tenisu tři družstva TJ Spartak Velká
Bíteš. Mužstvo „A“ ve složení Koukola Michal, Pelikán Lukáš, Vala
Daniel a Vala Miloš obsadilo v OP
II. třídy celkové 3. místo. Družstvo
„B“, které hrálo taktéž OP II. třídy,
a to ve složení Kopáček Luboš, Kopáček Vladimír, Ošmera Ladislav
a Borkovec Vojtěch, a které se celou sezónu potýkalo s personálZ loňského turnaje. | Foto: Otto Hasoň
ními/zdravotními problémy hráčů,
skončilo na 10. místě, což znamená sestup do nižšího přeboru. Za družstvo TJ Spartak
V. Bíteš „C“ hráli Borkovec Pavel, Borkovec Vojtěch, Svoboda Tomáš, Vaculík Ladislav
a Zezulová Lucie a umístili se na 7. místě v OP V. tř. V této sezóně se oddílu stolního
tenisu podařilo sestavit „D“ družstvo z přípravky dětí, které si zahrály okresní soutěž.
Více informací o uplynulé sezóně najdete na http://stis.ping-pong.cz.
Lucie Zezulová, za oddíl stolního tenisu

OSTATNÍ
BÍTEŠSKÝ KROJ V TOKIU
Firma POEX Velké Meziříčí využila nabídku Ministerstva zemědělství zúčastnit se
společné expozice na výstavě potravin Foodex Japan 2019. Tato výstava je největší
v celé Asii, trvala 4 dny, branami prošlo více než 85 000 návštěvníků. Výstavy se
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zúčastnilo 4 400 výrobců z celého
světa. Přemýšleli jsme, jak upoutat asijského návštěvníka. Jak jim
přiblížit kraj, odkud jsme jim čokoládové dobroty dovezli. Co kdybychom zaměnili klasické obleky
za bítešský kroj? A ještě by bylo
dobré, aby stárková mluvila japonsky. Takto vybaveni jsme Japonce
učili, kde leží naše republika (japonsky „Chekokyōwakoku“) a že Velká
Bíteš je asi uprostřed a do Prahy to
není daleko.
Výstava skončila, Japonci mají
mnoho fotek s krojovaným párem
a my víme, že v Japonsku je všude
čisto, vlaky jezdí přesně dle jízdního
řádu a na nádraží nikdo nepředbíhá.
Japonci mají vynikající kuchyni,
přičemž jídla konzumují hůlkami.
Japonci pijí práškový čaj matcha,
Prezentace v Tokiu. | Foto: Pavel Kratochvíla
který se vyšlehá bambusovou metličkou až do zelené pěny. Japonci jsou velmi pracovití a v hospodě sedí samí kravaťáci,
kteří pijí piva Sapporo a Asaha a ve speciálních obalech na stěnách mají odložená saka,
aby si je neumazali. Kampai! Znamená v japonštině “na zdraví” a je součástí každého
přípitku oblíbeným rýžovým vínem – saké. V síti mají jen 100V, ale nabíječky na mobil
a notebook se speciální redukci fungují. Náš program byl podřízen výstavě, na nějaké
bližší poznávání Tokia jsme neměli čas a tak jsme navštívili pouze čtvrť Asakusa – pozůstatek starého tokijského dolního města, které kdysi bylo kulturním centrem. Je zde budhistický chrám Sensódži, s komplexem historických budov. Každoročně zde probíhá festival
Sandža Macuri – jeden z nejpopulárnějších tokijských festivalů, který trvá tři dny a navštíví ho až dva milióny návštěvníků. A nosí kimono, což není pouhé oblečení, ale spíše
umělecké dílo. Je hodně drahé, ale každý Japonec ho musí mít. Zajímavé je pozorovat
Japonce v chrámu. Očišťují se kouřem ze zastřešeného kotle, kde vždy stojí pár lidí a ovívá
se kouřem z vonných tyčinek. Do dřevěné truhly házejí peníze pro vyplnění přání a pak
zazvoní na zvon, aby upozornili bohy, že si od nich něco žádají.
A je jich 127 milionů, tedy 127 milionů potencionálních zákazníků!
Arigato gozajmas – tak se řekne japonsky „děkuji“. Dovolte mi, abych tímto poděkoval
Silvii Kotačkové a celému Informačnímu centru a Klubu kultury Vašeho města za ochotu
zapůjčit bítešský kroj - Arigato gozajmas!
Pavel Kratochvíla, POEX Velké Meziříčí, a.s.

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Duben 2019 | 35

NOVÝ PŘÍSTROJ MEDIVAK PRO DOMOV DŮCHODCŮ
Koncem loňského roku město Velká Bíteš poskytlo Domovu důchodců finanční prostředky na zakoupení nového zvedáku a přístroje Medivak.
Přístroj Medivak je určen pro dekontaminaci, pachovou neutralizaci a objemovou redukci jednorázových plen, podložek, buničiny. Jeho hlavní výhody jsou:
– dekontaminace – z nebezpečného odpadu se stává odpad ostatní
– pachová neutralizace – pleny jsou neprodyšně vakuově zataveny do speciálního pytle
– objemová redukce – odpad sníží svůj objem až o 70 %
Našemu zařízení ušetří nemalé finanční prostředky, protože odpad již není odvážen
zvlášť do spalovny, ale likvidace je prováděna Technickými službami.
Elektrický vakový zvedák MaxiMove byl vybrán jako náhrada za starý a již neopravitelný zvedák od stejné společnosti Arjo. Zvedák je nepostradatelným pomocníkem v každodenní péči o klienty a chrání personál před riziky manuálního zvedání.
Tímto děkujeme zřizovateli za spolupráci a za poskytnuté mimořádné finanční prostředky.
Petra Veselá, Domov důchodců

VZKAZ CYKLISTŮM
Vzkaz přátelům cyklistům a i všem ostatním, co mají rádi kolo. Pokračujeme. Každoročně organizované výlety na kolech už pevně zakotvily v myslích kolařských nadšenců. Letos už 20. ročník.
Výlety na kolech jsme si oblíbili, těšíme se na naši krásnou krajinu, na nové pohledy,
na její proměny, na nové zajímavosti, na setkání s přáteli, se kterými si sdílíme své hezké
prožitky. Nejsme závodníci, nehltáme kilometry, kocháme se a užíváme si. Určitě si ale
chceme i dokázat, že na to ještě máme.
Postupně jsme se projezdili k těmto zásadám:
–	výlety jsou určeny pro všechny, bez ohledu na věk, přihlášování, příspěvky, i pro mimobítešáky
– každý zodpovídá za svoji bezpečnost, máme rádi žlutou barvu, aby nás bylo dobře vidět
– během výletu má každý volnost ve volbě trasy
–	jezdí se každou poslední sobotu, v měsících duben a říjen, výlety odpoledne od 13.00
hodin, v měsících květen až září výlety celodenní, od 9.00 hodin, srazy u fotbalového
stadionu
Už slyším dotazy cyklistů:
Kam se bude jezdit? Projeli jsme toho už hodně. Dohodne se to až na srazu, podle počasí, podle účastníků, hezkých vzpomínek je hodně. Na odpolední výlet v dubnu doporučuji jet na Běliznu, Jinošov, se zastávkou v Hlubokém, Stanoviště a domů.
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Společné foto z výletu. | Foto: Archiv Seniorklubu

Kdo to povede? Zkušených vůdců jsme vychovali více. Tak na střídačku, ale trochu
kázně být musí. Já se občas přijdu na sraz podívat, s hůlkou. Ale budu rád, když se někdo
po výletu staví a povykládá, abych z toho také něco měl. Přeji hodně hezkých prožitků na
vašich výletech.
Karel Smolík

JUBILEJNÍ PÁTÝ NOMEN RUN OPĚT S CÍLEM V BÍTEŠI
V sobotu 13. dubna 2019 odpoledne budete
možná potkávat ve Velké Bíteši dámy ve sportovním. Poběží směrem od mlýnů k Základní škole
Sadová, kde je na tamním tartanovém oválu čeká
cíl běžecké štafety NoMen Run. Pokud je potkáte,
prosíme, povzbuďte je, protože jako tým mají v nohách už 88 kilometrů. Startovaly
s ranním kuropěním ve Vysočina Aréně v Novém Městě na Moravě a přes Vysočinu doběhly až k nám do Bíteše.
NoMen Run pořádá už popáté rodačka z Velké Bíteše Květa Látalová. „Pořádám obdobný závod se startem na Šumavě a cílem v Praze, a moc jsem toužila přenést něco podobného i na Vysočinu,“ přibližuje vznik závodu Květa. A tak vznikl NoMen Run, který
jak název napovídá, je pouze pro ženy. „Nejde o žádnou diskriminaci, jak nám občas podsouvají. Od holek máme jen kladné ohlasy, prostě si užijí dámskou jízdu, stráví spolu bezva
den se společným sportovním zážitkem, popovídají… Mužů máme v organizaci spousty,
stejně tak je jich hodně třeba řidičů nebo neběžících kapitánů, kteří se o holky starají, fotí,
masírují nebo povzbuzují,“ doplňuje Květa.
Trasa se klikatí Vysočinou po lesních a polních cestách, přes louky a vesničky. Holky
proběhnou kolem Pasecké skály nebo přes hrad Pernštejn. Trať je rozdělena na osm úseků
dlouhých 7 – 12 kilometrů. Letos poběží kolem 120 týmů, což je zhruba 450 závodnic –
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V cíli. | Foto: Archiv NoMen Run

jeden tým může mít až čtyři členky. „Ale každoročně máme na startu i holky, co těch 88
kilometrů běží sólo nebo ve dvou“, upřesňuje Květa.
Dámské běžecké týmy jsou z celé republiky, nejvíc jich přijíždí z okolí Prahy a Brna.
„Často po závodě od holek slýcháme, jak je Vysočina krásná a že o tom neměly dosud
tušení. Díky závodu se pak vrací s rodinou na výlet nebo rovnou na dovolenou,“ dodává
Květa Látalová. Rekord trasy vytvořily vítězky druhého ročníku NoMen Run z týmu
RUN&MUM, které v roce 2017 zaběhly čas 6:51:41. Tento tým v lehce obměněném složení vyhrává každý rok.
Závěrem žádá všechny, kdo před 13. dubnem potkají v okolních lesích strom ověšený
růžovou vymezovací páskou, aby ji neodstraňovali. Jedná se o značení pro závodnice,
aby věděly, kudy vede trasa závodu. „Nejpozději v týdnu po závodě vše poctivě sundáme,
přírodu ctíme a nedovolily bychom si značení na trati zanechat“.
Eva Ondrůjová
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ILUZE TEMNÉHO MÍSTA
Nedávno při svém obvyklém rozjímání nad Biblí jsem měla zajímavý duchovní prožitek, nad kterým jsem musela dlouho přemýšlet. Vnímala jsem, jako bych se ocitla
v chladném a temném pokoji, bylo to nějaké sklepení, kde byla cítit zatuchlina,
bylo zde vlhko a chladno. Měla jsem pocit, že stojím ve studené vodě. Zdi vypadaly,
jako by byly pokryté černou plísní. Byla tam téměř tma a paralyzující ticho a tíseň. Najednou jsem si všimla, že v rohu místnosti proniká trošku světla, takový úzký proužek.
Co to jen může být? Šla jsem se podívat. Vypadalo to jako odlupující se tapeta. Zkusila
jsem vzít za uvolněný konec a ošklivá tmavá tapeta se začala odlupovat. Zatáhla jsem
pořádně a celý kus z jedné zdi se odlepil. Pod ní byla ve stěně okna a otevřené dveře,
kterými vnikalo do místnosti sluneční světlo a teplo. Celé to temné sklepení byl klam,
tmavé a vlhké tapety zakrývaly skutečnou podobu místnosti, bránily proniknutí světla
dovnitř a zakrývaly cestu ven. Ani voda na podlaze nebyla žádná. Byl to jen pocit
chladu, který vyvolávala atmosféra temného místa. Strhala jsem tapety ze všech stěn
a rozběhla se do krásné prosluněné zahrady, která byla za otevřenými dveřmi. Připomnělo mi to dobu, kdy jsem prožívala těžké období a cítila jsem se podobně – jakoby
uvězněna na temném a chladném místě, ze kterého jsem nebyla schopná odejít. Díky
Bohu, že zasvítil do mého života. Zezačátku to byl jen proužek světla a já chtěla poznat, odkud vychází. Postupně jsem začala rozumět Boží milosti a uvědomila jsem
si, že ta temnota kolem mě je způsobena tím, jak vidím sebe, svoji situaci a svoji budoucnost. Jakmile jsem začala důvěřovat Bohu a počítat s Jeho pomocí, rostla v mém
nitru naděje a radost a můj život se změnil z temného místa na prosluněnou zahradu.
Na zahradě je sice spousta práce, ale ta přináší úrodu a uspokojení. Možná si někdy
připadáte podobně jako v mém prožitku. V životě mohou přijít různé těžké situace,
problémy a člověk si připadá, jako by se ocitl na temném místě a nevidí cestu ven.
Ráda bych vás povzbudila – z vlastní zkušenosti vím, že cesta ven existuje. Je třeba
přijít ke zdroji světla, kterým je Bůh, a s jeho pomocí strhat ty tmavé tapety, které zakrývají cestu do krásné zahrady.
Ráda bych vás tímto pozvala na naše setkání, která se konají každou druhou a čtvrtou
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí
č. 5 v 1. patře (na pavlači).
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině,
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného
občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný duben Věra Pokorná
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 9/2019 KONANÉ DNE 25. ÚNORA 2019
2/9/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 8/2019 ze dne 13. 2. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 25. 2. 2019
3/9/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti
č.j. MÚVB/1210/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 3. 2019
4/9/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou
školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1146/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 15. 3. 2019
5/9/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 1. 4. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
6/9/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 276, Velká Bíteš
ke dni 28. 2. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
7/9/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat část pozemku p.č. 1695/1 orná půda
o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2019
8/9/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 196/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2019
9/9/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 580/5 zahrada o výměře
cca 27 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2019
10/9/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 580/6 zahrada o výměře
30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2019
11/9/19/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1290/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
12/9/19/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní školy a Praktické
školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1296/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
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13/9/19/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši
na nový školní rok 2019/2020 dle návrhu ředitelek MŠ.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 14. 5. 2019
14/9/19/RM – rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání
omezení č.j. MÚVB/1318/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 4. 3. 2019
15/9/19/RM – bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Košíkově konaného dne
7. 2. 2019.
16/9/19/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy č. 6011704023 o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská 759/4,
591 01 Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 3. 2019
17/9/19/RM – rozhoduje doplnit dopravní značení v křižovatce na „Mejtě“ značkou B25 –
Zákaz otáčení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2019
18/9/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, U Stadionu 548, Velká
Bíteš, a to ke dni 28. 2. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2019
19/9/19/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Základní umělecké školy,
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1342/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
20/9/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče; IČ: 127 06 124 na realizaci „Oplocení fotbalového stadionu na parcele číslo 877/3“ za cenu 176.227,- bez DPH /
213.235,- včetně DPH a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
21/9/19/RM – rozhoduje uzavřít mezi městem, společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016,
se sídlem Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno jako oprávněnými z věcného břemene
a společností KALA TRANS, s.r.o., IČ: 292 77 965, se sídlem Jihlavská 683, 595 01 Velká
Bíteš jako povinným z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 2983/16 v k.ú. Velká Bíteš po dokončení stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš
- Jáchymov“ za jednorázovou úhradu ve výši 3.570,- Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
22/9/19/RM – rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování pozemku p.č. 141/1
zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
23/9/19/RM – rozhoduje nesouhlasit s přístupem k zamýšlenému „bytovému domu
U Stadionu“ přes pozemek parc.č. 753/3 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2019
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24/9/19/RM – rozhoduje upravit dopravní značení na ulici Tyršova, Zahradní a Kostelní
v obci Velká Bíteš dle předloženého návrhu a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2019
25/9/19/RM – rozhoduje neposkytnout žadateli TJ Sokol Uhelná Příbram dar z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí daru zapsané pod
č. j. MÚVB/1365/19.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
26/9/19/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1368/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
27/9/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 352/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 a části pozemku p.č. 2262 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 29 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2019
28/9/19/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká
Bíteš, příspěvkové organizace o vyjádření Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního školství MŠMT k udělení výjimky z počtu žáků
a pověřuje odbor majetkový zpracováním komplexního materiálu k rozšíření uvedené školy, který bude předložen zastupitelstvu města k dořešení financování této
investiční akce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2019
29/9/19/RM – rozhoduje podat zpracovanou žádost o dotaci na akci „Přístavba Základní
školy a Praktické školy Tišnovská 116 ve Velké Bíteši“ z dotačního titulu IROP, výzvy 86.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 10/2019 KONANÉ DNE 27. ÚNORA 2019
2/10/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 9/2019 ze dne 25. 2. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 27. 2. 2019
3/10/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1636 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 3. 2019
4/10/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1033/2 zahrada
o výměře 84 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 3. 2019
5/10/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka KOVO, výrobní družstvo,
Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ: 000 30 325 na dodávku „Revitalizace
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – vybavení nábytkem a pomůckami“ a uzavřít s ním smlouvu
o dílo s cenou díla 1.322.890 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 3. 2019
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 11/2019 KONANÉ DNE 28. ÚNORA 2019
2/11/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 10/2019 ze dne 27. 2. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 28. 2. 2019
3/11/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy,
předmět plnění a navyšuje se cena díla o 794.090,57 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 12/2019 KONANÉ DNE 11. BŘEZNA 2019
2/12/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 11/2019 ze dne 28. 2. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 11. 3. 2019
3/12/19/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol.
s r.o. schvaluje podnikatelský záměr zřízení pily na pořez dřevní hmoty dle žádosti jednatele
společnosti č.j. MÚVB/1762/19.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 6. 2019
4/12/19/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním
protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2019
5/12/19/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů
dle předloženého návrhu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2019
6/12/19/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za
rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování
účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2019
7/12/19/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a uhrazení ztráty za tento
rok z rezervního fondu dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové
organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2019
8/12/19/RM – rozhoduje zamítnout žádost o finančním příspěvku města na výstavbu kamenného tarasu v památkové zóně ve výši 50.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2019
9/12/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 30. 4. 2008
s Kynologickým klubem Velká Bíteš, IČ: 488 96 365, 595 01 Velká Bíteš na pronájem části
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pozemku p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3120 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš spočívající ve změně doby nájmu z doby neurčité na dobu určitou do 31.12.2029.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
10/12/19/RM – rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na propachtování části pozemku p.č.
1625 zahrada o výměře 74 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
11/12/19/RM – rozhoduje zastavit přípravu akce „Rekonstrukce rybníku Luža na p.č. 193
v k.ú. Velká Bíteš“ a nevyhlašovat výběrové řízení na dodavatele stavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
12/12/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/99
o výměře cca 7 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2019
13/12/19/RM – rozhoduje nefinancovat vybudování inženýrských síti včetně přípojek na pozemku parc.č. 2179/1 v k.ú. Velká Bíteš. Konkrétní technické podmínky pro realizaci napojení
na technickou a dopravní infrastrukturu města Velká Bíteš stanoví jednotlivým stavebníkům po
předložení příslušného stupně PD na tuto akci odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 3. 2019
14/12/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o bezúplatném užívání dočasné příjezdové stavební

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 4/2019 KONANÉHO DNE 25. ÚNORA 2019
1/4/19/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Vojtěcha Pernicu a pana Zdeňka Řezáče.
3/4/19/ZM: bere na vědomí zápisy č. 1/2018, č. 2/2018, č. 3/2018 a č. 4/2019 z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.
4/4/19/ZM: bere na vědomí zápis č. 02/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Velká Bíteš.
5/4/19/ZM:
1. schvaluje zřízení služby senior taxi a její zajištění prostřednictvím Technických služeb
Velká Bíteš spol. s r.o.
2. schvaluje změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., spočívající v rozšíření předmětu podnikání společnosti o Silniční motorová
doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 1. 4. 2019
6/4/19/ZM: doporučuje Bytovému družstvu Města Velká Bíteš změnu čl. 24 odst. 4 stanov
tak, že členem představenstva může být člen družstva, způsobilý být členem orgánu právnické osoby v souladu s právními předpisy.
7/4/19/ZM: vydává Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění doplněný o dvě změny, které byly upřesněny na dnešním zasedání zastupitelstva.
odpovědnost: tajemnice termín: 28. 2. 2019
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8/4/19/ZM: vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: tajemnice termín: 28. 2. 2019
9/4/19/ZM: revokuje usnesení č. 8/4/19/ZM tak, že vydává Jednací řád výborů Zastupitelstva
města Velká Bíteš v předloženém znění s vypuštěním slov „Alois Špaček předseda výboru“.
odpovědnost: tajemnice termín: 28. 2. 2019
10/4/19/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 14/2018 schválené radou města.
11/4/19/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018.
12/4/19/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města
č. 1/2019.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 28. 2. 2019
13/4/19/ZM: rozhoduje poskytovat svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy/
předsedkyně osadního výboru odměnu za měsíc ve výši 5.100 Kč. Odměna bude poskytovaná ode dne 25. 2. 2019. V případě budoucích změn v obsazení funkce bude odměna
poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 3. 2019
14/4/19/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2435/1 oddělené geometrickým
plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 520,- Kč.
Kupující uhradí náklady související s koupí předmětné části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
15/4/19/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 5036 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 25 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 8.530,- Kč. Náklady související s nabytím pozemku hradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
16/4/19/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 1235/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 130 m2 a pozemek p.č. 1239/1 zahrada o výměře 428 m2 vše v k.ú. Březka
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 186.370,- Kč. Kupující uhradí náklady související s koupí předmětných pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
17/4/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- část p.č. 1518/1 orná půda o výměře cca 1572 m2 v k.ú. Březské, obec Březské
- p.č. 1620/5 ostatní plocha, silnice o výměře 535 m2 v k.ú. Březské, obec Březské
- p.č. 3244 orná půda o výměře 333 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš
- p.č. 3009/66 ostatní plocha, silnice o výměře 49 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš
- p.č. 57 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 257 m2, jehož součástí je budova č.p. 97
rodinný dům v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš
za cenu 3.300.000,- Kč. Náklady související s nabytím výše uvedených nemovitostí uhradí
město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
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18/4/19/ZM: rozhoduje nepřijmout nabídku na úplatný převod pozemku p.č. 84/11 zahrada
o výměře 638 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za cenu 192.676,- Kč
do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
19/4/19/ZM: rozhoduje
a) zrušit a vypořádat podílové spoluvlastnictví k pozemkům p.č. 2538/5, p.č. 2563/3, p.č.
2563/4 včetně směny částí pozemků p.č. 2540 a p.č. 2563/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to takto:
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/5
trvalý travní porost o výměře 1747 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/38
trvalý travní porost o výměře 87 m2 připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/39
trvalý travní porost o výměře 136 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2539/40
trvalý travní porost o výměře 409 m2 připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/41
trvalý travní porost o výměře 74 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „a“ o výměře 226
m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „c“ o výměře
251 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označené díl
„b“ o výměře 44 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „a“, „b“, „c“
se slučují do p.č. 2563/3 trvalý travní porost o 521 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/14
trvalý travní porost o výměře 801 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „ch“ o výměře 770 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená
díl „j“ o výměře 472 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově
označená díl „i“ o výměře 42 m2 sloučeny do p.č. 2563/15 trvalý travní porost o výměře
1284 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „r“ o výměře 32 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená
díl „t“ o výměře 36 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově
označená díl „s“ o výměře 7 m2 sloučeny do p.č. 2563/16 trvalý travní porost o výměře 75
m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- č ást pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „e“ o výměře 2118
m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „g“ o výměře
1477 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označená díl „f“
o výměře 214 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „e“, „f“, „g“ se slučují do
p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3809 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/17
trvalý travní porost o výměře 795 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
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- část pozemku p.č. 2540 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2540/1 trvalý
travní porost o výměře 514 m2 převádí město Velká Bíteš do výlučného vlastnictví,
- spoluvlastnické podíly k pozemkům p.č. 2563/3, p.č. 2563/4, 2538/5 v k.ú. Velká Bíteš
budou vypořádány formou finanční náhrady ve výši 110.000,- Kč, které uhradí město Velká
Bíteš po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
a
b) zamítnout žádost na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům p.č.
2538/5, p.č. 2563/3, p.č. 2563/4 včetně směny částí pozemků p.č. 2540 a p.č. 2563/5 v k.ú.
a obci Velká Bíteš, a to takto:
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/5
trvalý travní porost o výměře 809 m2 připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/37
trvalý travní porost o výměře 939 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/38
trvalý travní porost o výměře 87 m2 připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2538/39
trvalý travní porost o výměře 128 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2539/40
trvalý travní porost o výměře 414 m2 připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2538/5 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č.2538/41
trvalý travní porost o výměře 76 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „a“ o výměře 184
m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „c“ o výměře
301 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým plánem a nově označené díl
„b“ o výměře 36 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města Velká Bíteš – díly „a“, „b“, „c“
se slučují do p.č. 2563/3 trvalý travní porost o 521 m2, který připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2563/14
trvalý travní porost o výměře 801 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „ch“ o výměře 1155 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená
díl „j“ o výměře 869 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově
označená díl „i“ o výměře 68 m2 sloučeny do p.č. 2563/15 trvalý travní porost o výměře
2092 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „r“ o výměře 22 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená
díl „t“ o výměře 36 m2 a část pozemku p.č. 2563/5 oddělená geometrickým plánem a nově
označená díl „s“ o výměře 4 m2 sloučeny do p.č.2563/16 trvalý travní porost o výměře
62 m2 připadá do výlučného vlastnictví města Velká Bíteš,
- část pozemku p.č. 2563/3 oddělená geometrickým plánem a nově označená díl „e“ o výměře 1785 m2, část pozemku p.č. 2563/4 oddělená geometrickým plánem a nově označená
díl „g“ o výměře 1825 m2 a včetně části pozemku p.č. 2563/5 oddělené geometrickým
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plánem a nově označená díl „f“ o výměře 198 m2 převáděné z výlučného vlastnictví města
Velká Bíteš – díly „e“, „f“, „g“ se slučují do p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3808
m2, který připadá do výlučného vlastnictví,
- část pozemku p.č. 2540 oddělená geometrickým plánem a nově označená p.č. 2540/1 trvalý
travní porost o výměře 514 m2 převádí město Velká Bíteš do výlučného vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2020
20/4/19/ZM: bere na vědomí vyúčtování hodů 2018 předložené ředitelem Informačního
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V dubnu 2019 oslaví diamantovou svatbu
manželé Marie a František LYSÝCH z Velké Bíteše.
K šedesáti společně prožitým rokům jim s uznáním blahopřejí členky SPOZ.
S přáním se připojuje i redakce Zpravodaje.
V březnu 2019 oslavili zlaté svatby
manželé Hana a Aleš OSOBOVI z Velké Bíteše
a manželé Marie a Jan BRYCHTOVI z Velké Bíteše.
K padesáti společně prožitým rokům jim blahopřejí členky SPOZ.
S přáním se připojuje i redakce Zpravodaje.
V dubnu 2019 oslaví zlaté svatby
manželé Marie a Bohuslav BURIANOVI z Ludvíkova
a manželé Eva a Jaroslav HLADKÝCH z Velké Bíteše.
K padesáti společně prožitým rokům jim blahopřejí členky SPOZ.
S přáním se připojuje i redakce Zpravodaje.
Dne 27. dubna 2019 oslaví své 70. narozeniny
pan Jaroslav NOVÁČEK z Velké Bíteše.
K tomuto životnímu jubileu přejí svému tatínkovi
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
syn a dcera s rodinami.
S přáním se připojují také fotbaloví kamarádi z FC Spartak,
bíteští rybáři z MO MRS i redakce Zpravodaje.
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
„Koupíme dům ve Velké Bíteši. Nemovitost může být určená k rekonstrukci.
Nabídněte. Tel.: 739 588 330.“
Prodám zahrádku s chatkou v zahrádkářské kolonii. Směr Křoví. Tel. č. 732 542 015.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro květen 2019: 17. dubna 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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