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slovo z radnice

Vážení spoluobčané
před koncem minulého měsíce zbývalo projektu 

rozšíření kapacity městských mateřských škol (MŚ) ve 
Velké Bíteši v objektu Lánice 300 již jen souhlasné sta-
novisko zastupitelů, a to se schválením přijetí úvěru na 
tuto městskou akci. Vzhledem k celkové shodě na této 
investici mezi většinou zastupitelů předpokládám, že 
po již uskutečněném výběrovém řízení na dodavatele 
stavby, bude moci vítěz soutěže – bítešská společnost 
N-corp s.r.o. - v nejbližších červnových dnech zahájit 
stavební práce tak, aby byl splněn příslib vedení města 
a v září mohly být ve školce přivítány první děti. Naplní 
se tak přání většiny rodičů malých předškoláků ve 
Velké Bíteši, které vedení města vyslyšelo a koncepčně v 
poměrně krátkém termínu ve svižném tempu připravilo. Současně byl také vyřešen zanedbaný  
a technicky nevyhovující stav přízemí stávajícího objektu města. Jak jsem psal již v minu-
lých příspěvcích, do budoucna je pak reálné, po případném vymístění stávajících učeben  
z 1. patra do hlavního objektu SOŠ na Tyršovu ulici, dokončit rekonstrukci zbývajících 
prostor v 1. patře objektu a celý objekt zadaptovat pro účely mateřské školy.  

Dne 17. 5. 2012 proběhla na našich MŠ přijímací řízení dětí k docházce na školní rok 
2012/2013. K zápisu se dostavilo celkem 176 dětí z Velké Bíteše i obcí nepatřících pod Velkou 
Bíteš. Protože se však 56 dětí přihlásilo současně na obě školky, je celkový reálný počet hlásicích 
se dětí 120. V novém školním roce nastoupí z MŠ 44 dětí do základní školy a v nových prosto-
rách MŠ Lánice 300 vznikne 48 nových míst. Z uvedených počtů je zřejmé, že se nedostává míst 
pro 28 dětí. Z přihlášených 120 dětí je ale 26 dětí mladších tří let (narozených od 1. 10. 2012) a 20 
dětí z okolních obcí, nepatřící pod Velkou Bíteš. Z uvedeného vyplývá, že se dostane na všechny 
děti starší tří let a také na některé děti mladší tří let a na děti z jiných obcí. 

V minulých dnech jsme zaznamenali posun u připravované rekonstrukce ulice Vlkovské. 
Kraj Vysočina dokončil s pomocí města uzavírání nájemních smluv s majiteli pozemků, 
dotčených výstavbou. V průběhu června bude probíhat stavební řízení a na začátku čer-
vence by pak měly započít vlastní stavební práce na stavbě.

Rada města na svém květnovém jednání odsouhlasila transparentnější dokladování 
výběrových řízení organizovaných městem, a to umísťováním základních údajů o výbě-
rových řízeních na internetové stránky města. Zpětně od 1. ledna 2012 budou na webu 
města uveřejněny nejen texty výzev pro podávání nabídek, ale i rozpočtové ceny, vysou-
těžené ceny a protokoly o výběrovém řízení. Budete si moci sami porovnat, zda a v jaké 
výši se podařilo v průběhu výběrových řízení městu ušetřit na plánovaných projektových 
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nákladech stavby.  V zájmu města je také, aby se do výběrových řízení zapojoval co největší 
počet místních a regionálních uchazečů. Z tohoto důvodu bude zřízen adresář regionál-
ních zájemců o veřejné zakázky. Forma a termín zahájení ragistrace vám budou oznámeny 
během měsíce června. 

Na konec měsíce května a začátek června byly stanoveny termíny závěrečných jednání kon-
kursních řízení na pozice ředitelů základní školy, střední odborné školy a obou mateřských 
škol. Bohužel, průběh konkursních řízení byl narušen výlepem anonymních letáků na veřejné 
plochy a také jejich distribucí do schránek domů a bytů obyvatel města. K obsahu těchto 
materiálů, na kterých jsem byl veřejně označen za člověka, který porušuje zákon při konkur-
sech na ředitele škol a kde je současně zpochybněna správnost vyhlášení konkursu na ředitele 
Základní školy Velká Bíteš na ulici Sadové, jsem se již vyjádřil na internetových stránkách 
města. Proto mi dovolte, abych se i zde proti informacím tohoto typu razantně ohradil. Obsah 
těchto nepravdivých anonymů se totiž dotýká mé osoby zcela zásadně, nejen jako starosty, ale 
i jako člověka. Jejich autor lživě a účelově poškozuje moji osobu. Bylo a je zároveň více než 
podivné, že při distribuci těchto materiálů byl přistižen rodinný příslušník jednoho z ucha-
zečů na místo ředitele základní školy. Prohlašuji, že příprava a vyhlášení konkursů na obsa-
zení míst ředitelů škol byly vedeny mnou a celým vedením města zcela v souladu s platnými 
právními předpisy. Ředitelé, kteří budou do vedení příslušných škol vybráni radou města na 
základě výše uvedených konkursních řízení, vám budou oznámeni neprodleně po jejich jme-
nování na internetových stránkách města a také v příštím Zpravodaji.

Ing. Milan Vlček, 
starosta města

zveMe vÁs

od 20. června – do 3. července 2012
vÝsTava FoToGraFiÍ PanÍ alenY BorKovÉ
Výstavní síň, Klub kultury, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s paní Borkovou

Během měsíce června v otvírací době Kreative café
ProdeJnÍ vÝsTava TeXTilnÍHo TvoŘenÍ – HandMade BY MMarKeTT
Ke koupi budou textilní kabelky, šité peněženky a pouzdra, textilní hračky a dekorace.
Kreative café, Hrnčířská 121, Velká Bíteš

od 1. června do 30. září 2012
vÝsTava PoHÁdKovÝcH PosTaviČeK, vodnÍKŮ, ČerTŮ, vÍl, ČarodĚJnic 
a dalŠÍcH MaGicKÝcH BYTosTÍ 
Kde: azuro 168, Lesní Hluboké
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Pátek dne 1. června 2012 od 9 do 12 hodin
den dĚTÍ se sloŽKaMi inTeGrovanÉHo zÁcHrannÉHo sYsTÉMU
Prohlídky a ukázky techniky a práce dálniční policie, záchranné služby, hasičů, odtahové 
služby. Pro děti bude připraveno soutěžní dopoledne.
Kde: prostranství kolem Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s SDH Velká Bíteši při  
příležitosti 140. výročí založení požární ochrany 

Pondělí dne 4. června 2012 v 8.30 hodin
den dĚTÍ 
Prostranství před sportovní halou , Tyršova 219
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak 

středa dne 6. června 2012 v 18 hodin
Beseda o vČelaŘenÍ na BÍTeŠsKU
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se Svazem včelařů

Pátek dne 8. června od 9 hodin
doPoledne Pro MalÉ dĚTi
Farní zahrada ve Velké Bíteši. Skákací hrad, soutěže a hry pro děti, občerstvení
Pořádá: Mateřské centrum Bítešáček ve spolupráci s Kolpingovou rodinou

Pátek dne 8. června 2012 v 19 hodin
ii. BÍTeŠsKÁ ocHUTnÁvKa vÍna
Host: Jožka Šmukař a jeho cimbálová muzika
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

neděle dne 10. června 2012 v 15 hodin
MladÉ BÍTeŠsKo
Přehlídka dětských folklórních skupin na nádvoří Městského muzea ve Velké Bíteši
Organizuje: Muzejní spolEK Velkobítešska

středa dne 13. června 2012 v 17 hodin
Beseda na TÉMa „dŮcHodovÁ reForMa a JeJÍ MoŽnosTi“
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s ZFP akademií
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Čtrvtek dne 14. června 2012 v 18.00 hodin
radiodÁreK
Natáčení českého rozhlasu. Uvádí Dalibor Gondík. Zaspívá Ivan Hlas. Vstupné zdarma.
Restaurace u Raušů

středa dne 20. června 2012 ve 14 hodin
PravidelnÁ scHŮzKa seniorKlUBU
Tentokrát na myslivecké chatě u prvního mlýna. Opékání špekáčků
Organizuje: Seniorklub

Pátek dne 22. června 2012 od 18 hodin
aHoJ ŠKolo! rozloUČenÍ se ŠKolnÍM roKeM
Farní zahrada Velká Bíteš
18 hodin – Bohoslužba s poděkováním za školní rok
19 hodin – Táborák a hry na farní zahradě, skákací hrad
Organizuje: Farnost a Kolpingova rodina

sobota a neděle 23. – 24. června 2012
vÝsTava KrÁlÍKŮ s KlUBovoU eXPozicÍ KrÁlÍKŮ sTŘÍBŘiTÝcH MalÝcH
Výstava bude pro veřejnost přístupna:
Sobota 23. 6. od 13. do 18. hodin.
Neděle 24. 6. od 8. do 16. hodin.
Kde: Lánice, Velká Bíteš
Pořádá: Český svaz chovatelů ZO Velká Bíteš

neděle dne 24. června 2012 od 10 hodin
BÍTeŠsKÁ PoUŤ
Lunapark, skákací hrad, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

neděle dne 24. června 2012 od 11.00 do 12.00 hodin
FolKlÓrnÍ BÍTeŠsKo
Přehlídka bítešských dětských folklórních souborů na hlavním pódiu před restaurací  
U Raušů, Masarykovo nám., Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolipráci a městem Velká Bíteš

neděle dne 24. června 2012 ve 13 hodin
ProHlÍdKa KosTela sv. Jana KŘTiTele
Sraz zájemců o prohlídku ve 13 hodin před vstupní věží do areálu kostela
Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s bítešskou farou
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neděle dne 24. června 2012 od 14 do 17 hodin
MiMoŘÁdnĚ oTevŘenÉ BÍTeŠsKÉ MUzeUM
vlastivědná a mineralogická expozice
Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš

Pátek dne 29. června 2012 v 18.00 hodin
venKovnÍ KoncerT PKT
Před kulturním domem, Vlkovská 482, hraje skupina Písně, které těší
Vstupné dobrovolné, grilování prasete
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s restaurací Naše bítešská

sobota dne 30. června 2012 v 9 hodin
vÝleT na Kole – rozHlednY BaBYlon a KrivoŠ U KalŮ
Sraz u fotbalového hřiště
Organizuje: Seniorklub

ProGraM Kina FliP velKÁ BÍTeŠ 

neděle 17. června v 18.00 hodin
Premiéra – 90 min. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
ModrÝ TYGr 
Skutečný tygr, exotická zahrada a dobrodružství dvou dětí uprostřed Prahy… V hlavních 
rolích humorného filmu pro děti i jejich rodiče J. Hartl, B. Hrzánová, a. Polívková a další…

neděle 24. června v 19.30 hodin
Premiéra – 120 min. Mládeži přístupno. Vstupné 74 Kč
ProBUdÍM se vČera 
Když čtyřicátník dostane šanci se vrátit v čase do roku 1989, kdy chodil do třeťáku…  
V hlavních rolích nové komedie J. Mádl, F. Blažek, V. Preiss, M. Táborský, T. Matonoha,  
Z. adamovská atd.

Program kina FliP naleznete na http://programy.sms.cz/kina/velka_bites/flip
a http://www.disco-caribic.cz/Program_kino.php

leTnÍ oTevÍracÍ doBa v inForMaČnÍM cenTrU, 
MasarYKovo nÁM. 5, velKÁ BÍTeŠ

Po - Pá (celý rok) 8:00 - 12:00,13:00 - 17:00, So - poslední 2 v červnu (23. a 30. 6.) a první  
2 v září (1. a 8. 9.) 9:00 - 13:00, červenec, srpen: So  9:00 - 13:00, Ne 13:00 - 17:00 hodin. 
Kontakt: tel. č. 566 532 598
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zPrÁvY z radnice

BUdoU v BÍTeŠi dalŠÍ BYTovKY?

V souvislosti s plánovanou výstavbou bytových domů v lokalitě U Stadionu a na Babinci vznikla 
anonymní petice a několik fám. Proto uvádím základní informace k uvažované výstavbě:
 • V oblasti uvažované výstavby stávající vedení města neučinilo ŽÁDNOU  
 ZMĚNU územního plánu. Plochy, o kterých soukromí investoři uvažují, jsou již  
 dávno vyhrazeny pro budování bytových domů. 
 • Město nemůže bránit žádnému investorovi, aby kupoval pozemky v jakékoli  
 lokalitě a stavěl tam byty, pokud je to v souladu s platným územním plánem. Pokud  
 kdokoli chce investorovi v nákupu pozemků zabránit, může si pozemky koupit  
 sám, pokud se dohodne s jejich majiteli.
 • Město na Babinci investorům dalo celou řadu omezujících podmínek. Investoři  
 je všechny splňují. Nicméně zatím není jisté, jestli projekt bude opravdu realizován  
 – to záleží na rozhodnutí investora a také na tom, zda se mu povede úspěšně splnit  
 všechny předepsané náležitosti ve stavebním řízení.
 • Bohužel někdo aNONYMNĚ vyšel s tím, že v souvislosti s novou výstavbou se  
 mají do města stěhovat Romové. Tato informace je nepodložená, není jediný  
 věrohodný důkaz, jde jen o spekulaci. 
 • Někteří občané by uvítali místo uvažované bytové výstavby např. rozšíření  
 zeleně. Pokud jde o zeleň, je na ni pamatováno v územním plánu v této lokalitě.  
 Dva sousední pozemky směrem k čerpací stanici BDS jsou zařazeny do ploch  
 zeleně. Zpravidla je dokonce zeleň součástí plánů výstavby – a město může po  
 investorech i rozmístění zeleně požadovat.
 • Někteří občané mají zajímavý nápad pro zbudování garáží v blízkosti sídliště  
 U Stadionu. Tento podnikatelský záměr nicméně nemůže realizovat město. Nelze  
 požadovat po ostatních občanech, aby prostřednictvím městských peněz někomu  
 jinému financovali stavbu garáže. Pokud se ovšem určitý počet majitelů bytů  
 domluví, mohou např. založit sdružení pro výstavbu garáží. Pak nemusí být příliš  
 velkým problémem garáže vybudovat. Další variantou je, že garáže postaví 
 soukromý investor a bude je pronajímat. Záleží ovšem zcela na jeho podnikatelské  
 úvaze, zda se to ve Velké Bíteši vyplatí.
 • Pro více informací nabízíme platný územní plán města: 
http://velkabites.cz/cs/informace-o-meste/mapy-mesta/uzemni-plan-mesta. 

Vážení občané, v případě, že budete mít další otázky, neváhejte se obrátit na zaměstnance 
radnice, kteří Vám budou rádi k dispozici. Kontakty najdete zde: 
http://velkabites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/kontaktni-informace

Ladislav Koubek
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ŠKolY, ŠKolKY, ŠKoliČKY

den zeMĚ

Na pondělí 23. dubna 2012 jsme 
si naplánovali s těmi nejmladšími 
dětmi z naší mateřské školy v rámci 
oslavy Dne Země (22. 4) sběr a tří-
dění odpadků tentokrát na nádvoří 
a zahradě naší mateřské školy.

Samotnému sběru předcházelo 
povídání s dětmi o planetě Zemi,  
o kladném vztahu k přírodě, o pěsto-
vání odpovědnosti za stav životního 
prostředí, ve kterém žijeme. 

Po dopolední svačince si děti vše 
mohly prakticky vyzkoušet. Dostaly 
od paní učitelky na ruce gumové 
rukavice a označené igelitové pytle – a mohly vyrazit!

Část dětí sbírala odpad na nádvoří mateřské školy a část uklízela na školní zahradě. „Měli 
jste vidět, jak jim to šlo! Byly pilné jako včeličky!“ Děti nosily odpadky a hned je třídily. 
Společně je pak odnesly do blízkých kontejnerů. 

Děti s učitelkami odcházely do mateřské školy s dobrým pocitem, že vyčistily alespoň 
kousek přírody.

Je třeba si uvědomit, že v současné době přírodu, tedy naši planetu Zemi, devastuje 
všeprostupující konzumní způsob života každého z nás. Přijde však doba, kdy si lidé uvě-
domí, že příroda se bez nich obejde (a ráda), ale oni bez přírody nikoli a začnou se podle 
toho chovat. To hlavní, co můžeme udělat, je napsat tuto samozřejmou věc do čistých strá-
nek duší našich dětí.

Kolektiv učitelek MŠ U Stadionu

PosKYTnUTÍ Ge GranTU v rÁMci ProGraMU PodPorY 
PoTŘeBnÝM Pro zŠ velKÁ BÍTeŠ, TiŠnovsKÁ 116

Základní škola Velká Bíteš usiluje již od loňského podzimu o získání finančních pro-
středků na šikmou schodišťovou plošinu, která by umožnila dětem se sníženou mobilitou 
dostupnost do všech pater školy.  V suterénu školy je umístěna relaxační místnost, ve které 
pravidelně probíhá cvičení s fyzioterapeutem a zaměřuje se na děti se zdravotními pro-
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blémy či sníženou pohyblivostí. 
Jsem velmi potěšena, že mohu veřejnosti oznámit další kladnou odezvu na podanou 

žádost v grantových projektech a získání finančních prostředků na výše zmíněný účel.
Na počátku letošního roku škola vypracovala žádost o poskytnutí GE grantu v rámci 

Programu podpory potřebným. Tento grant byl vyhlášen společností GE Money Bank, 
která má ve Velké Bíteši pobočku na Masarykově náměstí 135 a jejíž služby naše organizace 
využívá již 12 let. Velice si vážím ochoty a vstřícnosti, kterou nám při konzultacích ohledně 
projektové žádosti poskytla vedoucí obchodního místa této pobočky paní Jana Rambous-
ková. Ve výše zmíněném grantu naše škola získala 20.000,- Kč na nákup šikmé schodišťové 
plošiny. Těší nás spolupráce se zaměstnanci GE Money Bank sdruženými v dobrovolnické 
organizaci GE Volunteers, kteří navíc přispějí k příjemnému školnímu prostředí ozdobnou 
výmalbou a následným úklidem prostor schodiště, kde bude plošina instalována. 

 Schodišťová plošina najde v naší škole plné uplatnění a pomůže k eliminaci nadměrně 
zatěžující manipulace s těžce postiženými dětmi. Umožní nám dokončit komplexní řešení 
bezbariérovosti ve vnitřních prostorách školy a bude mít i dopad na samostatnost a psy-
chiku žáků. Ovládání bude totiž řešeno tak, že jej může použít i samo dítě za pouhého 
dozoru dospělé osoby.  Velmi si vážím všech organizací i jednotlivců, kteří se snaží pomoci 
handicapovaným lidem a odstraňovat bariéry související s jejich každodenními činnostmi.

Mgr. Blanka Gaizurová, ředitelka školy 

oHlÉdnUTÍ za ŠKolnÍM roKeM

Školní rok se pomalu chýlí ke konci a my se 
ohlížíme za tím, co se nám podařilo.

Celým školním rokem nás provázely pro-
jekty a tematické dny. Prolínaly napříč před-
měty i třídami.  Mezi dětmi si získaly velkou 
oblibu. I žáci přicházeli s návrhy, jaký projekt 
bychom mohli realizovat. 

Neméně zajímavé byly návštěvy v Městské 
knihovně ve Velké Bíteši. Výstava ilustrátorů, 
beseda s policisty, povídání o knížkách, čtení 
ukázek nám zpestřilo nejedno dopoledne.

Během roku jsme se zapojili do několika sou-
těží zaměřených především na výtvarné práce. 
Velkým úspěchem pro nás bylo získání finanční 
odměny za výtvarné dílo v Ekosoutěži, kterou 
vyhlásily Technické služby Velká Bíteš.

Výtvarná díla našich dětí prezentujeme 
pravidelně na výstavách „Na plotě“ v období 
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Vánoc, Velikonoc a koncem školního roku.  
Co se ještě děje u nás ve škole? Podívejte se na naše webové stránky: www.zsdplbites.

webnode.cz
Mgr. Šárka Topinková

ZŠ při DPL Velká Bíteš

… a TenHle PTÁČeK rYBY JÍ?

Když se v ranním oparu  
v sobotu 5. května vynořil z mlhy 
organizátor akce Vítání ptačího 
zpěvu, Mgr. Pavel Holánek, ozdo-
ben žebříkem, dalo se vytušit, 
že to bude něco mimořádného 
(většinou bývá viděn s fotoapará-
tem).  Dalo se například čekat, že 
z vrcholu altánu přírodní učebny 
zvolá: „Vítám tě, ptačí zpěve!“ 

Nic takového. Žebřík byl 
určen k umístění sýkorníku 
(kdo by, jako já, nevěděl, je to 
jako s kurníkem či teletníkem). Budka vznikala před našima očima za vydatné pomoci nej-
mladších účastníků, kteří nám dokázali, že výrobu zvládne i dítě. Kdo chce slyšet sýkorky, 
měl by se postarat, aby zahnízdily co nejblíž. 

Po umístění budky, kdy jsme pochopili, že milovník ptactva musí být nejen dobrý truh-
lář, ale i stromolezec, se výprava zájemců pod vedením ornitologa Ivo Hertla vydala na 
cestu za poznáním.  

Cestou organizátoři velmi zdařile lákali zpěvné ptactvo, které se plynule dostavovalo k ukázkám 
(během celé akce téměř třicítka). Poslechli a prohlédli jsme si např. rehka domácího, sýkoru koňa-
dru, pěnici černohlavou, kosa černého, vrabce domácího. Trochu zazlobil budníček menší, ten se 
dal pouze slyšet…  Zato poštolky nezklamaly a předvedly řešení sporu o území zdařilými nálety.

U rybníka Koupelna nás čekalo osobní setkání s několika pěvci odchycenými do spe-
ciálních sítí: červenka obecná zaujala oranžovou barvou, pěnice černohlavá nám s jistým 
zdráháním předvedla holé bříško, kterým samičky hřejí vajíčka. Obdivovali jsme zlatavé 
okruží oka kosa černého a prohlédli jsme si i již výše zmiňovaného zpěváčka - budníčka 
menšího. Setkání s námi neodolal ani králíček ohnivý a tak jsme zblízka mohli vidět jeho 
krásnou oranžovou hvězdičku na hlavě. Za trpělivost, se kterou se opeřenci nechali hladit 
nejmladšími dětmi, byli odměněni malým kroužkem na noze. 

Dobrá, tak to by stačilo. Vůbec si nechci dělat legraci z našich pěvců, tím méně z ornito-
logů. Jen mi přišlo milé, že lidé různého věku, různých zájmů pro tuto chvíli společně sledo-
vali něco tak samozřejmého a opomíjeného, jako je ptačí zpěv. Přítomní senioři stejně jako 
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nejmladší čtyřletá anička se radovali, když se jim podařilo vypátrat mezi větvemi ptáčka  
a rozeznat jeho hlas, objevit hnízdní dutinu nebo odpovědět správně na některou z otázek, 
kterými nás průvodce ptačí říší udržoval v aktivitě. Myslím, že za všechny mohu poděkovat 
organizátorům, že naši pozornost obrátili k něčemu, co je stále kolem nás, ale o čem tak 
málo víme. Nezájmem se často připravujeme se o zajímavé informace a především o radost. 
Navíc bychom mohli svým malým dílem pomoci přírodě, právě proto, že víme trošku víc.  
I Petřík už ví, že tihle ptáčkové ryby opravdu nejí…

Když jsem se při pozorování motáka pochopa zamotala do šípkového keře, pochopila jsem, 
že polední sluníčko vyzývá k návratu. Přišla jsem sice o pozorování kulíka, zato jsem cestou 
domluvila výrobu sýkorníku. Nutně ho potřebuju – vlastně moje sýkorky. Vůbec jsem si neu-
vědomila, že mohou mít problém s ubytováním. Už ho mám na zahradě, ale zatím pod stro-
mem. Kdyby mi ho někdo chtěl pověsit, můžu mu za odměnu prozradit, jak dělá budníček.

Táňa Horká, ZŠ

sTŘÍPKY z eKo soUTĚŽe 2012

Žáci Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace se zúčastnili EKOSOUTĚŽE 
2012 vyhlášené Technickými službami Velká Bíteš. Vyvrcholením bylo vyhlášení výsledků 
této soutěže v rámci dne země, který naše škola organizovala v pátek 20. dubna 2012.

V následujících řádcích se o své dojmy s čtenáři podělí žáci 5. ročníku.

„Komeťák.“
V hodinách pracovních činností jsme začali 

s panem učitelem Kolářem dělat ekovýrobek. 
Ze začátku skupinky dělaly kašírováním hlavy 
z novinového papíru.

Vybrali jsme tu nejlepší hlavu a rozhodli se, 
že ji dáme na náš společný výrobek, zanechali 
skupinek a začali dělat dohromady různé části 
těla z pet lahví. Části jsme pospojovali a polepili 
novinami. Následně je pobarvili bílou a mod-
rou barvou, protože se náš výrobek jmenoval 
„Komeťák“. Nemohli jsme se rozhodnout, jaký 
to bude hráč, a proto mu nedali žádné číslo ani 
jméno. Pojmenován byl zkrátka jen „Komeťák“.

Za čtrnáct dní jsme šli na vyhlášení Eko sou-
těže celí nedočkaví. Napřed vyhlašovali sběr 
papíru atd. Nakonec byla vyhlašována i naše 
kategorie.  Výrobek vedlejší třídy, který nazvali 
„Milenci“, byl pro nás velkým soupeřem. 
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Když ale vyhlásili „Milence“ na druhé místo, bylo nám jasné, že jsme první a radovali se 
na celý kulturák. Při přebírání ceny všichni skandovali „kometa!!!“. Naše výhra je jedno-
denní výlet, na který se moc těšíme. 

Reportéři Vojta Řepa a Filip Svoboda z 5.a

„Milenci z 5B.“
Naše dílo „Milenci“ vzniklo tak, že se v pra-

covních činnostech udělaly hlavy z balónků  
a obalily se novinami. Poté se udělal obličej a vlasy 
z novin, které se nabarvily. Třída se pak rozdělila 
na dvě skupiny a každá skupina dělala jedno tělo. 
Postupně vznikaly ruce a nohy. Vše se pospojovalo 
dohromady, přidělaly se hlavy a těla se spojila tak, 
aby stála v páru jako objímající se „Milenci“. 

Na Den Země (20. 4. 2012) se první stupeň 
základní školy přesunul do kulturního domu, 
kde bylo vyhodnocení výrobků z eko materi-
álu. Bylo velké napětí, protože všichni čekali, na 
jakém místě budou. Nakonec na třetím místě byl 
„Myší útok“ z 1.C, na druhém místě „Milenci“  
z naší 5.B a na prvním místě skončil „ Komeťák“ 
z 5.a. Všichni z naší třídy měli z druhého místa 
velikou radost a ani nám nevadilo, že jsme nepo-

razili 5.a a jejich kometu. Naše cena je 1500 Kč, které můžeme projíst v cukrárně.

Napsala L. Urbánková a D. Horníčková 5.B

Poděkování patří všem žákům I. stupně naší školy za aktivní přístup jak ve sběrové části 
soutěže, tak v části zaměřené výtvarně.

Bc. Dalibor Kolář 

zvÝŠenÍ KonKUrencescHoPnosTi ŽÁKŮ sTŘedisKa 
PraKTicKÉHo vYUČovÁnÍ PBs velKÁ BÍTeŠ 
inovaTivnÍM zPŮsoBeM vzdĚlÁvÁnÍ

Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš s partnerem Střední odbornou školou 
Jana Tiraye realizovalo projekt nazvaný „Inovace v rozvoji kompetencí žáků dle potřeb trhu 
práce“, zaměřený na zvýšení konkurence schopnosti svých žáků. 

Projekt probíhal od 1. 11. 2009 do 31. 5. 2012. Cílem projektu byl rozvoj kompetencí žáků 
dle potřeb trhu práce formou inovativního využití ICT ve všeobecně vzdělávacích a odbor-
ných předmětech. Klíčovým bodem bylo zaměření se na znalost žáků v oblasti CNC pro-
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gramování v řídicím systému Heidenhain a Sinumerik. Žáci v rámci nepovinně volitelného 
předmětu pracovali na programovacích stanicích a prakticky se vzdělávali na CNC strojích 
pod dozorem pedagogických pracovníků. Navrhovali elementární technologické postupy  
a vytvářeli řídicí programy dle zadané výkresové dokumentace. Dále byli žáci nejvyššího roč-
níku připravováni na vstup do pracovního poměru formou e-learningového kurzu. Pomocí 
něj se žáci naučili formulovat motivační dopis, psát strukturovaný životopis, vyhledávat 
zaměstnání u personálních agentur, na veletrzích, internetu a mnoho dalších užitečných 
informací, jak reagovat při pracovním pohovoru. K dalším aktivitám souvisejícím s projek-
tem náležela jazyková vybavenost studentů, která byla podpořena výukou technické anglič-
tiny vedenou lektorem. V neposlední řadě byla součástí projektu podpora oboru Obráběč 
kovů prostřednictvím informačních náborových akcí na základních školách. Všechny tyto 
aktivity vyžadovaly podstatnou finanční podporu, která byla poskytnuta ze strany Evrop-
ského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 451 800 Kč. 

Miloslav Forejt

TenTo ProJeKT Je sPolUFinancovÁn evroPsKÝM sociÁlnÍM FondeM  
a sTÁTnÍM rozPoČTeM ČesKÉ rePUBliKY

střední odborná škola Jana Tiraye velká Bíteš, příspěvková organizace zve veřejnost 
na výstavu závěrečných prací žáků 3. ročníků oborů vzdělání Obráběč kovů, Kadeřník, 
Kuchař-číšník a Cukrář (ukázky slavnostních tabulí a cukrářských výrobků). Výstava se 
uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek.

Pro veřejnost bude výstava otevřena:
ve středu 6. června 2012 od 14:00 do 18:00 hodin
ve čtvrtek 7. června 2012 od 8:00 do 16:00 hodin
v prostorách SOŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš,  Lánice 300

Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

střední odborná škola Jana Tiraye velká Bíteš, příspěvková organizace 
přijme na celý úvazek učitele odborného výcviku, který bude zabezpečovat teoretickou  
i praktickou výuku programování CNC strojů,  nástup od 1. září 2012.
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Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru 
  pedagogické vzdělání (nebo podmínka do roku 2014 zahájit studium  
  doplňujícího pedagogického minima)
  praxe min. 1 rok obsluha CNC stroje
  znalost programování ISO, Sinumeric, Heidenhain  (Fanuc – výhodou)
  znalost CaD/CaM  výhodou

dále přijmeme učitele/učitelku anglického jazyka. 
Požadujeme: - vysokoškolské vzdělání 
  - plnou aprobovanost na předmět anglický jazyk pro střední školy 
  - aprobace na jiné předměty + školení na hodnotitele ústní části  
  maturitní zkoušky – výhodou.
Nabízíme pracovní poměr na plný úvazek, nástup od 1. 9. 2012.

Kontaktní osoba – Ing. Josef Chytka, zástupce ředitelky
mob.: 604/508769,email: josef.chytka@sosbites.cz. web: www.sosbites.cz
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Telefon,fax: 566 532 263                     e-mail: zusvb@seznam                                  

                  Hrnčířská 117        595 01  Velká Bíteš

INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013

ZUŠ ve Velké Bíteši je plnooborová, tj. poskytuje vzdělání ve všech čtyřech oborech – h u d e b n í m ,  
t a n e č n í m , v ý t v a r n é m  a  l i t e r á r n ě  d r a m a t i c k é m .

Zápis do přípravných ročníků všech oborů je 18. 6. 2012 a 20. 6. 2012 od 13 do 16 hodin v učebnách 
jednotlivých oborů ZUŠ.

Věk uchazečů by měl být 6 – 7 let, mladší nebo starší žáky lze přijmout po domluvě s ředitelem školy. 

Počet přijímaných žáků je omezen celkovou kapacitou školy (300 žáků) povolenou MŠMT.

Obor hudební (PHV)
Orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně PHV (Mgr. Hana Kulajtová)
Obor taneční (PTV)
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ (p. Zdeňka Punarová)
Obor výtvarný (PVV)
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis v učebně výtvarného oboru (p. Jarmila 
Tomková) jen 18. 6. od 14.00 hod., jinak osobně
Obor literárně-dramatický (PLDO)
Ve školním roce 2012 – 2013 nebude otevřen.

Zápis do třídy v Osové Bítýšce bude v pátek 22. 6. 2012 od 14 do 16 hodin v ZŠ Osová Bítýška.

Žáci, kteří již výuku na ZUŠ navštěvují, se znovu nepřihlašují.
František Kratochvíl

       ředitel ZUŠ Velká Bíteš

Základní umělecká škola ve Velké Bíteši
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KUlTUra

FarnÍ sleT 

Čarodějnice, mágové, kouzelníci a další strašidelné 
masky se v pondělí 30. dubna slétly na farní zahradu. 
Konal se tam velký čarodějnický rej. Všichni příchozí 
si užívali parádní muziky v podání kapely Bridge. 
Hrají v ní Laďa Chadim, Martina Vodičková, Martin 
Šmídek, Pavel Prchal, Jirka Kratochvíla a nově Vero-
nika Kroulíková. 

O nepřetržitý proud zábavy pro děti se postarala 
skvělá vrchní čarodějnice Katka Ráboňová. Spo-
lečně s Danou Jirglovou a Petrem Maškem připravila 
nápadité soutěže a hry. Letošní čarodějnické dostave-
níčko poskytlo všem více prostoru, aktivity totiž byly 
rozděleny podle věku pro mladší a starší. Mezitím 
nesoutěžící dětičky od batolat až po ty skoro dospělé 
řádily na skákacím hradě a na trampolíně – nebylo 
téměř chvíle, v níž by oblíbené atrakce zely prázdno-
tou. Snad jedině tehdy, když Katka vyhlásila volbu 
čarodějnické miss. Masky dostaly soutěžní čísla a za 
doprovodu dětských písniček se předvedly odborné 

čarodějnické radě. Ta po pečlivém zvažování odměnila diplomem a balíčkem s výtvarnými 
potřebami například ty masky, které měly nejzáplatovanější obleček či nejzašmodrchanější 
vlasy, zatančily nejoriginálnější tanec nebo předvedly nejstrašidelnější kukuč. Vítěze čaro-
dějnického klání vyhlašoval nejvyšší kouzelník Slávek Beránek. Hlavní cenu za ošklivost 
nakonec získaly čarodějnice Viktorka Hanzelková (v předškolním), Barunka Smutná (mlad-
ším školním) a Katka Vrzalová (ve starším školním věku). Nikdo však nepřišel zkrátka. 
Porota ocenila kreativitu všech, co se  nahastrošili, a tak malou drobnost dostaly všechny 
zúčastněné děti. Mohly si tradičně pochutnat na horalkách, bonbónech či lízátkách, nebo si 
odnést méně častá mletá netopýří křidýlka, drcené myší ocásky, hady, pavouky, exkluzivní 
sadu záplat, šampón pro zlepšení chovu vší či zelenkavé čarodějnické lektvary.

 
V průběhu večera samozřejmě nechyběl oblíbený tanec s koštětem ani oheň s buřty, 

točené pivo a další občerstvení. Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě  
a průběhu čarodějnického odpoledne podíleli, a Kolpingově rodině za štědrou finanční 
podporu. Letošní slet rozhodně patřil k těm nejzdařilejším. 

Michaela Hanzelková
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i.BÍTeŠsKÁ ocHUTnÁvKa vÍna

V pátek 11. května 2012 v 19 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši proběhla I. Bíteš-
ská ochutnávka vína. Představily se zde Rajhradské klášterní vinné sklepy. Vína pocházejí 
z jižní Moravy, ze znojemské vinařské podoblasti, z katastru a okolí měst Rajhrad, Dolní 
Kounice a Blučina. Přítomní ochutnali 9 vzorků vína např. Veltlinské zelené 2010 PS, Mül-
ler Thurgau 2011 PS, Cuvée 2010 (RB, Char, MT) PS nebo Svatovavřinecké 2011 PS – rosé. 
K poslechu, ale i tanci hrála a zpříjemnila tuto ochutnávku Houslová muzika Bítešan. Pří-
tomní si k dobrému vínu vychutnali sýry, bítešskou klobásu a cibulový chléb. Toto občerst-
vení připravila městská restaurace „Naše bítešská“. Obsluhu zajistila Hotelová škola Světlá 
Velké Meziříčí. 

Už teď se můžeme těšit na ii. Bítešskou ochutnávku vína, která se uskuteční v pátek 8. 
června 2012 v 19 hodin opět v kulturním domě, kde nám zahraje Jožka Šmukař se svoji 
cimbálovou muzikou a představí nám svá vína.

Silvie Kotačková
      Informační centrum a Klub kultury

rodinnÉ sTŘÍBro
 
Závěrečný koncert 15. sezóny 

Bítešského hudebního půlkruhu byl 
strhující. Poněkud neobvyklé složení 
tělesa – dvě violoncella – vzbuzovalo 
zvědavost dlouho před samotným 
začátkem koncertu. Na pódiu se 
představilo rodinné duo otce Jiřího 
a dcery Dominiky Hoškových. ano, 
tentokrát na podiu, protože pan 
docent osobně pomáhal při stěho-
vání praktikáblů z jeviště, přivezl  
a instaloval si dokonce vlastní osvět-
lení. 

Jiří Hošek je skvělým vypravěčem. 
Každé z děl nám napínavě a s vtipem přiblížil historkami rodinnými i historickými. Prošli 
jsme se od Haydna přes antonína Krafta, Mozarta, Beethovena až k Blochovi či Offenbachovi. 
autora desítek operet znají violoncellisté také jako virtuosa a pedagoga, jehož škola pro duo 
žáka a učitele je dosud nepřekonaná. Nesmírně poutavě vyprávěl pan Hošek o Davidu Pop-
perovi, pražském rodáku, jehož v naší matince zatím nikdo skutečně nedocenil, avšak ve své 
době (1843 - 1913) patřil k nejlepším violoncellistům světa. Na kterýkoli z jeho 75 opusů si 
troufají jen ti nejlepší, my jsme slyšeli Suitu pro dvě violoncella op. 16. Oba party jsou často 
vedeny ve dvojhmatech, nechybí dlouhé pasáže arpeggiovaných akordů – když jsme zavřeli 
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oči, bylo slyšet celé smyčcové kvarteto.  Hra byla strhující, neuvěřitelná se mi zdála zvláště 
energie, s níž Dominika ve vysokém stupni těhotenství hbitě tančila po strunách a mohutně 
kmitala smyčcem.   

Po dlouhotrvajícím potlesku duo přidalo doc. Hoškem upravenou židovskou píseň, kte-
rou si Dominika spolu s dalšími folklórními kousky přivezla ze studií v Izraeli. Zatímco 
tam se hrají na housle s doprovodem klezmerové kapely (nahrál ji i houslový virtuos Itzhak 
Perlman), my jsme měli tu čest píseň slyšet v Hoškově vlastní úpravě pro dvě violoncella 
– tak nás strhla, že si hráči vysloužili standing ovations. Což docent Hošek okomentoval 
tím, že „příležitost je třeba chytnout za pačesy“ -  a duo přidalo instrumentální verzi kra-
tičké židovské písně „ze života“, kdy manželka o šabatu připálila šoulet a manžel si tudíž  
v písni stěžuje na svůj těžký úděl…

Dokonalá virtuózní souhra Hoškových patří určitě k rodinnému stříbru současných čes-
kých interpretů. O to víc, že se snaží připomínat tvorbu u nás dosud opomíjených osob-
ností, které patří k našemu nejvzácnějšímu kulturnímu dědictví.

Michaela Hanzelková, Otto Hasoň

PozvÁnKa na vÝsTavU FoToGraFiÍ

Zveme všechny zájemce k prohlídce fotografií ve 
výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši, která bude 
k dispozici ve dnech 19. června až 3. července 2012. 
Jedná se o snímky krajin, zejména českých (s převahou 
Vysočiny), jež jsou postaveny do kontrastu s náhodně 
vybranými pohledy do zahraničních hor a moří; cílem 
je zvýraznit krásy prostředí domácího. Obrázky chtějí 
zachytit půvab člověkem méně poznamenaných míst, 
a to v proměnách ročních dob a v okamžicích pomíji-
vého osvětlení. Na rozdíl od některých profesionálních 
snah zobrazujících člověka a jeho činnost tato výstava 
je možná statičtější, přefiltrovaná subjektivním viděním  
a představující přírodu snově čistou.

alena Borková (PhDr. et Mga.) působí jako profe-
sorka klavírní spolupráce (dříve také klavíristka v zahra-
ničí koncertující Primavery) a dějin hudby na Konzer-
vatoři Brno. Věnuje se pianistické činnosti, umělecké kritice, popularizaci hudby i odborné 
publikační činnosti. Vztah k přírodě ji přivedl k fotografování, zájem příznivců ke zveřej-
ňování obrázků prostřednictvím výstav. Dosud jich proběhlo asi čtrnáct v Brně a okolí –  
k nejvýznamnějším patřila výstava ve foyeru Besedního domu, pořádaná Filharmonií Brno 
anebo výstava v kapli nemocnice u sv. anny. Objevily se též ohlasy v tisku – viz 4. 6. 2004 
článek v Rovnosti z pera Věry Sečkářové.
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Vernisáž 19. června v 17 hodin zahájí žákyně ZUŠ Velká Bíteš, které získaly 1. ceny  
v krajském kole letošní pěvecké soutěže, a které vyučuje alena Borková mladší, studentka 
z pěvecké třídy operní pěvkyně Evy Dřízgové-Jirušové na Ostravské univerzitě. Zmíněná 
zpěvačka bude v programu pokračovat za klavírní spolupráce autorky fotografií.

alena Borková

ProHlÍdKa KosTela a oTevŘenÉ MUzeUM  
o BÍTeŠsKÉ PoUTi

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s bítešskou farou Vás srdečně zve na pro-
hlídku kostela sv. Jana Křtitele, která se uskuteční o Bítešské pouti, v neděli 24. června ve 
13 hodin.

K  prohlídce bude zpřístupněna loď kostela, kostelní a hradební věž. Účastníci se také 
mohou dozvědět informace o historii kostelního a městského opevnění, které bylo v minu-
losti důležitou součástí našeho města. Sraz zájemců o prohlídku bude před vstupní věží do 
areálu kostela.

K příležitosti Bítešské poutě bude v neděli 24. června Městské muzeum ve Velké Bíteši 
mimořádně otevřeno od 14 do 17 hodin. Ke shlédnutí bude vlastivědná a mineralogická 
expozice vztahující se k městu Velké Bíteši a jejímu okolí.

Bc. Ivo Kříž
      Městské muzeum ve Velké Bíteši

HisTorie

vzPoMÍnKY ToMÁŠe sMUTnÉHo

Jak se „kulak“ smutný ze stanovišť až do Bíteše dostal…

Tak a nějak podobně by se dal nazvat životní příběh mých rodičů, kterak do Bíteše 
přišli. Považuji za svoji povinnost informovat současné obyvatele města, starší i mladší, 
zajímající se o dobu třicátých až padesátých let minulého století, jak se tehdy žilo, a dát 
vše do souvislostí, aby vše dobře pochopili. Toto období a doba pozdější je uvedena zkrat-
kovitě v několika svazcích „Vlastivěda Velkobítešská“ od Jaromíra Kotíka.

I já se budu snažit velmi krátce zachytit životní pouť mých rodičů. Oba pocházeli 
ze Stanovišť. Tatínek se jmenoval Tomáš Smutný, nar. 30. 10. 1887. Jeho otec domkář, 
maminka dcera domkáře. V rodině bylo celkem 9 dětí. Jeho starší bratr Prokop, nar. 30. 
6. 1883 – emigroval před I. světovou válkou do USa, středozápad – stát Nebraska, kde si 
postupně tvrdou dřinou vybudoval farmu o rozloze 160 akrů (1 akr = 4046 m2, celkem 
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65 ha). Otec byl vyučen tesařem. Později absolvoval ještě nějakou nástavbu. V sobotu  
a v neděli jezdil do Průmyslové školy v Brně (viz. doklad). Pracoval v Zastávce u Brna  
u stavitele p. Ing. Karla Légra. Tento byl později na návštěvě u nás ve mlýně. Měl jsem od 
něj též plánek na stavbu domku. 

Maminka, jménem Karolína Štěpánová, nar. 14. 10. 1887, pocházela z deseti dětí. Otec 
domkář, maminka dcera pololáníka. Do práce chodila jako dělnice na statek do Troubska 
u Brna. …

Horní mlýn
… První zmínka o Horním mlýnu je již 

r. 1414…
Je nejmladší ze všech bítešských mlýnů. 

O jeho založení existuje v městském archivu 
objemný spis z roku 1794. Mnohočlenná 
komise, v níž nechyběli zástupci kraje  
a vrchnosti, posoudila veškeré důvody „pro a 
proti“, vyslechla i všechny zdejší mlynáře (ti 
nesouhlasili se stavbou) a rozhodla kladně 
o žádosti měšťana antona Porupky, který 
prohlásil: „…. Nejsem mlynář, ale obuvník, 
tento mlýn zřizuji pro svého syna.“

Tak byl v části města zvané Chobůtky 
postaven vodní mlýn s náhonem, který  
v rodině Porupků zůstal až do dvacátých 
let našeho století. Potom jej odkoupil zdejší 
občan antonín Krysl a značným nákladem 
celý objekt stavebně i funkčně přebudo-
val. Nevyrovnal se však s četnými věřiteli 
a mlýn byl v dražbě prodán roku 1926 
Tomáši Smutnému. Po stránce odborné 
vedl mlýn Václav Pecháček, a to až do jeho likvidace v padesátých letech… (Jaromír 
Kotík: „Všelicos z minulosti Velké Bíteše a okolí“). Směrem k silnici a z druhé strany od 
louky na štítě je dosud vidět nápis: Horní mlýn ant. Krysla.

…Deflací prováděnou v roce 1922 a 1923 stihla spořitelnu nová katastrofa, exekuční 
prodej tzv. „Horního mlýna“ a krátce na to úpadek Moravskolezské banky. ačkoliv ztráta  
u „Horního mlýna“ byla na tehdejší poměry ústavu dosti značná a spořitelna byla nucena 
po dva roky vésti podnik ve své režii, nebyla oběť spořitelny tak bolestivá a marná jako  
v případě Moravskoslezské banky, neboť podnik ten jest nyní, ač v soukromých rukou, vel-
kým dobrodiním pro celé široké okolí. (výpis z knihy „25 let spořitelny města Velké Bíteše 
– 1910 – 1935, str. 35). Tolik z historických dokumentů. …

(pokračování)
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HisTorie velKoBÍTeŠsKÝcH doMŮ – ČP. 77

seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. nyní KosTelnÍ Ulice, dŮM ČP. 77:

Tato domovní parcela včetně těch níže 
položených původně patrně bývala součástí 
domu čp. 81 na náměstí. Vydělena byla před 
rokem 1414, kdy ji vlastnil Martin ren-
ner. Mnohem později, roku 1590, Matouš 
Hovorka prodal dům „s rolí krajinů za kos-
telem ležící“ za 100 zlatých Jakubu Koru-
novi. Tehdy náleželo z domu přednostních 
třicet zlatých Jiříku Fučíkovi, což byl možná 
dřívější vlastník domu. Roku 1597 koupil 
dům již od vdovy Justýny Korunky za 79 
zlatých řezník Pavel Topinka. Následně 
roku 1601 pořídil dům tkadlec Burian 
Holý za 105 zlatých. Holý zde hospodařil 
ještě v roce 1629. V roce 1646 byl dům již 
neobydlený. Domovní pozemky pak v roce 
1690 užíval Jiřík Bokr z čp. 78.

Roku 1720 „Jejich Opatrnosti páni radní na místě milostivé vrchnosti prodali grunt od 
mnoha let pustý…za sumu, poněvadž toliko jenom pustý místo jest, 50 zlatých“ bez závdavku 
andreasi Ungerovi. Vejrunky po dvou zlatých měl Unger platit až po čtyřech letech, „by 
grunt vyzdvihnouti mohl.“ Později roku 1748 zdědil dům, kteréžto „jsouc takové místo 
zpustlé a od nebožtíka v živobytí vystavěné,“ andreasův syn Matěj Uher. Pak roku 1790 
zdědil dům Uhrův zeť František Kočent. Přitom, „poněvadž na tomto domě dle městských 
knich 50 zlatých obecních vejrunků se vynachází, ačkoliv zvrchu dotčený pan Jan Konečný  
s panem Jakubem Zelinkou [dožádaní svědci] vysvětlujou, že pan Matěj Uher s tělesnou pří-
sahou [jsouce na smrtelné posteli] potvrditi chce, že takové vejrunkový peníze v čas přede-
šlý vojny, majíce skrze dlouhý čas v kvartýru osum vojáků, od tehdejšího bejvalýho zdejšího 
městskýho kontribučního Jiříka Kočenta poražené a tady zaplacené býti mají. Však nicméně, 
poněvadž v gruntovních knihách vymazané, aniž kde jinde odepsané nejsou, tím méně jinší 
důkaz se nevynachází, pročež jestliže by počestná obec takové vejrunky popustiti nechtěla, 
tehdy nápodobně nastávající hospodář tohoto domu k vyplacení na sebe bere. Ostatně svýho 
otce do jeho smrti živiti a po smrti funus vypraviti povinen bude.“ 

Hrnčíř František Kočent v roce 1811 postoupil dům i s řemeslem svému synu Josefu 
Kočentovi. Ten jej prodal roku 1816 za 2620 zlatých Pavlu cyrusovi. Později roku 1877 
zdědil dům v hodnotě 1780 zlatých František cyrus. Poté roku 1882 se stal vlastníkem 
domu Josef Plachetka a od něho jej následujícího roku koupil antonín večeřa.
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Prameny: SOka Žďár n. S., f. aM Velká Bíteš, sig. Ea1, sig. C18, č. 21, kn. č. 11787, fol. 52, 53, 
58, 72, 85, 168, 211, kn. č. 11789, fol. 145, kn. č. 11793, fol. 38, kn. č. 11795, fol. 176-180.

Jan Zduba

sBor doBrovolnÝcH HasiČŮ

sdH KoŠÍKov 1912-2012

Košíkov je vesnice, část města Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sázavou. Nachází se asi 3 km 
na jihovýchod od Velké Bíteše. V roce 2009 zde bylo evidováno 93 adres. K 1. 1. 2012 zde 
trvale žilo 169 obyvatel (133 dospělých a 39 dětí). 

Sbor dobrovolných hasičů v Košíkově byl ustaven v roce 1912. Při založení měl 10 členů. 
Po založení převzal od představenstva obce ruční čtyřkolovou stříkačku s vybavením.  
Z dochovaných údajů víme, že byla ruční, dvoupístová a ovládali ji čtyři muži. K požáru ji 
dopravovali koňmi a byla používána do roku 1956. Bližší údaje o založení sboru a prvních 
členech výboru nejsou známy. Sbor byl po založení organizátorem a pořadatelem všech 
kulturních akcí v obci a tím si získával potřebné finanční prostředky na nákup výstroje  
a výzbroje. V Košíkově se pořádaly plesy, taneční zábavy. Měl zřízen i vlastní divadelní sou-
bor, který nacvičil a sehrál několik divadelních představení v obci i v sousedních obcích. 
K těmto účelům sbor zakoupil v roce 1931 divadelní knížky a pokračoval ve své tradici, až 
do dob druhé světové války, kdy byla tato činnost značně omezena. Od r. 1978 pro mlá-
dež organizoval sbor sportovní odpoledne pro děti a v zimě karneval na ledě. Tyto akce se 
nepravidelně opakují dodnes. V předválečné době si byli naši předchůdci vědomi toho, že 
jejich úkolem není pouze likvidace požáru, ale i záchrana lidských životů. Proto měli svého 
zdravotníka, kterému se dříve říkalo ,,samaritán“. Samaritán byl schopen poskytnout velmi 
kvalitní základní ošetření raněných. Léky kupoval sbor ze svých prostředků a byly obmě-
ňovány podle požadavku samaritána – nejpozději však jednou za rok. V roce 1933 obdržel 
samaritán, bratr Doležal, novou zdravotní torbu hrazenou také z prostředků hasičů. Sama-
ritánská stráž působila ve sboru až do roku 1940. Po válce už tato činnost obnovena nebyla. 
Od roku 1957 byl sbor vybaven novou motorovou stříkačkou PS 8, kterou domluvil na kraj-
ské inspekci SPO v Brně bratr František Koza st. V roce 1979 se při cvičení vážně poškodila 
a roku 1984 byla nahrazena novou, modernější, a to stříkačkou PS 12. V roce 1993 byla tato 
motorová jednotka opravována. Nyní na přelomu roku 2011-2012 je motorová jednotka 
po celkové generální opravě. Pro uložení stříkaček, výstroje a výzbroje byla v obci roku 
1935 postavena svépomocí hasičská zbrojnice, která k hasičským a obecním účelům slouží 
dodnes. Je až k nevíře, jak to naši předchůdci z malých finančních prostředků zvládli. Hasiči 
kromě uvedených veřejně prospěšných prací prováděli požární kontroly v budovách občanů 
a organizací, prováděli výcvik a školení svých členů, zúčastňovali se cvičení a soutěží požár-
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ních družstev jak v okrsku, tak i v okrese. V obci docházelo postupně k rušení rybníčků, 
které byly zdrojem pro požární účely. Sbor proto vybudoval r. 1958 novou požární nádrž na 
návsi u Bílových s dostatečnou zásobou vody pro hasební účely. 

Počet členů se postupně zvyšoval. Do roku 1918 měl sbor 10 členů, do roku 1938 13 
členů, do roku 1945 17 členů, do roku 1960 měl 24 členů; do roku 1989 17 členů, do roku 
1998 19 členů.

V roce 1976 se v obci budovala kanalizace. Jako výhodný záměr se tehdy jevilo vybudo-
vat prostor nad touto kanalizací pro pořádání místních zábav na původním rybníku zva-
ném ,,Kociánka“, dnešní sportovní areál. Celý prostor se upravil pro tyto účely v roce 1978, 
kde se také konala první taneční zábava. Do té doby byly muziky pořádány na betonovém 
plácku u ,,Kubitových“. V roce 1984 byla zbourána stará mlékárna v ulici ,,Dědina“ a cihly se 
použily na vybudování skladu a výčepu. V roce 1986 byl postaven sklad na lavičky, jež byly 
zhotoveny v 80. letech, který je zároveň využíván při tanečních zábavách jako přístřešek pro 
muzikanty. 

složení jednotlivých výborů v sdH Košíkov

Ve vyšších funkcích PO pracovali 
Jan Hort, rolník, Košíkov

- 1934-1939, náhradník výboru Župy č. 41 soudního okresu Velkobítešského 
- 1939-1945, činovník II obvodu Okresní hasičská jednoty č. 19 Velké Meziříčí ve 

funkci I. zástupce velitele
- 1939-1942, náhradník výboru a revizor OHJ Velké Meziříčí
- 1945-1948, zastupoval sbory z II. obvodu Velká Bíteš v OHJ Velké Meziříčí, ve 

funkci I. náměstka OHJ 
František Koza
- 1946-1966, velitel OV SPO Velká Bíteš
Jan Hort, Košíkov čp. 74
- 1990-1994, člen okrskového výboru ve Velké Bíteši
Petr Čech, Košíkov čp. 29
- 1994-2011, člen okrskového výboru ve Velké Bíteši
Miroslav Pelikán, Košíkov čp. 21
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Rok
od do Starosta Zást.starosty Velitel Zást.velitele Pokladník Strojník

1946 Jan Večeřa K.Čechovský Alois Sýkora *** Antonín Koza ***
1946 1972 Františ. Večeřa *** Frantin. Koza Karel Koza Josef Chyba Jan Kocián*1957
1972 1992 František Žák *** Jarosl.Zezula *** Josef Koza Karel Dokulil
1992 1996 Radomír Koza Josef Tejkal Petr Čech Milan Sedlák Vladim.Třeštík Bronisl.Třeštík
1996 1999 Stanis.Kocián Martin Brym Petr Čech Milan Sedlák Vladim.Třeštík Bronisl.Třeštík
1999 2002 Martin Brym Stanis.Kocián Milan Sedlák Petr Čech Vladim.Třeštík Bronisl.Třeštík
2002 2005 Martin Brym Stanis.Kocián Milan Sedlák Petr Čech Mir. Rybníček Bronisl.Třeštík
2005 nyní Martin Brym Mirosl.Pelikán Petr Čech Milan Sedlák Mir. Rybníček Bronisl.Třeštík
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- 2011-dosud, člen okrskového výboru ve Velké Bíteši
Martin Brym, Košíkov čp. 62
- 2001-dosud, náměstek okrskového starosty

Od založení SDH došlo v katastru obce k několika požárům, např. 26. 12. 1929 požár 
domu čp. 29 v Košíkově u Rybníčků. Oheň byl velice silný a rychle se šířil. Hasiči byli 
nuceni se soustředit na záchranu sousedního stavení čp. 31, které se jim podařilo uchránit, 
ale stavení pana Rybníčka shořelo až do základů. V roce 1947 hořel dům čp. 29 u Čechů. Ke 
zranění obyvatel nedošlo, ale hasičům se podařilo zachránit pouze dobytek. Dům shořel do 
základů. V roce 1957 hořelo opět čp. 29 u Čechů. K požáru došlo po zásahu blesku. Díky 
rychlému zásahu hasičů shořela pouze vazba. 31. 8. 12. 2001 požár paliva v uhelně v rodin-
ného domku v Košíkově čp. 69 u p. Zdenka Uherky. 30. 3. 2011 požár osobního automobilu 
Škoda-Favorit, Košíkov 38. Přírodní živly si vybraly svou daň i v Košíkově, např. 24. 5. 1935 
byly postiženy průtrží mračen s krupobitím nebo povodní na Bítešsku některé obce. Větší 
škody byly toho dne způsobeny v Košíkově. 25. 6. 2009 čerpání vody po přívalových deš-
tích, Košíkov čp. 13 – dva domy byly zaplaveny ve spodní části obce. 

Sbor pořádá pouťovou zábavu. Z dostupných údajů je patrné, že sbor košíkovských hasičů 
byl v každé době činný a je předáván jako klenot obce dalším následovníkům.

Výbor pracuje v tomto složení: starosta sboru Martin Brym; náměstek starosty Miroslav 
Pelikán; velitel sboru Petr Čech; zástupce velitele Milan Sedlák; pokladník Miroslav Ryb-
níček; strojník Bronislav Třeštík. Dnes má sbor 27 členů. Jednotka je zařazena do kategorie 
JPO V.

vÝznaMnÉ osoBnosTi HasiČsKÉHo sBorU 1872 – 2012
140 let pomáháme při ochraně osob, zdraví a majetku obyvatel města

Bratr Hemala Jan,
poslední starosta 41. župy Brožovy

Bratr Jan Hemala se narodil 27. 1. 1898 v Újezdě na Moravě (u Brna, dnes u Zbraslavi). absol-
voval 5 let obecné školy, 4 roky měšťanské školy a 4 roky učitelského ústavu s maturitou. Do 
Velké Bíteše přišel v září 1923 jako 25ti letý učitel na měšťanskou školu pro chlapce a dívky. 
Před příchodem do Velké Bíteše pracoval jako řídící učitel ve Vlkově. Ve Velké Bíteši se oženil  
s učitelkou annou roz. Zvěřinovou, se kterou měl syna Romana (známý herec *11. 1. 1925 Velká 
Bíteš, + 26. 5. 2005 Praha). V letech 1914 – 1918 sloužil jako svobodník a účetní poddůstojník 
u Bosenského regimentu ve Štýrsku a v čs. armádě 81. pluku v Jihlavě. Po návratu z 1. světové 
války se zapojil do spolkové činnosti. Člen agrární strany 1932 – 1934 a Národního souručenství 
1939. Pracoval v TJ Sokol. V době nacistické okupace v létech 1941 – 1945 zastával funkci sta-
rosty města Velká Bíteš. Pracoval v Sokolu v letech 1935 – 1941. Od 1. 9. 1934 se stal odborným 
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učitelem měšťanské školy. V r. 1937 se stal zastupujícím 
a posléze skutečným (řádným) ředitelem obecní školy  
(v letech 1937 – 1938, 1938 – 1940 a 1940 – 1945). 

Od svého mládí pracoval v hasičstvu. V dobrovolném 
hasičstvu pracoval od r. 1920. Za činného člena byl řádně 
přijat v r. 1934. Funkce ve sboru: jednatel 1935 – 1938. 
Funkce v Civilní protiletecké obraně ve Velké Bíteši: 
velitel záchranného sboru 1936 – 1938 a velitel požární 
služby 1938 – 1945. Ve vyšších funkcích pracoval jako 
člen župního výboru 1921 – 1924; župní funkcionář 
1930 – 1931; župní tiskový referent 1932 – 1934. Po 8 let 
byl župním náčelníkem 1932 – 1938; náčelník žen. župy 
č. 41 1935 – 1939. Je pátý a poslední župní starosta 41. 
hasičské župy Brožovy (zvolen 28. 11. 1937 – 1940). Člen 
výboru Moravské zemské jednoty hasičské v Brně 1937. 
Po Brožově boku a později po boku nezapomenutelného 
starosty Jiráka dal hasičstvu co nejvíc svých sil. Byl starosta II. obvodu OHJ č. 19 1939-1941  
a náměstek starosty OHJ Velké Meziříčí 1939-1945. V roce 1945 odešel na brněnský okres, kde 
byl ředitelem měšťanské školy v Želešicích, později v roce 1950 střední školy v Ořechově a od 
roku 1953 Osmileté střední školy ve Střelicích, odkud roku 1958 odešel do důchodu a vrátil se 
do svého rodinného domku na Karlově čp. 84 ve Velké Bíteši. Roku 1966 ovdověl. V roce 1962 
byl člen komise oslav 90letého trvání požárního sboru Velká Bíteš. Jan HEMaLa, člen požár-
ního sboru, zemřel 19. 5. 1976 ve Velké Bíteši. Jeho tělesné ostatky spočívají vedle manželky na 
starém hřbitově ve Velké Bíteši.

Jeho záslužná činnost byla oceněna řadou vyznamenání:
• 20. 8. 1939 MZJH vyznamenala župního starostu bratra Jana Hemalu stříbrným  

 záslužným křížem za jeho usilovnou práci jako hasičského činovníka sborového,  
 okrskového a župního.

• V r. 1962 při výročí 90ti letého výročí založení MJ ČSPO obdržel čestné uznání 

David Dvořáček

PoznÁvÁMe svŮJ reGion - BŘezKa
(Pokračování)

Přes 20. století do současnosti
i. světová válka – cílem této části není popsat příčiny válečných událostí ani jejich prů-

běh, to je obecně známé, autor chce pouze stručně uvést, jakým zásadním způsobem ovliv-
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nily válečné hrůzy život vesnice i osudy jednotlivých rodin: Když 26. července 1914, tři 
dny po „sarajevském“ atentátu na následníka rakouského trůnu Ferdinanda de Este a jeho 
manželku, opustil - po vyhlášení ultimata Srbsku - rakouský velvyslanec Bělehrad a naopak, 
bylo zřejmé, že válka je nevyhnutelná. 

Ve večerních hodinách téhož dne přijel do Březky úředník z hejtmanství a za doprovodu 
bubeníka začal vylepovat žluté mobilizační pla-
káty. Tísnivou náladu, která poté nastala, popisuje 
kronikář Josef Šilhán takto: 

„...Ó jak hrozný to byl den! Vše, co patří k vojsku 
do 24 hodin narukovati, ó hrozné! To bylo všude 
pláče a nářku, celé potoky slzí ten den vytekly. Vojáci 
pořádali své záležitosti a psali poslední vůle. Nebylo 
téměř rodiny aby buď její člen, aneb blízký příbuzný 
nešel do války...“ 

Hned první den narukovalo 7 mladých mužů 
a později je následovalo 21 dalších. Jejich odchod 
do války byl tím nejbolestivějším, co mohlo jejich 
rodiny, dívky a přátele potkat. To ale nebylo zda-
leka všechno. Konaly se i násilné rekvizice země-
dělských produktů, což při nedostatku práce-
schopných mužů i potahů (časté odvody koní) 
bylo pro většinu hospodářství neúnosné. Nejprve 
byli na rekvizice vysíláni místní komisaři, větši-
nou učitelé - to bylo ještě snesitelné, později pro-
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bíhaly rekvizice za asistence četnictva i vojáků s nasazenými bodáky. Lidem po takové 
„razii“ zůstalo jen to, co stačili poschovávat. Je smutné, že největším postrachem (jak 
už to u nás bývá) byli vlastní čeští lidé – subkomisionář V. z Velké Bíteše a strážmistr 
S. Každých 14 dní byl rekvírován i dobytek, revize se konaly i ve mlýnech - mlelo se na 
lístky, na ty se kupovalo téměř všechno, ale mnohdy byly jen pro útěchu, protože nebylo 
co kupovat.

vznik samostatného státu – časně ráno 28. října 1918 se po obci začaly šířit zprávy, že 
válka skončila a byla vyhlášena samostatná Československá republika. Lidé v obci těmto 
zprávám zpočátku nedůvěřovali – později, po získání dalších potvrzujících informací, pro-
puklo všeobecné nadšení. Největší radost prožívali ti, kteří čekali na vracející se vojáky. 
Mnozí se ale nedočkali. 

elektrifikace – vše začalo zasedáním obecního zastupitelstva dne 12. 1. 1922, které 
rozhodlo podat „žádost o postavení elektrické sítě“ na společnost Západomoravské elek-
trárny. Žádosti bylo vyhověno, výpočtem byly stanoveny celkové náklady elektrifikace  
78 730,- Kč a byla povolena 45ti procentní státní subvence z celkových nákladů – tedy  
33 790,- Kč. 

Financování vedení vysokého napětí: upsání 5%-ního dluhopisu   .......................2 500,- Kč 
                                                             upsání 20 ks akcií v nom. hodnotě ..........4 000,- Kč 
                                                             stavební příspěvek obce........................... 22 000,- Kč 

Jednou z položek poměrně složitého financování rozvodů v obci (půjčky, nákup dluhopisů, 
prodej akcií aj.) byla i dobrovolná sbírka, která vynesla 18 327,- Kč a druhá (na dofinanco-
vání) asi 36 000,- Kč.

stavba silnice a kanalizace – jednohlasně odsouhlasená obecním zastupitelstvem dne 
21. 2. 1924, začala „žádostí na ministerstvo sociální péče o povolení a vyplacení nouzové 
akce“. Ministerstvo vyhovělo, povolilo na každého dělníka 9 Kč denně, obec ještě doplatila 
3 Kč a dělník tedy za jeden pracovní den vydělal 12 Kč. Na dělníky dohlížel Jakub Šilhán 
z č. 24 a všechny práce probíhaly pod odborným dohledem stavitele Karla Babáka z Velké 
Bíteše. Je třeba ocenit aktivitu obecních zastupitelů, zejména Josefa adama a Josefa Šilhána, 
kteří, jak uvádí kronikář, „... mnohokráte cesty na zemský úřad v Brně a okresní úřad ve Vel-
kém Meziříčí vážili a tak značné subvence pro obec vyžádali“.

Způsob financování:  Ministerstvo prostřednictvím berního úřadu......................41 460,- Kč 
                               Silniční výbor ve Velké Bíteši – na silnici....….....................14 500,- Kč  

                                                                                  – na most.............................12 000,- Kč          
                         Zemský úřad – subvence na kanalizaci...................................7 000,- Kč             

                                            – státní subvence.............................................7 000,- Kč
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vývoj obecní samosprávy
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Význam těchto na svou dobu „přelomových“ staveb hodnotí kronikář takto:
„Kdo jest pamětníkem špatných starých cest, kde každou chvíli se rolníci s fůrou obilí ská-

celi...   …jistě uzná provedení silnice a kanalizace za záslužný čin a prospěšný...“.
Kanalizace navíc odstranila téměř každoroční zákeřné a nebezpečné tyfové epidemie.
Meliorace – o pokrokovém smýšlení rolníků v Březce svědčí také to, že již v roce 1925 

založili „Vodní družstvo“, jehož cílem bylo odvodnění všech 97,9 hektarů mokrých pozemků 
v katastru obce. Předsedou byl zvolen Jan Valach, jednatelem Jakub Šilhán a pokladníkem 
Jaromír Dvořák.

Bylo rozhodnuto vybrat dobrovolný příspěvek 500,- Kč na odvodnění 1 ha - celkem 48 500,-Kč. 
Projekt, který vyměřil a vypracoval zemský rada Dostál, zahrnoval i melioraci mokrých 
pozemků v katastrech sousedních obcí: Jasenice 5,7 ha, Nové Sady 15,4 ha, Holubí Zhoř 
15,7 ha a Bezděkov 2,3 ha - celkem 137 hektarů. Na „práce drenážovací“, zadané firmě  
Ing. Novák z Olomouce, byly získány tyto subvence z celkových nákladů: 30% od minis-
terstva zemědělství a 30% od zemského úřadu. Drenážování bylo dokončeno v roce 1930  
s celkovými náklady 548 480,- Kč.

 a na závěr opět slova kronikáře:
„...Práce vykonaná nejen pro nynější majitele pozemků a hospodářství, ale i pro budoucí naše 
potomky. Budiž po letech vzpomenuto v dobrém na nynější majitele!...“. 

Poznámka autora: Tato moudrá slova, napsaná před více než 80-ti roky, nechť nám při-
pomínají neustálou kontinuitu jednotlivých generací lidského rodu. Jsou platná zejména 
v dnešní době, kdy si zemědělské půdy, kterou v potu tváře vydobily a udržovaly generace 
našich předků, přestáváme vážit!

vodovod – budovatelské nadšení občanů ve svobodné republice pokračovalo snahou 
o pořízení obecního vodovodu, který by odstranil potíže se zásobováním pitnou vodou  
v suchých létech. Zastupitelstvo o tomto záměru jednomyslně rozhodlo dne 13. ledna 1929. 
Byla podána žádost o vypracování projektu a začaly přípravné práce „průzkumným“ hloube-
ním studny v Chobotě. Odtud se měla voda dopravovat elektrickým čerpadlem do vesnice. 
Bohužel již ve 2m narazili dělníci na tvrdou skálu bez vody. Rada Markus ze zemského sta-

Fotot: alois KoukolaPo staletí utvářená okolní krajina.
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vebního úřadu posoudil tento „pokus“ jako nákladný a nereálný. Sám se vydal hledat pra-
men po potoce a došel až na louku p. Borkovce a p. Šilhána u Bezděkova. Po vypsané soutěži 
pokračovala v hledání jímacího pramene vítězná firma pana Buriana z D. Louček, která byla 
úspěšná teprve po vyhloubení 3m hlubokého příkopu podél břehu potoka na louce p. Šilhána. 
Voda byla kvalitní a zdroj měl vydatnost 20 l/min., což bylo pro propočtenou spotřebu obce 
max. 12 l/min dostačující. Byla však obava ze „suchých let“ a proto byl na Borkovcově louce 
zřízen druhý jímací vodojem s kapacitou 2 až 6 l/min. Za těchto příznivých podmínek zem-
ský úřad projekt změnil, zjistil, že by voda mohla téct samospádem do rezervoáru, který byl 
zaměřen za zahradou p. Dufka (později byl přemístěn do zahrady). V obci nastaly rozbroje, 
někteří občané byli proti vodovodu, podávali námitky u OÚ ve Velkém Meziříčí a tím  jeho 
dokončení o čtyři roky zdrželi. Stavbu dokončila firma Vilém Gáš z Brna na jaře roku 1935  
a 20. června protekla potrubím první voda. a jak to viděl kronikář?
„...Nyní teprve uznali tito, co rekurovali proti vodovodu, co udělali za hloupost, že se tomu 
bránili říkají: silnice dobrá jest, kanalizace dobrá jest, elektrisace dobrá jest, ale vodovod jest 
ze všeho nejlepší a nejprospěšnější...“.. Zdržením přišla obec o 45% subvence z celkových 
nákladů, které dosáhly 260 000,- Kč.

                                                                                                                  Pokračování příště
                                                                                                                   alois Koukola

osTaTnÍ

PŘÁnÍ Ke dni MaTeK

Sbor pro občanské záležitosti ve spolupráci  
s městem Velká Bíteš v pátek dne 11. května 2012 v 
10 hodin připravil v Domově důchodců a v Domově 
s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši přání ke 
Dni matek. Starosta města Velká Bíteš Ing. Milan 
Vlček všem přítomným ženám při této příležitosti 
popřál a předal malou kytičku, kterou také dostaly  
i přítomné sestřičky za svou obětavou práci.

Na závěr pak starosta v Domově s pečovatelskou 
službou odpověděl na zvídavé otázky přítomných, 
týkající se dění ve Velké Bíteši. Jednalo se dozajista 
o příjemné posezení, kdy přítomné dámy využily 
toho, že mají pana starostu jen a jen pro sebe.

              Silvie Kotačková
Informační centrum a Klub kulturyFoto: Silvie Kotačková
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Beseda o vČelaŘsTvÍ 

Každý včelař každoročně netrpělivě očekává konec zimního období a první teplejší 
dny, kdy se teplota vzduchu zvedne nad 10˚C. Včely využívají těchto prvních teplých dnů  
k očišťovacím proletům a od této chvíle začínají „létat“ i včelaři. Letos nám to začalo trochu 
později – až těsně před svátkem všech Josefů. Včely však od této doby intenzivně donášely 
do úlů rousky pylu z lísek, vrb a olší, které včelám slouží jako včelí chléb především pro 
výživu mladých včel. Včelstva se v březnu a dubnu přirozeně rozvíjela, obměňovala zimní 
generaci a zvyšovala svou sílu. Koncem května a v červnu dosahují včelstva vrcholu svého 
rozvoje. Je to období intenzivního letu včel a opylování květů, snůšky květových a následně 
medovicových medů.  ale i období chovu matek a rojení včel. Život včelího společenství 
je popisovaný i jako superorganismus, který díky svému složení a organizovanosti přežívá 
na naší planetě již miliony let. Některé zákonitosti života včel již byly objeveny a popsány, 
mnohé ale i nadále zůstává záhadou. Český svaz včelařů společně s Klubem kultury ve Velké 
Bíteši se rozhodly uspořádat besedu o včelách a včelaření na Velkobítešsku, kde se účastníci 
mohou dovědět třeba i něco nového o životě tohoto nanejvýš užitečného hmyzu. Otázek 
může být mnoho – jak dlouho na Zemi žije včela, jak včely přežijí zimu, co ohrožuje sou-
časné včelaření, proč je včela nejdůležitějším opylovačem, jak včely tvoří med, jak dlouho 
žije včelí královna a včely, proč včely chovají trubce, proč se včely rojí, proč včely bodají, 
jaký je rozdíl mezi květovými a medovicovými medy, jak začít včelařit atd. Na besedě bude 
možno ochutnat snad již čerstvě vytočený med a zakoupit DVD o včelaření a včelařích na 
Bítešsku. Beseda se uskuteční ve středu 6. června od 17. hodin ve Velké Bíteši, Masarykovo 
nám. č. 5 ve výstavní síni Klubu kultury. Organizátoři se těší na účast všech, kteří chtějí 
strávit hezké odpoledne a popovídat si se včelaři o všem, co je o včelařství zajímá. 

Ing. Josef Janšta
                                                                                                 předseda ZO ČSV Velká Bíteš

eKosoUTĚŽ 2012 znÁ svÉ vÍTĚze

První ročník této soutěže pořádaný firmou Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. ve 
spolupráci s městem Velká Bíteš a Základní školou ve Velké Bíteši zná už svého vítěze, lépe 
řečeno své vítěze. 

Soutěž svým obsahem a zadáním nebyla pouze o tom, kdo nasbírá nejvíce papíru či 
jiného druhu materiálu, ale byla koncipována tak, aby při plnění úkolů, a to hlavně v soutěži 
vědomostní, získal každý jednotlivec co možná nejvíce informací o odpadovém hospodář-
ství v našem městě a jeho okolí.

Děti se v průběhu předcházejících tří měsíců měly pokusit v jednotlivých kategoriích nasbí-
rat co možná nejvíce papíru, vytvořit společné výtvarné dílo za svou třídu, nebo se pokusit 
odpovědět co možná nejlépe na vědomostní otázky. Veškeré toto úsilí bylo završeno slavnost-
ním vyhlášením, které v tomto roce bylo záměrně směřováno na 20. duben, který zároveň 
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připomněl všem, že se v i tuto 
dobu oslavuje DEN ZEMĚ.

Součástí slavnostního vyhlá-
šení byla nad rámec této sou-
těže před kulturním domem 
ve Velké Bíteši pořádána 
prezentační akce zástupců 
kolektivního systému zpět-
ného odběru, a to společností 
EKOKOM a ELEKTROWIN, 
na které se děti mohly dozvě-
dět, co, jak a proč se s daným 
odpadem děje, nebo co to 
vlastně odpad je, jak správně 
třídit a další zajímavé informace. Vše doplněno různými soutěžemi s možností získat za jejich 
splnění drobné upomínkové předměty nebo malou sladkost. Vyhlášení a prezentační akce se 
mimo základní školu účastnily i naši nejmenší, a to žáčci mateřských škol z Masarykova nám. 
a U Stadionu.

Ti nejšikovnější převzali z rukou místostarosty našeho města Ing. Kučery a radního Kraje 
Vysočiny pro oblast životního prostředí pana Zdeňka Ryšavého hodnotné ceny věnované 
společností TS v podobě mobilních telefonů, přehrávačů, drobných upomínkových před-
mětů či sladkého pohoštění. Nejlepší třídy získaly poukaz na jednodenní výlet s environ-
mentální tématikou. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se celé soutěže zúčastnili, a to nejen soutěží-
cím, ale učitelům, maminkám, tatínkům babičkám i dědečkům, prostě všem těm, kteří 
měli svým dětem snahu pomoct splnit byť jeden z úkolů. a tak jak jsem řekl na začátku 
článku, že soutěž má své vítěze, vítězem je dle mého názoru každý, který se zúčastnil,  
i když nevyhrál, ale svým způsobem přispěl k něčemu, co je prospěšné našemu životnímu 
prostředí, a za to patří ještě jednou všem velký dík a těším se na další ročníky pořádané 
v tomto duchu.

Podrobné informace za celou soutěž včetně fotografií výtvarných děl budou zároveň 
umístěny na www.tsvb.cz.

celKovÁ sTaTisTiKa eKosoUTĚŽe 2012

Kategorie sběr papíru za jednotlivce a za třídy:

Celkem se zúčastnilo 107 jednotlivců z 21 tříd
I. stupeň – 88 jednotlivců z 12 tříd
II. stupeň – 19 jednotlivců z 9 tříd
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1. místo z II. stupně  – 7.C – Melmen Foto: Silvie Kotačková
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Celkem sesbíráno 13 164,5 kg papíru a lepenky
I. stupeň – 11 172,5  kg
II. stupeň – 1992  kg

nejlepší jednotlivci z i. stupně:
1. místo – Gabriela Cvetanova – 3B – 1141 kg
2. místo – Daniela Frolková – 2B – 825 kg
3. místo – Tereza Smutná – 1 B – 714 kg

nejlepší jednotlivci z ii. stupně: 
1. místo – Kateřina Máčková – 9B – 496 kg
2. místo – Simona Novotná – 9B – 193 kg
3. místo – adam Březina – 7a – 177 kg

nejlepší třídy z i. stupně:
1. místo – 1B – 2619 kg
2. místo – 1C – 1856 kg
3. místo – 3 B – 1484,5 kg

nejlepší třídy z ii. stupně:
1. místo – 9B – 777 kg
2. místo – 6C – 270 kg
3. místo – 7a – 221 kg

KaTeGorie vĚdoMosTnÍ soUTĚŽ za i. a ii. sTUPeň

Celkem se zúčastnilo 37 jednotlivců ze 13 tříd
Nehodnoceno -  3 jednotlivci
I. stupeň – 7 jednotlivců
II. stupeň – 30 jednotlivců

nejlepší jednotlivci z i. stupně:
1. místo – Sára Topinková – 2 a – 19 bodů
2. místo – Milan Cendelín – 5a – 18 bodů
3. místo – Karolína Balejová – 1B – 16 bodů
 
nejlepší jednotlivci z ii stupně: 
1 místo – Leoš Fronc – 9a – 19 bodů
2 místo – Jiří Valach – 9a – 18 bodů – lepší odhad
3 místo – antonín Hotárek – 9 C – 18 bodů
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KaTeGorie vÝTvarnÁ soUTĚŽ za i. a ii. sTUPeň

Celkem se zúčastnilo 20 tříd
I. stupeň – 10 tříd
II. stupeň – 10 tříd

nejlepší dílo z i. stupně:
1. místo – 5.a – Komeťák
2. místo – 5B. – Milenci
3. místo – 1.C – Myší útok

nejlepší dílo z ii. stupně:
1. místo – 7.C – Melmen
2. místo – 7.a – Ježek
3. místo – 8.C – Logo z víček

Kategorie speciální
Výtvarné dílo za Dětskou psychiatrickou léčebnu ve Velké Bíteši

                                                                                 Ing. Gaizura Pavel
                                                                              Jednatel společnosti

JaK Šel Čas…

Když jsem v devadesátých letech 
nastoupila do ÚSP Jinošov jako 
uklízečka, ve snu by mě ne-napadlo, 
že vydržím v zařízení tak dlouho. 
Práce mi vyhovovala, vše probíhalo 
v klidu, a to díky vlídné paní vrchní. 
Začínat, jak se lidově říká, „od koš-
těte“, má svoje velké plus, pohled  
z druhé strany. Co jiným zůstává 
utajeno, to uklízečka ví.

Už tenkrát jsem se podivovala 
nad řádem, který panoval. Byl 
pevný a neměnný, svíral jako kru-
nýř. Vše probíhalo pod taktov-
kou sester. Hromadné nástupy v jídelně, kde bylo vše připraveno pro téměř sto jedlíků, rychle 
všechno sníst a pak jako jeden muž odchod. Koupání pouze ve čtvrtek a v pátek. Sám si vybírat 
oblečení? Naprosto nemožná věc. Nákup ošacení? Množstevní záležitost, takže uniformita.
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Společná fotografie z roku 1974. Foto: archiv Domova bez zámku
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Potom ale nastal zlom, vítr přivál 
změny. Způsobila je návštěva podobného 
zařízení v Rakousku. Paní ředitelka tehdy 
prohlásila: „Budeme bourat. Když to jde 
jinde, tak u nás taky.“ a za provozu se ve 
vedlejší budově zámku zbudovalo oddě-
lení u Součků. Jméno dostalo podle pří-
jmení správce, který v bytě dříve bydlel. 
Kuchaři a instruktoři přišli o šatnu, za své 
vzala šicí dílna i sklady. Vzniklo oddělení 
rodinného typu, kde jsem začala pracovat 
jako instruktorka pro pracovní terapii.

Pánové měli pokoje po dvou, třech nebo čtyřech lůžkách. Ještě zde měli k dispozici kuchyňku, 
jídelnu a společenskou místnost. Bydlelo jich zde patnáct.

Ze začátku byl na oddělení pouze denní provoz, ale netrvalo dlouho a bylo jasné, že bude 
muset být rozšířen na 24 hodin. K prvnímu posunu došlo velice brzy. Provoz celého oddělení byl 
nastavený podle chodu rodiny, i když pro jídlo jsme si zatím ještě chodili do kuchyně. Pánové si 
myli nádobí, sami si uklízeli, a to nejen na oddělení, ale i v přilehlých prostorách. Každodenní 
sprcha se stala běžnou záležitostí. Spát se chodilo podle přání a potřeby. V létě jsme sedávali 
venku na rampě, která bývala bohatě osázená kytkami a vybavena pěkným zahradním nábyt-
kem. Bydlet u Součků bylo zkrátka prima.

Na zámku byl provoz stále stejný. Méně pohybliví klienti posedávali na místě, byli neteční. 
Ve velkých bolestech se proto zrodila další novinka. Volnočasové aktivity pro imobilní a těžce 
postižené klienty. Pro mě to byla úžasná zkušenost. Nejkrásnější zážitek z té doby mám z výletu 
do Prahy, který jsme s těmito klienty podnikly já a tři kolegyně. Zažili jsme velké dobrodružství, 
protože jsme putovali s vozíčky Prahou pěšky, užili jsme si výhledy na Prahu i rozhlednu na 
Petříně.

Nejhezčí období nás čekalo v tzv. Domečku, osamocené malé budově v parku. Společně  
s terapeutkou Zuzkou a klienty jsme tvořili drobné výrobky z hlíny, vznikala zde zdařilá výtvarná 
díla. Své první dílo zde vytvořil klient, o němž všichni tvrdili, že je nemožné, aby vůbec něco 
udělal. Obraz jsme se Zuzkou nazvaly Lurdy, protože se podařil malý zázrak.

a v roce 2008 došlo k havárii stropu a život se všem prudce změnil od základu. Všichni byli 
vhozeni do vody a museli plavat. Někomu to šlo lépe, jinému hůř. ale nakonec jsme díky zkuše-
nému a trpělivému personálu stěhování zvládli a den ze dne se začali začleňovat do společnosti. 
Zvykli si naši pánové a dámy, zvykli si i lidé kolem. Pánové, kteří zůstali v Jinošově, tam pobývali 
ještě nějakou dobu, ale i za nimi se v listopadu 2010 zavřela zámecká brána a opustili zámek 
navždy.

Začala jsem pracovat ve Vícenicích, v pronajatém rodinném domě pro osm klientů se střední 
mírou podpory. I tam byl vidět posun kupředu za velmi krátký čas. Když byli tito pánové ubyto-
vaní v Jinošově, téměř neopouštěli ústav. Pracovali na zahradě a v zámeckém v parku. V novém 
domově chodí například do restaurace na oběd. Od prvního dne se chovali, jako by sem patřili 
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Ložnice pro 21 klientů. Foto: archiv Domova bez zámku
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odjakživa, a s občany obce si výborně rozumějí. Za podpory personálu si doma připravují jídlo, 
perou, žehlí, starají se o domácnost i zahradu. Každá návštěva je mile překvapena domácím 
prostředím, ve kterém žijí. 

Jsem ráda, že jsem mohla ve Vícenicích pobývat, velmi mě to obohatilo, naučila jsem se 
hodně nového.

Mojí zatím poslední štací je Centrum denních aktivit, další bod na cestě transformačního 
procesu. Centrum má mimo jiné simulovat práci. Pánové a dámy se sejdou kolem osmé hodiny. 
Pracují a povídají si v dílnách a kolem poledne se všichni rozcházíme na oběd do náměšťských 
restaurací. Po obědě jdou odpočívat do domácností a potom je čekají domácí práce a příprava 
večeře.

 Co bylo před několika lety pouhým snem, se stává skutečností. Pánové a dámy se pohybují 
po městě, nakupují, jezdí vlakem do stacionáře v Třebíči, stravují se v restauraci, využívají služby 
a chodí k lékaři.

Momentálně probíhá stavba domků a my každodenně sledujeme, jak nám rostou před očima. 
Věřím tomu, že stěhování nebude žádným strašákem, práce a ostatní aktivity noční můrou. 
Věřím, že jsme v rámci našich možností budoucí obyvatele připravili na věci příští…

Eva Chytková, pracovnice v sociálních službách
 Domov bez zámku, Náměšť nad Oslavou

odvolÁnÍ JednaTele lesŮ MĚsTa velKÁ BÍTeŠ a novÝ 
Model HosPodaŘenÍ

Jedním ze zásadních úkolů nového vedení města po volbách 2010 bylo zlepšit a zefektivnit 
fungování společnosti Lesy Města Velká Bíteš, s.r.o. (LM), o jejímž nedobrém fungování mělo 
indicie. Prvním krokem bylo odvolání dozorčí rady, v níž nebyl ani jeden lesník, a jmenování 
dozorčí rady nové, v níž budou lesníci zastoupeni. Tuto dozorčí radu se podařilo sestavit a nová 
dozorčí rada od počátku svého fungování začala provádět jak odbornou kontrolu hospodaření 
v lesích (pochůzkami v lese), tak i kontrolou administrativy a účetnictví (včetně prodeje dřeva). 
Na základě těchto kontrol bylo jednateli uloženo provést určitá nápravná opatření (účetně oddě-
lit správu majetku Reiských, zásadně snížit náklady na mobilní telefon, provést analýzu vedení 
účetnictví za účelem případného snížení nákladů na vedení účetnictví, odstranit nepřesnosti při 
fakturacích, respektovat požadavky stanoviště při obnově lesa volbou vhodné druhové skladby 
dřevin, věnovat zvýšenou pozornost škůdcům a zajistit ochranu lesa, lépe provádět průběžnou 
údržbu lesních cest a staveb, podporovat mimoprodukční funkce lesa atd.). Některá doporučená 
opatření byla jednatelem provedena, další však ignoroval, a to i přesto, že na ně byl upozorněn 
orgánem vrchního státního dozoru v lesích již v r. 2003.

I přes provedení některých opatření bylo zřejmé, že jednatel LM nevykonává svou práci  
s odpovídající intenzitou a kvalitou a také to, že nastavený způsob obhospodařování městských 
lesů je dlouhodobě neudržitelný. Jedním z důvodu byly vysoké mzdové náklady a režie spojené 
s osobou jednatele, které absolutně nekorespondují s velikostí spravovaných lesů města (nece-
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lých 400 ha). Tuto skutečnost nemění ani jednatelem zajišťované práce mimo majetek města 
(majetek rodiny Reiských). Nejzásadnější důvodem však byly neomluvitelné nedostatky při hos-
podaření v lese. Praktická lesnická činnost “vykonávaná“ jednatelem byla v rozporu s principy  
tzv. trvale udržitelného hospodaření v lese. 

Proto se rada města rozhodla jednatele LM odvolat a městské lesy obhospodařovat jiným 
způsobem, a to tak, že společnost LM bude spojena se společností Technické služby Velká Bíteš, 
spol. s r.o. (TS) pod vedení jejího jednatele Ing. Gaizury.

LM obhospodařují cca 400 ha, na kterých mzdové náklady jednatele a režie (náklady na 
kancelář, telefon, automobil …) dosahovaly částky přes 1 mil. Kč ročně (pro porovnání veli-
kost revíru u LČR se pohybuje, až na výjimky, mezi 1 000 – 2 000 ha). Jednatel zajišťoval svou 
osobou činnost odborného lesního hospodáře. Všechny další práce včetně vedení účetnictví 
(za poslední roky) byly objednávány úplatně u externích dodavatelů. Nový způsob obhospo-
dařování lesů bude v cílové podobě, kdy se LM spojí s TS a městské lesy budou spravovány TS, 
nastaven tak, že činnost jednatele bude vykonávat stávající jednatel TS (rozšíří se mu pracovní 
náplň, kancelář a automobil již má), TS si smluvně zajistí u Lesního družstva svazu obcí s.r.o. 
(LD) výkon činnosti odborného lesního hospodáře v ceně cca 300 tis Kč za rok (tedy to, co dříve 
vykonával jednatel LM),  TS zajistí oddělené vedení účetnictví pro těchto cca 400 ha lesů, a to 
svými stávajícími zaměstnanci (úspora za úplatné externí vedení účetnictví) a případně budou 
TS moci využívat svoje pracovníky pro neodborné práce v lese (dosud zajišťované externími 
dodavateli) a využívat tak jejich volnou pracovní kapacitu v době, kdy pro ně nebudou mít jinou 
práci - tedy dojde i ke zefektivnění využívání pracovní síly zaměstnanců TS. Ostatní práce v lese 
budou objednávány u externích dodavatelů (jako dosud). 

Tato opatření by měla zajistit úspory ve výši přes 500 tis. Kč ročně a především by podle 
přesvědčení rady města a členů dozorčí rady LM mělo být hospodaření v městských lesích v 
budoucnu mnohem kvalitnější.

Dále předpokládáme i další úspory vyplývající ze spolupráce s LD, ve které má naše město 
také svůj podíl - ve výši cca 1/7 (město mimo oněch 400 ha je ještě spoluvlastníkem lesů ve 
svém vzdálenějším okolí a ty spravuje prostřednictvím LD). LD však kromě toho, že bude na 
oněch cca 400 ha městských lesů vykonávat činnost odborného lesního hospodáře, s těmito lesy 
nebude mít nic společného, o těchto cca 400 ha lesa bude nadále plně rozhodovat město samo, 
resp. jeho společnost TS, a nikoli LD, do kterého tyto lesy nebudou začleněny, jak by se někdo 
mohl mylně domnívat. 

Odvolaný jednatel LM obhospodařoval též lesy v majetku rodiny Reiských. O tuto zakázku 
LM jeho odvoláním přijdou a mohlo by se zdát, že přijdou i o 168 tis. Kč ročně, které za tuto 
činnost LM inkasovaly. avšak náklady na tuto činnost v cca 100 km od Velké Bíteše vzdálených 
lesích se o mnoho nelišily od oněch inkasovaných 168 tis. Kč a LM tak na této zakázce v lepším 
případě vydělávaly pouze několik desítek tisíc ročně.  Hovořit o cca 2 mil. Kč, které tato činnost 
měla přinést za deset let do městského rozpočtu (jak jsem zaznamenal u jedné zastupitelky), je 
zcela absurdní, neboť vůbec nebyly zmíněny náklady. Ztráta této zakázky je tak z ekonomického 
hlediska v porovnání s výše uvedenými úsporami naprosto nepodstatná.
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Dne 23. června 2012 se koná v Pucově již XXVI. ročník 
tradičního závodu v BĚHU do KŘiBU
- otevření tratě: 14.00 hodin
- uzavření tratě: 16.30 hodin
Nejrychlejší účastník vyhraje ŽivÉ sele.
Srdečně zvou HasiČi z PUcova.

PoliKliniKa velKÁ BÍTeŠ 
od 1. Června 2012 zMĚna v ordinaČnÍcH dnecH:

interna + dia ambulance MUdr. Jindřiška Tichánková

Úterý: 8:00 – 14:00 hodin
Pátek: 8:00 – 13:00 hodin

oční ambulance MUdr. Petr strnad

Pondělí: 11:00 – 19:00 hodin
Středa:     8:00 – 16:00 hodin
Čtvrtek:   8:00 – 16:00 hodin

Nově u MUDr. Petra Strnada je možno si objednat operaci očních víček. 

PodĚKovÁnÍ

Zastupitelé obce Košíkov a sbor dobrovolných hasičů Košíkov děkuje firmě aG Foods 
Group a. s. za nový nátěr na budově místní autobusové zastávky a za celkový jarní úklid 
obecních ploch v okolí autobusové zastávky a místního kostela sv.Bartoloměje.

V Košíkově 23. 4. 2012
Radomír Koza

PodĚKovÁnÍ

Český zahrádkářský svaz, základní organizace Jinošov, děkuje všem, kteří byli tak las-
kavi a sponzorovali 34. ročník Jinošovských studánek. Jsou to tito sponzoři z těchto obcí:   

Jinošov – obecní úřad, ROSa – sadové úpravy, Stolařství Svoboda, občané Jinošova
Březník – Březnický mlýn
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Hluboké – obecní úřad, krejčovská dílna KaPO
Kralice – autoservis  Rous, J. Křečková - masáže
Mutěnice - vinný sklep F. Štábla
náměšť n.osl. – Městský úřad, autodíly-oleje Kotoul, Barvy – laky Gruntorád, Drogerie 
 Kroupa, ELLa, Elektrospotřebiče Dufek, Grafix Svobodová, Habitat – bytový  
 textil, Haspol, Hospodářské centrum Vlková, Infocentrum, Kadeřnictví Nýdrlová,  
 Květiny Dymáčková, Lékárna Salvia, Lékárna na poliklinice, Lotos, Mikra mk s.r.o,  
 Mont Stav, Oslavan, Restaurace „Na křížku“, Restaurace „U Cafourků“, Rybářství  
 Náměšť, Řeznictví „U Stloukalů“, Textil Kormošová, Textil + prádlo S+G, Vinotéka  
 Réva, Zahradnické úpravy , Zdravá výživa – Zdravěnka 
velká Bíteš –Káva - čaje Oxalis, KTL – elektro, Lékárna „U tří sloupů“, Slámovo uzenářství,  
 Textil - galanterie Hájková, Železářství Žaloudek
velké Meziříčí – JOBI PROFI s.r.o.

Zvláštní poděkování patří pekárnám, které sponzorsky dodaly chléb k jednotlivým studán-
kám. Jsou to:
Pekařství J. Musila ze zastávky u Brna 
Jeřábkova pekárna z velké Bíteše 
Pekařství a cukrářství J. Hejátka ze zahrádky 

Informační centrum a Klub kultury přeje všem dětem  
k Mezinárodnímu dni dětí spoustu zábavy, hodně kamarádů a samé 
sluníčkové dny. 

sPorT

„ o BÍTeŠsKÝ roHlÍK 2012“

V sobotu 12. května 2012 se sjeli do Velké Bíteše mladí judisté, aby poměřili svoje 
síly na tradičním turnaji pořádaném oddílem juda TJ Spartak. Na letošní klání přijelo 
v kategorii mláďat a mladších žáků 121 malých judistů a judistek z 15ti oddílů nejen  
z Vysočiny, ale i ze vzdálenějších měst. Než rozhodčí rozlosovali závodníky do jednot-
livých kategorií, byla vylosována tombola. Na slavnostním nástupu pozdravil všechny 
starosta Milan Vlček a připomněl, že sportovní hala TJ Spartak je místem sloužícím plně 
sportovním účelům. 
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Jednotlivé boje probíhaly na třech žíněnkách (tatami) bez vážnějších problémů. Po třech 
hodinách bojů byly známy všechny výsledky a rozdány diplomy, medaile a ceny. Na letoš-
ním ročníku se našim reprezentantům dařilo, a tak mimo medailí ve svých kategoriích 
vybojovali jako družstvo 2. místo, a tedy i pohár a maxirohlík.  

Výsledky Bítešáků :
1. místo Krejčiřík Jakub, Měcháček Jiří, Mladý Vít, Mladý Petr
2. místo Mladá Barbora, Měcháček Matěj, Chládek Marian, Geisselreiter Jan
3. místo Karásková adéla, Karásek Petr
3./4. místo Chmykh anton , Budzinsky Petr, Budzinsky Marek, Vodička Vít , Káňa Jakub

Děkuji pořadatelům za přípravu a úklid haly i za hladký průběh celého turnaje. 
Mladé sportovce podpořili: Jeřábkova pekárna, Restaurace U Raušů, Rytectví Mihal, 

Labara, autoimpex, Turbocar, HZB okna, Elektro Sladký, Město Velká Bíteš 

Ondřej Blaha
 

soUHrnY UsnesenÍ

soUHrn UsnesenÍ ze scHŮze radY MĚsTa velKÁ BÍTeŠ 
Č. 12/12 KonanÉ dne 16. 4. 2012 

• 2/12/12/rM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 11/12 ze dne 2. 4. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 16. 4. 2012
• 3/12/12/rM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje rozpočtu města k 31. 3. 2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 16. 4. 2012
• 4/12/12/rM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti aTIKa – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 
992, 594 01 Velké Meziříčí a uzavřít s ní smlouvu o dílo na „Oprava hřbitovní zdi, Velká Bíteš –  
2. etapa“ za cenu 194.384 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
• 5/12/12/rM - rozhoduje vyloučit uchazeče GOP s.r.o., Mezírka 742/5, 602 00 Brno z důvodu 
obsahové neúplnosti nabídky a rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti aTIKa – LYSÝ, 
s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí a uzavřít s ní smlouvu o dílo na „Opevnění kolem kostela 
sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš“ za cenu 599.660 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
• 6/12/12/rM – rozhoduje na základě provedeného výběrového řízení doporučit SVK Žďársko, 
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou objednat projektovou dokumentaci na stavbu „Velká Bíteš – 
rekonstrukce vodovodu a kanalizace Nová čtvrť“ u projektanta UNIprojekt, Ing. František Laštovička, 
IČ: 101 17 831 za cenu 123.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
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• 7/12/12/rM – rozhoduje nezahrnout náklady na odvlhčení budovy školy Tišnovská č. p. 116 ve 
Velké Bíteši ve výši 50% do výpočtu neinvestičních nákladů Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 
116, příspěvková organizace za rok 2011.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2012
• 8/12/12/rM – bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvková organizace o vydání benefitních karet v rámci ekonomické a marketingové 
strategie restaurace „NaŠE BÍTEŠSKÁ“.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 16. 4. 2012
• 10/12/12/rM – souhlasí s předloženým oceněním víceprací  na opravě restaurace kulturního domu 
ve Velké Bíteši a rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo číslo 12/2011 se společností Ncorp 
s.r.o., Růžová 144, Velká Bíteš, jehož předmětem je navýšení ceny díla ve výši 110 563,00 Kč bez DPH 
a ukončení prací na díle k termínu 30. 4. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 11/12/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nemovitost ve vlastnictví 
města Velká Bíteš, konkrétně nebytový prostor ve 2. budově městského úřadu (místnost bývalé jídelny 
vedle pokladny), Masarykovo náměstí 87 o celkové ploše 28 m2, a to každý týden ve čtvrtek v době 
od 8:00 do 13:30 hod.  
odpovědnost: odbor majetkový termín: 2. 5. 2012
• 12/12/12/rM – rozhoduje uzavřít se společností InForm audit s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Palachova 
1775/3, IČ 276 68 410, smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš za rok 2012. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 5. 2012
• 13/12/12/rM – schvaluje Směrnici města Velká Bíteš k DPH v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 16. 4. 2012
• 14/12/12/rM – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Střední odbornou školou 
Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace dle žádosti č. j. MÚVB/1967/12. 
odpovědnost: ředitelka SOŠ termín: 31. 5. 2012
• 15/12/12/rM – rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, příspěvková organizace nákup 
serveru pro školní počítačovou síť dle žádosti č. j. MÚVB/2143/12.
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 30. 4. 2012
• 16/12/12/rM – rozhoduje ukončit nájemní smlouvu k bytu č. 03 v 1. NP domu Jihlavská č. p. 282, 
Velká Bíteš s nájemkyní dle její žádosti a rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 03 v 1. NP 
domu Jihlavská č. p. 282, Velká Bíteš s nájemkyní dle její žádosti.
odpovědnost: ENCOM termín: 30. 4. 2012
• 17/12/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést část pozemku parc.  
č. 1344/1 – ostatní plocha (zeleň) o výměře cca 13 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
• 18/12/12/rM – rozhoduje poskytnout dotaci Sboru dobrovolných hasičů Košíkov na oslavu 100 let 
založení ve výši 10.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2012
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• 19/12/12/rM – rozhoduje poskytnout dotaci Oblastní charitě Třebíč na pomoc drogově závislým 
ve výši 5.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2012
• 20/12/12/rM – rozhoduje neposkytnout v roce 2012 dotaci Centru pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, Občanské poradně Žďár nad Sázavou, SONS, Občanskému sdružení GLOTTIS, Gymnazijní 
společnosti o. s., Dětskému středisku Březejc, o. s. a Římskokatolické farnosti Tasov.
odpovědnost: rada města termín: 30. 4. 2012
• 21/12/12/rM – rozhoduje úplatně převést obci Zbraslav rampu ze skateparku za cenu 26.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 22/12/12/rM – doporučuje ZM rozhodnout zrušit Fond oprav a zapojit finanční prostředky do 
rozpočtu města.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2012

soUHrn UsnesenÍ ze scHŮze radY MĚsTa velKÁ BÍTeŠ 
Č. 13/12 KonanÉ dne 2. 5. 2012 

• 2/13/12/rM – bere na vědomí usnesení pedagogické rady jako poradního orgánu ředitele Základní 
školy Velká Bíteš, příspěvková organizace z jejího zasedání dne 30. 4. 2012 a rozhoduje sdělit 
pedagogické radě toto stanovisko:
Dle ust. § 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích 
jmenuje předsedu a další členy konkursní komise zřizovatel příslušné právnické osoby vykonávající 
činnost školy, pro kterou se konkurs koná. Dle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění plní vůči právnické osobě zřízené zastupitelstvem obce úkoly zřizovatele 
podle zvláštních předpisů rada obce. Kdo má být členem konkursní komise v případě konkursu na 
ředitele školy zřizované obcí, upravuje § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb.  Jsou to:
a) dva členové určení zřizovatelem,
b) jeden člen určený ředitelem krajského úřadu, 
c) jeden člen, kterým je odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle 
druhu a typu příslušné školy,
d) jeden člen, kterým je pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
e) jeden člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce,
f) jeden člen, kterým je člen školské rady.
Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění ani shora uvedená prováděcí vyhláška  
č. 54/2005 Sb. nestanoví žádné další podrobnosti, jakým způsobem a podle jakých kritérií má 
zřizovatel vybírat členy komise. Je to na zvážení zřizovatele a plně v jeho kompetenci.
odpovědnost: starosta termín: 4. 5. 2012
• 3/13/12/rM – bere na vědomí dopis ve věci konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/
ky příspěvkové organizace Základní škola Velká Bíteš, doručený dne 2. 5. 2012 pod č. j. MÚVB/2558/12 
a rozhoduje seznámit s tímto dopisem konkursní komisi. 
odpovědnost: starosta termín: 7. 5. 2012
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• 4/13/12/rM – bere na vědomí vyjádření ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
k rozboru užívání bytů v ZŠ Velká Bíteš a pověřuje starostu vypracováním písemné odpovědi včetně 
popsání věcné problematiky.
odpovědnost: starosta termín: 25. 5. 2012
• 5/13/12/rM – rozhoduje souhlasit s pokácením stromů na pozemcích parc. č. 765/1, parc. č. 376  
v k. ú. Velká Bíteš a dále na pozemku parc. č. 196/1 v k. ú. Košíkov za podmínky kladného stanoviska 
osadního výboru Košíkov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 6/13/12/rM - rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu stavby uzavřené dne 24.11.2011  
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 a dále rozhoduje 
zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc.č. 2823 o výměře 168 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2012
• 7/13/12/rM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/12 na 
pozemku parc.č. 199 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš z majetku ČR, se kterým 
je příslušný hospodařit Pozemkový fond ČR, krajské pracoviště kraj Vysočina, se sídlem Fritzova 4, 
Jihlava za cenu 2.485 Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 8/13/12/rM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek parc.č. 940/7 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za 
navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 9/13/12/rM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/10 na 
pozemku parc. č. 940/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a spoluvlastnický podílu 
ve výši id. 1/5 na pozemku parc. č. 940/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2 oba  
v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady 
spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 10/13/12/rM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na 
pozemku parc.č. 940/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 112 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN 
uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 11/13/12/rM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši id. 1/2 na 
pozemku parc. č. 940/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš 
a dále o úplatném nabytí spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. 940/8 – ostatní  
plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš 
za navrženou cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 12/13/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1103 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2012



ZPRaVODaJ   |   Město Velká Bíteš   |   Červen 201244

• 13/13/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1180/41 -zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2012
• 14/13/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1180/44 -zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2012
• 15/13/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemků parc. č. 1180/120 -zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 7 m2 a parc. č. 1180/121 -zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 oba 
v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2012
• 16/13/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 1280/1 -
zahrada o výměře cca 20 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 5. 2012
• 17/13/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 1280/1 - 
zahrada o výměře cca 20 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 5. 2012
• 18/13/12/rM – doporučuje ZM rozhodnout o úplatném nabytí pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 129/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2

- parc. č 130 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 128 m2

- parc. č. 244/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2

do vlastnictví města Velká Bíteš za požadovanou cenu 300 Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do 
KN uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2012
• 19/13/12/rM – pověřuje p. starostu a odbor majetkový jednáním se spoluvlastníky pozemku parc. 
č. 940/9 v k. ú. Velká Bíteš o ceně pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 20/13/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1239/1 – zahrada  
o výměře 428 m2 a část parc. č. 1235/1 (dle GP č. 136-007/2009 parcela č. 1235/3 – ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře cca 117 m2) v k. ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2012
• 21/13/12/rM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká 
Bíteš a uzavřít s ní smlouvu o dílo na akci „Oprava panelů střešního pláště kulturního domu ve Velké 
Bíteši“ za cenu 245.321 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 5. 2012
• 22/13/12/rM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 2/2012.
odpovědnost: rada města termín: 2. 5. 2012
• 23/13/12/rM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 12/12 ze dne 16. 4. 2012.
odpovědnost: rada města termín: 2. 5. 2012
• 24/13/12/rM – bere na vědomí porovnání daňových příjmů města za měsíce I. – IV. roků 2010, 
2011a 2012.
odpovědnost: rada města termín: 2. 5. 2012
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• 25/13/12/rM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina darovací smlouvu o poskytnutí finančního 
daru městu ve výši 148.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 5. 2012
• 26/13/12/rM – souhlasí s umístěním sídla společnosti MOTO aDaMS s.r.o. na adrese Velká 
Bíteš, Holubí Zhoř č. p. 38, PSČ 595 01 po dobu trvání nájemního vztahu mezi městem Velká Bíteš  
a p. k bytu v domě č.p. 38 v Holubí Zhoři a za podmínky, že zde nebude zřízena provozovna, výroba 
ani sklad. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2012
• 27/13/12/rM – na základě doporučení Komise pro územní plán a regionální rozvoj rozhoduje 
provést do 31. 5. 2012 výběrové řízení na projektanta – zpracovatele „nového územního plánu města 
Velká Bíteš“ a rozhoduje podat do 30. 9. 2012 žádost o dotaci z Kraje Vysočina na pořízení „nového 
územního plánu“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 30. 9. 2012
• 28/13/12/rM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 144/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 250 m2 v k. ú. Košíkov, v sousedství tenisového hřiště za 
účelem vybudování zázemí pro činnost SDH Košíkov a pro potřeby osadního výboru v Košíkově. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 5. 2012
• 29/13/12/rM – rozhoduje uzavřít s vypůjčitelem Správou Pražského hradu se sídlem Praha 1 – 
Hrad, IČ: 49366076, Smlouvu o výpůjčce č. j.: SPH 1036/2012, z. č. 1011205, v předloženém znění. 
odpovědnost: vedoucí muzea termín: 10. 5. 2012

soUHrn UsnesenÍ ze zasedÁnÍ zasTUPiTelsTva MĚsTa 
velKÁ BÍTeŠ Č. 14/12 KonanÉHo dne 10. 4. 2012 

• 1/14/12/zM: Velká Bíteš určuje ověřovateli zápisu Ing. Evu Zavadilovou a aloise Špačka.
• 3/14/12/zM: Velká Bíteš bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 29. 2. 2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 4. 2012
• 4/14/12/zM: Velká Bíteš schvaluje úpravu rozpočtu města Velká Bíteš 2012 dle rozpočtového 
opatření č. 1/2012.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 4. 2012
• 5/14/12/zM: Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1144/1 - zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí 
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2012
• 6/14/12/zM: Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s Československou obchodní bankou, a.s. dodatek č. 1 
ke Smlouvě o úvěru č. 1075/11/5622 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2012
• 7/14/12/zM: Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt pozemky v k. ú. Košíkov, a to:
- parcela 44/2 - zahrada o výměře 79 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 44)
- parcela 42/2 - zahrada o výměře 69 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 42)
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- parcela 40/2 - zahrada o výměře 147 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 40)
- parcela 37/3 - zahrada o výměře 230 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 37)
- parcela 86/2 - ovocný sad o výměře 140 m2 (dle GP č.231-37/2008 oddělena z parc. č. 86)
- parcela 84/2 - ovocný sad o výměře 156 m2 (dle GP č.231-37/2008 oddělena z parc. č. 84)
- parcela 81/2 - zahrada o výměře 84 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 81)
- parcela 79/2 - ovocný sad o výměře 85 m2 (dle GP č. 231-37/2008 oddělena z parc. č. 79),
do vlastnictví města s tím, že po dořešení vhodné plochy obratiště město zajistí na své náklady vybudování 
provizorní nezpevněné polní cesty. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 8/14/12/zM: Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 1338 – orná půda (dle 
GP 1928-33/2012 parcela 1338/2 o výměře 100 m2) v k. ú. a obci Velká Bíteš a část pozemku parc. 
č. 1335 – orná půda (dle GP 1928-33/2012 parcela 1335/2 o výměře 110 m2) v k. ú. a obci Velká 
Bíteš, do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků  
a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2012
• 9/14/12/zM: Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly ve výši 1/8 na pozemcích 
v k. ú. Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 940/12 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 396 m2

- parc. č. 970/2 - ostatní plocha, zeleň o výměře 238 m2

- parc. č. 3009/18 – ostatní plocha, silnice o výměře 136 m2

- parc. č. 877/3 – ostatní plocha, sportoviště o výměře 5557 m2

- parc. č. 878 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2

do majetku města Velká Bíteš od vlastníka, kterým je ČR - Státní statek Jeneč, Státní statek v likvidaci, 
se sídlem Nová 45, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou dle znaleckého posudku. Náklady 
spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2012
• 10/14/12/zM: Velká Bíteš souhlasí s pokračováním prací na projektu Integrovaného systému 
nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) dle dokumentace ISNOV.
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 4. 2012
• 11/14/12/zM: Velká Bíteš rozhoduje přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ finanční 
prostředky z alokované dotace MK ČR na tyto akce:
městu Velká Bíteš - 100 tis.Kč na opravu střechy a fasády dvorního traktu domu Masarykovo náměstí 14
- 230 tis. Kč na opravu zadní fasády Masarykovo námětí 87 (radnice)
- 540 tis. Kč na opravu domu Masarykovo náměstí 5
Římskokatolické farnosti Velká Bíteš - 410 tis. Kč na opravu věže kostela sv. Jana Křtitele
Současně ZM rozhoduje poskytnout 250 tis. Kč na opravu věže kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 
Římskokatolické farnosti Velká Bíteš z rozpočtu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2012
• 12/14/12/zM: Velká Bíteš bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru č. 6/2012 konaného 
dne 28. 3. 2012.
odpovědnost: kontrolní výbor termín: 10. 4. 2012
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oslavy 100 let sdH proběhnpu v pátek 15. 6. 2012 a neděli 17. 6. 2012 v Košíkově

                 1912 – 2012          
 

PROGRAM OSLAV 100LET SDH KOšÍKOV 
 
 
Pátek 15.6.2012     - Taneční zábava se skupinou  BAGR 
20.oo – 02.oo 
 
Sobota 16.6.2012 - Dětské odpoledne plné her a zábavy 
10.oo – 16.oo        - Košíkovská místní dráha – ukázka modelářského umu. Funkční  
                                železnice a malá výstava leteckých modelů                                      
12.3o – 13.oo        - Prezentace mladých závodníků    
13.oo – 16.oo        - Dětské soutěže 
V průběhu dne      - Vystoupení historického šermu  
                              - Dětský skákací hrad 
                              - Výstava fotografií na téma ,,Hasiči pro obec, obec pro hasiče´´                           
                              - Opékání vuřtů u otevřeného ohně dovoleno 
19.oo – 01.oo        - Posezení u dobrého jídla a pití s vynikající hudbou, která bude                        
                                hrát k poslechu a tanci. FK Music – František Kratochvíl 
 21.45 – 22.3o       - Promítání amatérského filmu,, Košíkovští hasiči v akci´´             
                                Natáčeno od roku 2008 do roku 2012 
    0.oo – 0.1o        - Půlnoční ohňostroj 

------------------------------------------------------------------------------- 
Opékané kýty a otevřený výčep s obsluhou po celý den 
------------------------------------------------------------------------------- 

Neděle 17.6.2012 
 
12.3o – 13.3o        - Mše svatá – Slouží Generální vikář brněnské diecéze a děkan                
                                Královské stoliční kapituly sv.Petra a Pavla v Brně 
                                Mons. Jiří Mikulášek  
                              - Svěcení Košíkovského hasičského praporu 
13.3o                     - Průvod obcí za doprovodu  
                                dechové hudby GALÁNI a mažoretek ze Zakřan 
14.3o                     - Předávání vyznamenání zasloužilým hasičům 
15.oo                     - Vystoupení mažoretek ze Zakřan na tanečním parketu 
15.3o                     - K poslechu a tanci hraje dechová hudba   GALÁNI  
                              - Výstava fotografií na téma ,,Hasiči pro obec, obec pro hasiče´´  
                              - Dětský skákací hrad 
 

Sponzoři : 
 

AG Foods Group a.s. 
 ing. Pavel Pokorný  
Slámovo uzenářství 

 Městský úřad Velká Bíteš 
Osadní výbor Košíkov 

SDH Košíkov 
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Bar „U staříka“, Vlkovská 482, V. Bíteš (z boku KD)
Nabízíme el. cigarety, náplně a příslušenství za bezkonkurenční 
ceny!

El. cigareta:  
eGO-T   1 ks - 399 Kč, 2 ks + příslušenství – 699 Kč
eGO-W 1 ks - 449 Kč, 2 ks + příslušenství – 799 Kč
eGO-C 1 ks - 499 Kč, 2 ks + příslušenství – 899 Kč

Náplně (e-liquidy) – různé druhy: 25 ml – 149 Kč,    10 ml – 79 Kč
Nabíječky, baterie, atomizéry, cartomizéry atd.– ceny dle typu na místě
Otevřeno denně od 12 hodin, tel. 604 305 806
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DOKONČUJE

BYTOVÝ�DŮM “U�STADIONU”

Finanční�partner

stavební

s.r.o.

DOKON
ČENÍ�B

LOKU “
A” VČE

TNĚ VÝ
TAHU

TŘEBÍČ
Hrotovická�162
průmyslová�zóna
674�01�Třebíč
GSM�602�743�950

S.O.K.�stavební,�s.r.o.
IČ:�255�48�484
web:�bydleni.sok.cz
e-mail:�bytybites@sok.cz

www.bydleni.sok.cz
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PROGRAM – POZVÁNKY NA AZURO168, LESNÍ HLUBOKÉ

červen 2 SO

13-18 PROJÍŽĎKY NA KONÍCH, možnost HIPOTERAPIE a
CANISTERAPIE

21:30

STOPEM  KOLEM  EVROPY 10 tisíc km
poutavé vyprávění se spoustou fotek o cestě stopem do Turecka, ale přes
Belgii. 
S jednou dívkou, jedním psem a jedním párem ponožek..

červen 9 SO

10:00 AZURO OPEN – NOHEJBAL DVOJIC
přihlášky do 5. června na  azuro168@oworld.cz

13-18 PROJÍŽĎKY NA KONÍCH, možnost HIPOTERAPIE a
CANISTERAPIE

20:00 SOUSEDSKÁ  ZÁBAVA, místo vstupného přineste štrúdl nebo koláče

červen 16 SO

13-18 PROJÍŽĎKY NA KONÍCH, možnost HIPOTERAPIE a
CANISTERAPIE

20:00 NO MADAM ! Al Bunda: „Pánové – baby nechte doma“

22:30 "PLAVÁNÍ S BABAMA"
večerní plavání s projekcí a hudbou přímo u bazénu

23:00 AL  BUNDA  klání
inteligentní soutěže hodné a vhodné jen pro muže bez dozoru

0:00 SHOW LIVE 
…copak asi Al Bunda nejraději, pánové..?

červen 23 SO 13-18 PROJÍŽĎKY NA KONÍCH, možnost HIPOTERAPIE a
CANISTERAPIE

červen 25 PO 21:50 MOŘE, OSTROVY A SCENÉRIE 
večerní plavání s projekcí a hudbou přímo u bazénu

červen 26 ÚT 21:50 SALVATOR DALÍ FANTASY
večerní plavání s projekcí a hudbou přímo u bazénu

červen 29 PÁ
17:00 PIVNÍ SLUNOVRAT - NARÁŽÍME

19:00 KÁJA & PÁJA, kytarovo harmoniková smršť

červen 30 SO

10:00 PIVNÍ SLUNOVRAT

13-18 PROJÍŽĎKY NA KONÍCH, možnost HIPOTERAPIE a
CANISTERAPIE

21:50
DISCO 80´s - klipy a hity Boney M, Baccara, Gibson Brothers a další
pecky 80. let - part 1 
večerní plavání s projekcí a hudbou přímo u bazénu
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Prodej a opravy jízdních kol

Stavba kol na zakázku 

PAVEL DOLEŽAL
Vlkov 95

594 53 Osová Bítýška

tel: 603 820 852 - prodejna
tel: 603 582 163 - servis

e-mail: pavel_dolezal@quick.cz

www.cyklodolezal.cz
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Lisovna plastů, spol. s r.o., Karlov 139, Velké Meziříčí, přijme 
pro posílení svého pracovního týmu  spolupracovníka 

na pozici:

NÁSTROJAŘ 
VE  DVOUSMĚNNÉM  PROVOZU

Požadujeme:
 vyučení v oboru nástrojař, obráběč kovů, strojní mechanik nebo 
v jiném příbuzném strojním oboru  praxe v oboru výhodou  manuelní 
zručnost, přesnost  schopnost týmové spolupráce

Náplň práce:
 opravy a údržba forem a nástrojů  zajištění plynulého toku výroby 
provádění záznamů

Nabízíme:
 velmi   dobré   platové  podmínky   1,5  násobek  mzdy ročně  navíc,
podíl na ekonomických výsledcích firmy  6  týdnů dovolené  příspěvek
na   stravování  další zam. výhody (masáže, posilovna, kult. a sport. 
akce apod.)

V případě zájmu očekáváme Vaši písemnou nabídku na adrese:
Lisovna plastů, spol. s r.o., Karlov 139,  594 01 Velké Meziříčí

tel. 566 502 566, e-mail: katerina.novakova@lisovnavm.cz
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Kadeřnictví Renata, Masarykovo nám. 5, 
Velká Bíteš,

tel. č. 566 531 297

Společnost HairCare Professionals přináší na český trh unikátní 
REVOLUČNÍ novinku určenou pro hloubkové OZDRAVENÍ 

A VYHLAZENÍ poškozených vlasů – GKHAIR HAIR TAMING SYSTEM. 
Tento systém využívá ve svůj prospěch jedinečnou ingredienci 

JUVEXIN, která představuje směs PROTEINŮ a PEPTIDŮ  
optimalizovanou speciálně pro vlasy, která je zároveň obsažena ve 
všech produktech GKhair. Využijte SÍLU čistého KERATINU a zažijte 

okamžitý pocit ozdravených, lesklých a poddajných vlasů.

LETNÍ AKCE ČERVENEC, SRPEN

JUVEXIN ZA VÝHODNOU CENU!

NAVRAŤTE VLASŮM ZDRAVÍ A KRÁSU!
S NOVOU REVOLUČNÍ SLUŽBOU GKHAIR HAIR TAMING SYSTÉM

-	 Vrací	vlasům	původní	
	 kondici
-	 Získáván	z	vlny	z	volně	
	 žijících	ovcí	a	to	
	 k	životnímu	prostředí	
	 šetrným	způsobem
-	 Zvyšuje	poddajnost
-	 Zabraňuje	elektrizování	
	 vlasů
-	 Vyživuje
-	 Hydratuje

Obvyklá	cena	3000	Kč	–	5000	Kč
Nyní	1000	Kč	–	3000	Kč	






