ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červenec 2014
Kardinál Miloslav Vlk při pouťové mši v kostele sv. Jana Křtitele.

Foto: Otto Hasoň

Čtvrtek 10. července do neděle 13. července 2014 od 21.30 hodin (po setmění)
Před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Čtvrtek 10. 7. –
Pátek 11. 7. –
Sobota 12. 7. –
Neděle 13. 7. –

„Donšajni“
„Revival“
„Kandidát“
„Příběh kmotra“

Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ | Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 10. srpna 2014 od 14.00 do 18.00 hodin

Před kulturním domem (v případě nepříznivého počasí v hlavním sále KD),
Vlkovská 482, Velká Bíteš

Účinkují: od 14.00 do 16.00 Dechová hudba „Podhorácká muzika“
od 16.00 do 18.00 Dechová hudba „Doubravěnka“
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“ | Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY S PETEREM DVORSKÝM

15. srpna – 17. srpna 2014
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
KONCERT ABSOLVENTŮ PĚVECKÝCH KURZŮ
POD VEDENÍM PETERA DVORSKÉHO

Neděle dne 17. srpna 2014 v 18.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury, Město Velká Bíteš

jedinečná a pohostinná

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
zatím co mnozí z vás v závěru června již zcela zaslouženě pomýšleli na letní dovolenou, na bítešském
náměstí finišovaly práce na dokončení severní části
rekonstruovaného náměstí – přestupním terminálu.
Každým dnem nám všem před očima přibývaly nové
dlážděné žulové plochy, které budou právě v přestupní části, svým tvarovým a barevným pojednáním,
výrazným prvkem budoucího náměstí. Plánované
dokončení v polovině července a zahájení provozu
autobusů od 1. srpna tak bude další výraznou změnou na náměstí a obrovským krokem k dokončení
rekonstrukce celého náměstí.
Před námi tak již bude pouze závěrečná fáze, a to přebudování posledního úseku
jižní části náměstí od Restaurace U Raušů po květinářství Flouma. Zde plánujeme
práce dokončit do konce srpna. A to včetně nutné přeložky části stávajícího vodovodu,
který je se svoji reálnou polohou v kolizi s plánovaným umístěním nových stromů
v této části náměstí. Naše pozornost je samozřejmě věnována i stávajícím stromům
na náměstí, u kterých je zejména v parných dnech prováděna zálivka. Nechali jsme
rovněž provést testy, abychom se ujistili, že stromy dotčené zemními pracemi jsou
bezpečné, protože se po terminálu bude pod nimi pohybovat velké množství lidí. Bohužel lípa před radnicí poněkud prosychá, při zemních pracích bylo nutné přerušit
některé vrchní kořeny. V tomto případě intenzivně hledáme pro strom nejlepší řešení.
Zatím předpokládáme jako optimální úpravu koruny. Ta bude výškově seříznuta, jednak z vegetačních, ale hlavně z bezpečnostních důvodů. Variantu případného snesení
lípy a její náhradu vzrostlým, minimálně však desetimetrovým stromem považujeme
za teoretické a krajní řešení.
V uplynulém měsíci se mimo jiné uskutečnilo další z jednání na Kraji Vysočina,
jehož předmětem bylo projednání a aktuální zpřesnění přípravy kroků, vedoucích
k realizaci kruhové křižovatky v lokalitě výjezdu z náměstí do ulice Růžová a Na Valech. S ohledem na rozpočet Kraje byla potvrzena reálná výstavba křižovatky v období
2015 -2016. Město již zajistilo vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, další přípravu bude zajišťovat Kraj. Současně bylo projednáno, že realizace křižovatky nebude spojena s rekonstrukcí krajské komunikace ulice Na Valech.
V předstihu bychom tak v rámci křižovatky opravili společně s SVK Žďársko v této
ulici alespoň stávající jednotnou kanalizaci.
Milan Vlček, starosta města
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ZVEME VÁS
Čtvrtek dne 10. července do neděle 13. července 2014 od 21:30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Čtvrtek 10. 7. – „Donšajni“
Pátek 11. 7. – „Revival“
Sobota 12. 7. – „Kandidát“
Neděle 13. 7. – „Příběh kmotra“
Před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 16. července 2014 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Promítání ze Svatořečení dvou papežů v Římě.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 26. července 2014 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE „VZHŮRU K PRAMENŮM“ – K PRAMENU JASINKY
Podle posledních map pramení Jasinka u rybníku Korbel, ale delší povodí tvoří její přítok
Jelenka, která pramení u silnice mezi Křeptovem a Lhotkou.
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI SRPNU:
Neděle dne 10. srpna 2014 od 14.00 do 18.00 hodin
POSEZENÍ PŘI DECHOVCE
Účinkují: od 14.00 do 16.00 Dechová hudba „Podhorácká muzika“,
od 16.00 do 18.00 Dechová hudba „Doubravěnka“.
Před Kulturním domem (mokrá varianta v sále kulturního domu), Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
15. srpna – 17. srpna 2014
MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURZY S PETEREM DVORSKÝM
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury, Město Velká Bíteš
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Neděle dne 17. srpna 2014 v 18.00 hodin
KONCERT ABSOLVENTŮ PĚVECKÝCH KURZŮ POD VEDENÍM PETERA DVORSKÉHO
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury, Město Velká Bíteš
Středa dne 20. srpna 2014 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání u dobré kávy.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pátek dne 29. srpna 2014 od 9.00 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola U Stadionu
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Sobota dne 30. srpna 2014 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE „VZHŮRU K PRAMENŮM“ – K PRAMENI CHVOJNICE
Pramen Chvojnice podle mapy je někde na přítoku do rybníčku u myslivny u silnice na
Náměšť, poblíž průmyslové zóny.
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

POUŤ V KOŠÍKOVĚ
Pátek dne 22. srpna 2014 ve 20.00 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ SE SKUPINOU Kristovy Léta
Sobota dne 23. srpna 2014 ve 20.00 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ SE SKUPINOU Pikardi
Neděle dne 24. srpna 2014 v 9.30 hodin
POUTNÍ MŠE V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE
Neděle dne 24. srpna 2014 od 16.00 do 20.00 hodin
POUŤOVÁ ZÁBAVA V KOŠÍKOVĚ S DECHOVOU HUDBOU GALÁNI
Lunapark s autodromem a občerstvení zajištěno.
Organizuje: SDH Košíkov

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Pátek 5. září 2014 v 17.00 hodin
VELKOBÍTEŠSKÁ MĚSTSKÁ KNIHA Z ROKU 1414 - HISTORICKÉ SOUVISLOSTI
VZNIKU, OBSAHU I TRADICE
Formou besedních vstupů vystoupí Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D a Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Pátek 5. září 2014 v 18.00 hodin
NÁMĚSTÍ V PROMĚNÁCH ČASU
Vernisáž výstavy k příležitosti 600 let Městské knihy Bítešské a oslav otevření rekonstruovaného náměstí.
Malý výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Sobota 6. září 2014 od 10.00 do 22.00 hodin
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ - IX. ROČNÍK
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZREKONSTRUOVANÉHO MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Vystoupí:
Michal David, David Kraus s kapelou,
j. a. KRONEK - ALBAND, VŠICHNI SVATÍ, Český Animační Team
Neděle 7. září 2014 v 9.00 hodin
výletní akce s doprovodným programem na
dolním (knollově) mlýně
Ukázka mletí a vysévání, výstava – mlýny a řemesla, dílničky – výrobky ze dřeva
a pletené výrobky. Odpoledne a večer posezení s country kapelou

POZVÁNKA NA BÍTEŠSKÉ HODY

Srdečně zveme k účasti na Tradičních bítešských hodech ve Velké Bíteši, které se budou konat
od 10. září do 17. září 2014
Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků,
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela)
o svých sklípcích, které budou otevřeny na Tradičních bítešských hodech.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro)
tel. 566 789 311 nebo email: program@bitessko.com do 21. července 2014.
Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude probíhat
po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin v Kulturním domě ve
Velké Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do kulturního domu.
6
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ZPRÁVY Z RADNICE
OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘES SILNICI I/37
V pátek 30. 5. 2014 byl slavnostně otevřen nově osvětlený přechod pro chodce přes
silnici I/37 ve Velké Bíteši,
který vznikl za přispění Nadace ČEZ v rámci projektu
„Bezpečnost a ochrana dětí
a mládeže ve městě Velká Bíteš.“ Slavnostního otevření
se zúčastnili za region JE
Dukovany Mgr. Jana Štefánková, člen správní rady Nadace ČEZ Vladimír Černý,
zástupci města Velká Bíteš,
Foto: Silvie Kotačková
novináři a s poutavým kultur- Nově osvětlený přechod.
ním programem vystoupily děti z Mateřské školy v Lánicích. Tento přechod pro chodce
byl na základě podzimního hlasování veřejnosti vybrán odbornou porotou složenou ze
zástupců BESIP, Policejního prezidia ČR a zástupců ČEZ jako nejrizikovější v Kraji Vysočina. Nasvícení přechodu výrazně zvýší bezpečnost chodců zejména v brzkých ranních
a večerních hodinách. Zvolena byla asymetrická svítidla, která jsou nainstalována na ocelových výložnících před a za přechodem a zajišťují tak dobrou viditelnost chodce ve směru
přijíždějícího vozidla.
Projekt osvětlení přechodu pro chodce přes silnici I/37 u křižovatky se silnicí II/602
ve Velké Bíteši vznikl za přispění Nadace ČEZ.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Nadaci ČEZ a všem občanům, kteří se zúčastnili
hlasování.

Petr Ondráček, referent majetkového odboru Městského úřadu Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Oznamujeme čtenářům změnu výpůjční doby v období prázdnin od 30. června
do 29. srpna 2014 v Městské knihovně, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš.
Knihovna bude otevřena v následujících hodinách:
Pondělí: 12.00 – 16.00 hodin
Úterý: zavřeno
Středa: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek: zavřeno
Pátek: 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM
CENTRU, MASARYKOVO NÁM. 5, VELKÁ BÍTEŠ
Pondělí - pátek po celý rok 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00. Červenec a srpen:
soboty 9.00 - 13.00, neděle 13.00 - 17.00 hodin. Soboty v červnu 21. 6. a 28. 6.,
soboty v září - 6. 9. a 13. 9. 9.00 - 13.00. Kontakt do TIC: tel. č. 566 532 598.

OTVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN OD 1. ČERVENCE DO
30. SRPNA V MĚSTSKÉM MUZEU VE VELKÉ BÍTEŠI
Úterý až pátek
8.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hodin
Mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém telefonickém nebo
e-mailovém objednání, totéž i případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele.
Kontakt: 566 789 380, 731 852 112, muzeum.velkabites@seznam.cz
Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM,
členové Muzejního spolku Velkobítešska mají vstup zdarma.
Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otvírací doby vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MANŽELÉ BRYMOVI OSLAVILI DIAMANTOVOU SVATBU
V sobotu 14. června 2014 oslavili manželé Marie a Rudolf Brymovi z Holubí Zhoře
60 společně prožitých roků – diamantovou svatbu. „Svatební obřad“, pečlivě připravený
členkami Sboru pro občanské záležitosti, se uskutečnil v obřadní síni bítešské radnice, před
zraky mnoha rodinných příslušníků a přátel. Manželé společně vychovali tři děti, pomáhali
s výchovou šesti vnoučat a dnes se těší z pěti pravnoučat.
8
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Rodáci z Holubí Zhoři, kde také
společně prožili svoje dětství, pracovali celý život v zemědělství a po odchodu do důchodu pomáhali všude,
kde to bylo zapotřebí. Jejich životní
optimizmus i neskrývaná radost ze života, nám může být příkladem.
Vážení manželé Brymovi, prožili
jste společný život věrně, bok po boku
a zanechali jste nám příklad manželské věrnosti, tolik potřebný zejména
v dnešní době. Za to Vám všichni společně děkujeme a přejeme mnohá další
šťastná léta.

Diamantový manželský pár.

Foto: Otto Hasoň

Sbor pro občanské záležitosti

ŠKOLY
STŘÍPKY Z VESELÉ ŠKOLKY
Na co si to děti hrají? Zvláštní atmosféra... Na zahradě
před školkou děti zdobí vrbičky srdíčky, květy a holubičkami. Paní učitelky běhají sem a tam s rádiem, s klávesami,
s dortem, s prstýnky a květinami, scházejí se rodiče, něco se
v té školce prostě děje!
A je to tady! Zní svatební pochod a ze školky vychází pět
překrásných nevěstinek v bílých šatičkách doprovázených
pěti úžasnými ženichy. Za nimi všechny děti z celé školky
s učitelkami, kuchařkami i uklízečkami. Tak už víme! Ve Veselé školce si dne 12. 6. děti zahrály na svatbu.
Byla to sice jen hra, ale někteří z hlavních aktérů to brali
dost vážně. No, možná se opravdu jeden pro druhého jednou
stanou osudem a budou s úsměvem prohlížet fotografie, když
se tenkrát ve školce brali...když je tenkrát oddával Víťa Kra- Svatební den v MŠ. Foto: Archiv MŠ
tochvíl alias ředitel přes svatby, který rozesmál rodiče, učitelky i děti jak svým zjevem, tak
slovem...když se tenkrát vzájemně krmili polívečkou...když si zatančili ve třídě plné bublinek a popíjeli dětské šampaňské... když jedli svatební dort z cukrárny U Zdubů.... když....
Dana Neklapilová, za kolektiv učitelek MŠ U Stadionu
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM I SPONZORŮM
Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli finančním či věcným darem na
„Zahradní slavnost“ pořádanou Mateřskou školou U Stadionu, Velká Bíteš dne 30. května
2014.
Rodiče: Fanty S., Mičky M., Plechaté T. a B., Kalába M. a Š., Neubauerové D., Sýkorové V.,
Antalíka M. a M., Jaška M., Vrbové K., Pražákové N., Dolíhala M., Veselé N.
Ostatní sponzoři: Bítešská dopravní společnost, Řeznictví a uzenářství Sláma Milan, ITW
Pronovia, Autoimpex, spol. s.r.o , PF Postforming, s.r.o., OS KOVO I. BS, , AG FOODS
Group, a.s. Košíkov, Jeřábkova pekárna s.r.o., Čerpací stanice Štefek, Papírnictví Havíř,
NIVA - Čikov s.r.o., Zámečnictví Němec, s.r.o., Penzion U Raušů, POEX Velké Meziříčí,
MRS – MO Velká Bíteš, Hany Bany, Květiny Drlíčková, RM Style, Kadeřnictví Urbánková,
Pufas Krupička, Bytový textil Jiří Réman, Hodinářství zlatnictví Kozová, Elektro Vildomec,
Herna U Staříka, Restaurace Na 103, Pneuservis Káfoněk, David spol. s.r.o., Kadeřnictví
Kladivová, Le Ja, Vinotéka květiny, Cestovní kancelář Reko, Drogerie – bioprodukt, Čaj –
káva, Zahradnictví, SUPELEX, A - Z Irena Vrábelová, Lékárna Aura, Lékárna U Tří sloupů,
Nábytek Street, Tabák Masarykovo nám. , Mobile- Mazánek, Kadeřnictví Anděla, Cukrárna
U Zdubů, FLOP JIH spol. s.r.o., Hračky Stejskalová, GE MONEY, TV – SERVIS –Watt Pelán, Mihal, s.r.o., Pojišťovna ALLIANZ – P. Kopáček, Noviny a časopisy – Tyršova ul., Cafe
Jana, Drogerie Nováček, Salome Kopáčková, Květiny Flouma, Asia centrum….+ několik
dalších drobných donátorů, kteří snad ze skromnosti nechtěli být zveřejněni.
Mateřská škola rovněž děkuje vedení a představenstvu První brněnské strojírny Velká
Bíteš za finanční dar, jež bude využit na další část realizace přírodní zahrady v areálu školy.
Jiřina Janíková, za kolektiv zaměstnanců MŠ Veselá školka

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY sadová

Pátý ročník v Praze.
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Foto: Archiv ZŠ

V květnu a červnu jsme toho v Základní škole Velká Bíteš zažili velmi
mnoho. Běžná výuka byla zpestřená
řadou akcí a přednášek. Někteří žáci
reprezentovali školu ve sportovních či
vědomostních soutěžích, mnozí nabyli
nových zkušeností na exkurzích a výletech.
První třídy se zapojily do projektu
Celé Česko čte dětem. V jeho rámci
paní učitelky a žáci devátých ročníků
předčítali dětem celý týden pohádky,
s nimiž pak všichni následně pracovali.
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Cílem tohoto chvályhodného snažení je zejména pěstování pozitivního vztahu k literatuře.
Třídní učitelky prvního ročníku, I. Lišková, D. Filipová a T. Horká, chválí spolupráci s devátými třídami. Děti práce se staršími kamarády velmi bavila.
Paní učitelky I. Nováková, J. Schwarzbachová a I. Brůžičková připravily pro žáky třetích
tříd závěrečnou část projektu Prevence dětských úrazů. K této záslužné akci byli přizváni
i hasiči a policisté. Děti se hravou formou seznámily s chováním v krizových situacích, řadu
potřebných dovedností, např. masáž srdce či umělé dýchání, si také vyzkoušely.
Také sportovci z řad dětí si přišli na své. V dubnu se ve Velkém Meziříčí a Žďáru nad
Sázavou konaly turnaje ve vybíjené. V konkurenci čtrnácti týmů obsadili chlapci z pátých
tříd páté a děvčata čtvrté místo. Za reprezentaci školy jim poděkovaly paní učitelky N. Malcová a K. Slavíčková.
Vynikajícího úspěchu bylo dosaženo v atletických závodech Poháru rozhlasu 2013/2014.
Po jednoznačném postupu z okresního kola se žákům ZŠ Velká Bíteš podařilo své individuální výkony ještě vylepšit a díky tomu vyhrát krajské finále, které proběhlo 20. 5. 2014
na stadionu TJ Spartak Třebíč. Republikové finále chlapcům uniklo kvůli nižšímu počtu
bodů, přesto si však hoši ze sedmých tříd za své výkony zaslouží velkou pochvalu, říká učitel
tělesné výchovy L. Dočkal.
Vybrané žákyně druhého stupně se v letošním roce zúčastnily celostátního fotbalového
turnaje Coca Cola Školský pohár. Turnaj začal v dubnu, ale děvčata se připravovala již od
podzimu. Za velmi nepříznivého počasí během turnaje se žákyním po zásluze podařilo
postoupit do třetího kola. To se odehrálo v polovině května. Postup děvčat z Velké Bíteše
do republikové soutěže zastavily fotbalistky z Mutěnic. Přesto je účast v předposledním
kole republikové soutěže velký úspěch a zároveň motivace do dalších let. Některé opory
týmu odcházejí na střední školy, ale učitelé tělesné výchovy věří, že se najdou následovnice
v nižších ročnících.
Prvního června si připomínáme Den dětí. Vychovatelky školní družiny proto pro děti
připravily 2. června hravé odpoledne, kdy se soutěžilo v nejrůznějších disciplínách. Na
všech stanovištích děti sbíraly razítka a za nimi následovala sladká odměna. Odpoledne
rychle uběhlo a všichni si ho velmi užili.
Nyní se s žáky podíváme na některé exkurze, na něž se vypravili.
Již tradičně je pro žáky čtvrtých tříd připravená prohlídka historického centra města
Brna. Samotné exkurzi předchází příprava, kdy žáci čerpají informace z knih, internetu
i vlastních zážitků. Vycházka začala výšlapem k dominantě Brna, hradu Špilberk. Odtud se
pokračovalo ke katedrále sv. Petra a Pavla. Poté žáci zamířili na Zelný trh s kašnou Parnas
a dál k Staré radnici. A zde našli všechno, o čem si povídali. Draka, brněnské kolo i křivou
věžičku. Po 173 schodech vystoupili na ochoz vyhlídkové věže Staré radnice a před očima
se jim rozprostřelo nádherné panorama města. Paní učitelky O. Čermáková a M. Videnská
vědí, že nestihly dětem ukázat všechny krásy města. Ty další si mohou prohlédnout třeba
s rodiči.
O výletu pátých tříd nás informovala jedna z žaček, Tereza Tobešová: “Prahu jsme navštívili v úterý 13. května. Nejprve jsme se vydali k lanovce na Petřín a do zrcadlového bludiště.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Pak následoval výšlap na Petřínskou rozhlednu. Cestou k chrámu sv. Víta jsme trochu zmokli, ale na Karlově mostě už na nás
opět svítilo sluníčko. Potom jsme zamířili
k muzeu voskových figurín. Nakonec jsme
metrem dojeli do paláce Flora, kde jsme
měli rozchod. Dvanáct hodin výletu jsme
si pořádně užili.“
Do Prahy se jako každý rok vypravili
i žáci sedmých tříd. Jejich cesta se konala
v pátek 16. května, a ani jim počasí příliš
Coca – Cola Cup.
Foto: Archiv ZŠ
nepřálo. Praha však byla krásná i za nehezkého počasí. Sedmáci nejprve zamířili do míst opředených legendami - na památný
Vyšehrad. Prohlédli si zde architektonické památky doby románské i gotické, pokochali
se nádherným výhledem na Prahu a vyhledávali hroby známých osobností pohřbených
na Slavíně. Potom už zamířili k Hradu, stihli zde i hlavní střídání stráží. V kostele Panny
Marie Vítězné si prohlédli sošku Pražského Jezulátka a hlavně jeho krásné šatičky ze všech
koutů světa. Nevynechali ani Kampu, prošli Karlův most a zamířili k orloji na Staroměstské
náměstí. A odtud už je to pár kroků na Václavské náměstí, kde je čekal zasloužený rozchod.
„Věřili byste, že jsme po Praze nachodili více než jedenáct kilometrů?“, ptá se paní učitelka
E. Čermáková.
Deváťáci z naší školy mají možnost seznámit se s místy, která jsou do dějin zapsaná černou barvou. Jejich jména zná celý svět: Terezín, Lidice, Osvětim. V letošním roce, 23. května,
byly jejich cílem první dvě, Lidice a Terezín. Nejprve žáky čekala návštěva Terezína, kde se
dozvěděli o historii pevnosti i ghetta, zhlédli zde také film o vývoji tohoto města. I v Lidicích
se podívali na film vyprávějící o historii obce. Mohli si prohlédnout fotografie z období před
vypálením, přečíst si dopisy, které psaly lidické děti před svou smrtí, sděluje paní učitelka
J. Cendelínová. Žáci byli vnímaví, na pietních místech se velmi slušně chovali a někteří konstatovali, že po návštěvě těchto míst si začnou více vážit života a všeho, co k němu patří.
A to je myslím pěkné a optimistické zakončení našich zpráviček ze školy. Pěkné prázdniny!
Eva Čermáková

GRANTŮ A PROJEKTŮ SE NEBOJÍME
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 opět
uspěla v žádostech o přidělení finančních prostředků
z Fondu Vysočiny.
Mgr. Jitka Kalinová, koordinátorka EVVO na naší
škole připravila projekt v rámci grantového programu
Životní prostředí 2014 a byla se svojí žádostí úspěšná.
12
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Získala dotaci ve výši 37.905,- Kč. V rámci tohoto projektu proběhne certifikace naší přírodní ukázkové školní zahrady, kterou doplníme o další prvky přírodní zahrady. Rovněž se
uskuteční odborné přednášky zaměřené na lesní pedagogiku, ochranu životního prostředí,
odpadové hospodářství a ochranu půdy a vody. Rádi Vás všechny uvítáme na Dnu školní
zahrady, který je plánován na začátek dalšího školního roku.
Program Fondu Vysočiny Sportujeme 2014 byl svým zadáním a velikou konkurencí
sportovní klubů pro nás výzvou, se kterou jsme se úspěšně vypořádali. Získali jsme dotaci
ve výši 24.720,- Kč. V rámci tohoto projektu chceme umožnit handicapovaným dětem seznámení s tradičními i netradičními sportovními aktivitami.
Uskutečníme dvoudenní sportovní soutředění na některém
z blízkých sportovně - rekreačních středisek, kde by měl najít
„svůj sport“ každý účastník tohoto soustředění.
Olga Karmazínová, ZŠ Velká Bíteš Tišnovská

VÝSTAVA ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ
V rámci praktických závěrečných
zkoušek uspořádala Střední odborná
škola Jana Tiraye ve Velké Bíteši výstavu závěrečných prací žáků třetích
ročníků. Výstava probíhala 5. a 6.
června 2014 v prostorách školy. Cukráři vystavovali cukrářské výrobky
k různým příležitostem, kuchaři –číšníci slavnostně prostřené tabule, obráběči kovů soustružené a frézované výrobky a kadeřnice společenské účesy.
Kvalitu závěrečných prací hodnotil
předseda zkušební komise a odborníci
z praxe, které jmenovala Hospodářská
komora České republiky. Výstavu přišli navštívit nejen rodiče a příbuzní,
bývalí absolventi, ale také zástupci zřizovatele, bítešských škol, smluvních
pracovišť a další hosté.
Žáci během studia reprezentovali
školu v různých odborných soutěžích.
Obráběči kovů získali 2. místo v soutěži Řemeslo Vysočiny ve Žďáře nad
Sázavou. Cukráři přivezli stříbrnou

Slavnostně prostřená tabule.

Foto: Jana Mézesová

Stůl cukrářských výrobků.

Foto: Jana Mézesová
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medaili ze soutěže Ukaž, co umíš, kterou získali na Gastrodnu Střední hotelové školy
ve Velkém Meziříčí.
Žáci ukončili vzdělání slavnostním předáním výučních listů na Městském úřadě
ve Velké Bíteši. Nejlepší absolventi pak obdrží od Hospodářské komory České republiky
v Praze certifikát „Nejlepší absolvent oboru“.
Ludmila Pecinová

KULTURA
DĚTSKÝ DEN SE ZÁCHRANÁŘI
Dětský den nejen pro děti
z mateřských škol a žáky
I. stupně Základní školy ve
Velké Bíteši uspořádalo Informační centrum a Klub
kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s SDH,
HZS Velká Bíteš a BESIPem
v pondělí 2. června 2014. Přítomní si mohli prohlédnout
Simulátor dopravní nehody.
Foto: Silvie Kotačková
vozidla i práci Integrovaného
záchranného systému, technické vybavení hasičských aut Sboru dobrovolných i profesionálních hasičů z Velké Bíteše, Policie ČR, policejní vozy Wolksvagen Transporter a Škoda
Superb, nákladní odtahový automobil společnosti Moravskoslezská s.r.o. a vůz rychlé záchranné služby ze stanoviště Velká Bíteš.
Nově zde byla i ukázka práce záchranářského psa „Honey“ pod vedením Ing. Aleny
Vidlákové z Velkého Meziříčí. Tuto práci má jako svůj koníček. Pejsek „Honey“ si
přihlížející děti okamžitě získal
a sympatická paní Vidláková nám
přislíbila účast i v příštím roce, kdy
by ráda přijela i se svojí kolegyní
a svým dalším pejskem.
Přítomné děti se také mohly nechat namalovat od Marcely Machalové a Margity Hanzelínové z firmy
Oriflame. Zástupy dětí nebraly konce
a dámám se doslova celé dopoledne
Ukázka práce záchranářského psa.
Foto: Silvie Kotačková
ruce nezastavily.
14
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Jsme rádi, že se podařilo Milanu Stejskalovi domluvit a přivézt do Velké Bíteše „Simulátor
dopravní nehody“ z Polygonu
Most. Simulátor je vybaven reálným automobilem, který se po řízeném „nárazu“ otočí na střechu.
Na vás pak je, jak se z této nepříjemné situace dostanete. Jste
Foto: Silvie Kotačková
obráceni hlavou dolů a jediné, co Ukázka hasičské techniky i odtahového vozidla.
vás drží a chrání, jsou právě bezpečnostní pásy. Kdo to ještě nezažil, jistě netuší, jak je obtížné vyprostit se z auta ven.
Protože je tento simulátor určený pro dospělé a děti od výšky 150 cm, tak si ho především
vyzkoušely paní učitelky ze škol. Děti tak mohly zhlédnout reálnou situaci jako při skutečné
dopravní nehodě, když se vozidlo několikrát otočí na střechu.
Ve sportovní hale TJ Spartak byly pro děti připraveny různé hry, trampolína i skákací
hrad. Za pomocí studentů SOŠ Jana Tiraye bylo vybudováno několik stanovišť, na kterých
holky a kluci prokazovali svou šikovnost. Děti byly za svoji účast sladce odměněny.
Celý den nám počasí přálo a po dlouhé době byl dětský den bez kapek deště. Děkujeme
nejen dětem, ale i učitelkám, že se dětského dne zúčastnily v tak hojném počtu, a věříme,
že si den nejen se záchranáři skvěle užily.
Odpoledne pokračoval dětský den pod záštitou TJ Spartak ve sportovní hale.
Dovolte, aby naše organizace tímto poděkovala SDH a HZS z Velké Bíteše, Dálničnímu
oddělení Policie ČR Domašov, Rychlé zdravotní záchranné službě ze stanoviště Velká Bíteš,
firmě Moravskoslezská s.r.o., Milanu Stejskalovi z BESIPu a Polygonu Most, SOŠ Jana Tiraye v čele s Janou Uhlířovou za zajištění studentského dozoru, místní organizaci TOP 09
za půjčení skákacího hradu, cukrárně U Zdubů za sladkosti pro děti, Ing. Aleně Vidlákové
a jejímu bernskému salašnickému psu „Honey“ za úžasnou ukázku práce se záchranářským
psem, Marcele Machalové a Margitě Hanzelínové za proměnu dětí v piráty, kočičky, motýly
a jiné pohádkové malování na obličej. V neposlední řadě poděkování také patří Haně Holíkové z TJ Spartak za zapůjčení haly.
Všem spolupořadatelům děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se na další dětský den
v roce 2015.
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ŽIVOT V HARMONII“
V době od 11. do 18. června uspořádala Základní škola Tišnovská 116 ve výstavní síni
Klubu kultury výstavu Život v harmonii, která odstartovala oslavy 40. výročí založení školy.
Celé tvorbě vystavovaných artefaktů předcházela náročná práce. Žáci odebírali vzorky půd
především z Velké Bíteše a jejího okolí. Hlína se musela usušit a potom řádně rozdrtit na
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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co nejjemnější zrnitost. Získaný
pigment se smíchal s dalšími ingrediencemi a potom už stačil jen
štětec nebo šikovné ruce a dílo bylo
na světě. Vybraných 60 obrazů putovalo na výstavu, kde bylo možné
tyto obrazy zakoupit a podpořit tak
další aktivity školy.
Na slavnostním zahájení výstavy vystoupily děti naší školy ve
třech skupinách. První z nich nastínila terapii, která nově zaujímá
Vystoupení dětí na vernisáži.
Foto: Silvie Kotačková
místo ve výuce našich žáků, a to
prostřednictvím afrických bubnů,
tzv. djembe, jež byly zakoupeny
díky sponzorskému daru z První
brněnské strojírny ve Velké Bíteši.
V druhém vystoupení žáci praktických tříd zazpívali a zabubnovali
opět na djembe, tentokrát pod vedením zkušeného, velice trpělivého
a ochotného djembisty Ladislava
Špačka. V průběhu vystoupení
byly návštěvníkům výstavy rozdány různé nástroje z přírodních
Mandala z živých rostlin.
Foto: Silvie Kotačková
materiálů, aby se mohli na tomto
energickém a rytmicky nabitém vystoupení také podílet a vžít se do rytmů západní Afriky.
Třetí část byla zaměřena na harmonii těla a duše, koncentraci, ale zároveň i odpočinek.
Žákyně zde vytvářely před očima návštěvníků mandalu z živých květů, na oslavu zahájení
výstavy a výročí školy. Velký úkol v této části měl Ondřej Sedlák, který představil hudební
nástroj zvaný didgeridoo a pro toto vystoupení si připravil i vlastní hudbu, kterou pak reprodukoval jako podmalbu pro nevšední hlas didgeridoo. Všechna tři vystoupení měla za
úkol navodit příjemnou atmosféru vhodnou k zamyšlení a relaxaci.
My jsme si prožili krásný podvečer plný dojmů a emocí. Doufáme, že kousek harmonie
zůstal i v srdci každého z vás.
Blanka Gaizurová

KRÁLOVNIČKY V BŘEZSKÉM
Letos již po čtvrté proběhl obyčej svatodušní obchůzky královniček v obci Březské. Svatodušní neděle 15. června nám nabídla slunečné počasí s teplotami vymykajícími se nor16
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málu pro toto období. Tropické teploty, se kterými
bychom se v tomto čase a za normálních podmínek
setkali například v Káhiře, však nezabránily králenkám obléci se do krojů a za zpěvu tradičních písní
vážících se k tomuto obyčeji projít obcí a u kaple
Panny Marie a následně „na paloučku“ na návsi provést obřadní tance a zpěvy. Králenky přinášely do
jednotlivých domácností zelené stvoly svázané pentlí
– symboly prosperity, za které je hospodáři odměnili
sladkými pochutinami. Stvoly, zvané též ratolesti,
byly pro nedělní slavnost požehnány tradičně již
v pátek P. Bohumilem Poláčkem v kostele sv. Jana
Křtitele ve Velké Bíteši.
Skupinu královniček, kterou po zavedení tohoto
zvyku v Březském doplnila i místní děvčata, přišla
podpořit i starší mládež a skupina zpěvaček z Bítešanu, který zazpíval několik písní z Podhorácka.
Po předání korun budoucímu králi a královně zahrála na výletišti k tanci a poslechu Bítešská dechová kapela pod vedením Vlastimila Božka.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

Královna pod baldachýnem.

Foto: Ivo Kříž

OHLÉDNUTÍ ZA MLADÝM BÍTEŠSKEM
V neděli 15. června proběhla v Kulturním domě přehlídka dětských folklorních skupin, kterou tradičně pořádá Klub kultury města Velké Bíteše na sklonku školního roku ve spolupráci
s Městským muzeem a Muzejním spolkem Velkobítešska.
V tomto folklorním odpoledni se představily dětské krojované skupiny od předškolních dětí
až po starší školáky – to znamená že účinkující jsou ve věku od 5 do 15 let. Při mateřských školách působí taneční kroužky Bítešánek a Sluníčko, na základní škole další dvě dětské folklorní
skupiny (Poškoláci a mladší skupina Bítešanu). Muzejní spolek Velkobítešska tvoří zázemí pro
starší děti a mládež národopisného souboru Bítešan. Členové všech těchto folklorních skupin
jsou nejen z Velké Bíteše, ale také z okolních obcí.
Program letošního ročníku Mladého Bítešska byl rozvržen přibližně do 90ti minut. Sestával
se ze čtyř pásem jednotlivých věkových skupin, proložených krátkými tanečními ukázkami starších dětí. Celkem vystoupilo kolem stovky účinkujících.
V úvodu programu vystoupili starší děti Bítešanu, které vede Silva Smutná a Hana Sedláková,
předvedly tři horácké tance: „Špacírku“ a „Paterku“ z Velkomeziříčska a „Tesařskou“ z Ubušína.
Následovalo vystoupení skupiny Poškoláci s názvem „Kdo si hraje nezlobí“. Toto pásmo obsahovalo tak trošku výpovědi o hrách na Bítešsku. Současně bylo doplněno hrami ze sbírky
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Zdenky Jelínkové „Dětské hry na Podhorácku“. Pásmo připravila Táňa Horká, která rovněž prováděla hudební doprovod na klávesy. Sólový zpěv zastala Iveta Chmelíčková.
„Narodil se chlapeček“ byl název následujícího pásma. Předvedli ho děti z Bítešánku při
Mateřské škole U Stadionu. Dříve děti vyrůstaly v rodinách se spoustou sourozenců. Když
se narodilo malé miminko, byla to pro všechny velká radost a pro děti nová příležitost ke
hraní - avšak tentokrát s „živou“ panenkou. Zpívaly jí ukolébavky, pekly vdolky, hrály si s ní
a dokonce ji později učily i pracovat – zkrátka dělaly vše proto, aby z toho malého děťátka
vyrostl správný kluk nebo holka. Pásmo sestavila Naďa Burianová, klavírní doprovod Dáda
Neklapilová, sólový zpěv Denisa Neubauerová.
Starší děti Bítešanu předvedli tři
tance ze vsi Březník na Náměšťsku.
Byly to: „Čí je děvče“, „Řeznická“
a „Pluje kačka“.
Následoval taneční kroužek
Sluníčko při MŠ na Masarykově
náměstí, který předvedl pásmo nazvané „Pojedem do mlýna“. Děti si
hráli na řemesla. Sólo měl nejen pekař a sedlák, ale také mlynář, který
ve svém mlýně namlel mouku.
Pásmo s dětmi nacvičily učitelky
Lenka Klimešová a Jana Krejčová.
Zpívala Kateřina Janštová.
Starší děti Bítešanu předvedli
další tři lidové tance. „Krajcpolku“
z Rojetína, „Otčenáš“ ze Zlatkova
a „Židovskou“ z Borače.
„Haj husy do pšenice“ byl název
pásma, které předvedla skupina
Mladší děti Bítešanu - pásmo „Haj husy do pšenice“.
Foto: Ivo Kříž
mladších dětí Národopisného souboru Bítešan. Pásmo připravila Eliška Hradilová a Jitka Chmelíčková, na klávesy doprovázela Karolína Hradilová. U mikrofonu se vystřídalo několik zpěvaček: Lucie Neklapilová,
Iveta a Lenka Chmelíčkovy, Karolína Balejová a Anička Dvořáčková.
Na závěr si starší děti Bítešanu připravily ukázku třech řemeslnických tanců: „Tkalcovskou“
a „Přeslicu“ ze Zlatkova a „Manžestr“ z Velkomeziříčska.
Závěrem Silva Smutná poděkovala dětem, které účinkovaly za pěkný výkon, rodičům, kteří
své ratolesti podporují v zájmu o lidový tanec a písničku, vedoucím jednotlivých souborů za
trpělivost a houževnatost a samozřejmě organizátorům přehlídky včetně zvukaře Aloise Špačka.
My se můžeme těšit co si pro nás dětské soubory nachystají na příštím ročníku Mladého
Bítešska.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši
18
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VÍCE NEŽ MIMOŘÁDNÝ KONCERT O BÍTEŠSKÉ POUTI
Pouť je v podstatě náboženským svátkem. Letos ji křesťanům korunoval svou
přítomností kardinál Miloslav Vlk. Na
své přišli i milovníci dobrého jídla, dechovky nebo výstava králíků stříbřitých
malých. Pro více než stovku občanů
vyvrcholila pouť docela netradičně a věřím, že i nezapomenutelně.
Koncerty Bítešského hudebního
půlkruhu se konaly také během různých období a svátků. Dokonce i na
svatého Mikuláše. O bítešské pouti se
Z koncertu.
Foto: Oldřich Rambousek
příznivci BHP sešli snad poprvé.
V podvečer pouťové neděle se setkali v kulturním domě stálí příznivci BHP s příbuznými, přáteli a známými dvou mladých klavíristů – Jany Rambouskové a Petra Zapletala.
V programu jejich vystoupení se skvěla jména světových skladatelů v širokém spektru od
klasiků do současnosti.
Co říci o koncertu samém?
Před jeho zahájením jsem vzpomínala, jak je to dlouho, co jsem Janu Rambouskovou slyšela jako „předskokanku“ na koncertu BHP a požádala ji pak, aby svou hrou na klavír zpříjemnila vernisáž mých obrazů. Pamatuji si ji jako křehkou štíhlou dívenku, hrající část Dvořákových Silhouettes.
Tentokrát se před námi objevila mladá dáma, pro mne spíš rusalka ve fialkových šatech.
Jakmile začala hrát, splynula s hudbou, zdálo se, že ona a klavír se staly jedinou součástí.
V Chopinově Etudě C moll (Revoluční) nás zaplavila přívalem tónů, který člověka docela
pohltil. Nedalo se myslet na nic jiného. Byla jen ona, klavír a naše okouzlení.
Ve druhé části první poloviny koncertu vystřídal Janu u klavíru její kolega Petr Zapletal,
rodák z Blanska, který stejně jako Jana dokončil pátý ročník konzervatoře. Bravurně zahrál
první dvě věty Beethovenovy Sonáty Es dur a v lyrických dvou částech Sukova Jara dokázal,
že i muž dovede vyjádřit na klávesách něhu, stejně tak jako Jana uměla uhodit do kláves
s nečekanou razancí. Třetí sólová skladba, Chopinova Etuda F moll, na nás zapůsobila svou
barevností a citovým nábojem, který do něj mladý klavírista dokázal vnést.
Ve finále večera usedli mladí klavíristé k nástroji společně. Jak mi Jana prozradila, hrají
čtyřručně teprve rok, a to pod vedením Mgr. Renaty Bialasové. V době, kdy čtete tyto řádky,
budou mít za sebou účast na 15. ročníku mezinárodní juniorské soutěže v italském Varalu.
Společný program zahájili dvěma částmi Debussyho Malé suity a po ní přednesli Toccatu současného rakouského skladatele Theodora Hasseka, skladbu, jako již bývají toccaty,
v energickém rytmu, který jim skvěle „seděl“ (odborníci prominou). A což teprve Brahmsův Uherský tanec! Zahraný s chutí a radostí (to my, publikum už umíme poznat).
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Finálem se stala „třešnička na dortu“, jak řekl v úvodu moderátor: Smetanova Vltava.
Tady mi docházejí slova. Vidět dva krásné lidi s energií mládí ve vzájemném doplňování se
a souhře, slyšet jimi předvedenou skladbu, nám známou a milovanou, jejíž poslech se nikdy
neomrzí – to byl nezapomenutelný zážitek.
Jemu také odpovídaly zasloužené ovace a dojetí ve tvářích rozcházejících se návštěvníků.
Nedalo mi to a druhý den jsem položila Janě Rambouskové jedinou otázku:
Jak se ti v Bíteši hrálo?
Zde předkládám Janinu odpověď, či chcete-li téměř zpověď:
„Něco podobného jsem ještě nezažila. I přesto, že jsem měla trochu zmrzlé prsty, které mi
odmítly zahrát rychlé pasáže v Revoluční, maximálně jsem si to užila (myslím, že mohu mluvit i za Petra) a když jsem viděla nadšení v očích lidí poté, co jsme dohráli, byla jsem si jistá
tím, že ať už mi osud v budoucnosti přinese cokoli, klavír bude mojí životní láskou.
Ačkoli mě trochu zamrzelo, že jsem některé své sólové skladby zahrála tak, jak jsem je zahrála, nakonec mi to úplně přebil celkový dojem z koncertu a nadšené reakce lidí. Čistota provedení pro mě nikdy nebyla to hlavní, (i když bez toho to samozřejmě nejde), daleko krásnější
než bezchybný výkon je, když vidím, že svým hraním můžu zvednout náladu a zlepšit den
aspoň o trošičku. Já jsem si to užila, jsem moc ráda, že to tak bylo i ze strany publika a to je ten
hlavní důvod, proč vůbec klavír dělám.“
Co k tomu dodat?!
Přejeme Vám, Jano a Petře, hodně úspěchů na Vaší cestě za hudbou a děkujeme.
Zora Krupičková

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 118:
V roce 1414 vlastnil dům Mach z Ořechova. O mnoho let později, roku 1594, pořídil
dům po Valentýnu Zoubkovi se „stoly, zahradou, nábytky domovními a s svršky k řemeslu
náležitejmi“ za 250 zlatých Jakub Procházka. Pak jej roku 1603 získal již po Augustýnu
Hermankovi za 173 zl. Kilián Zoubek, zvaný též Kavka. Později roku 1615 koupil dům už
po Kiliánovi za 200 moravských zlatých Vavřinec Kopřiva. V roce 1641 pořídil dům po
Kopřivovi, „ležící blíž kostela...s hlínou k řemeslu hrnčířskému což se jí vynachází, jednoho
stolu a míry ječmena a šindele nějaká částka“, za 150 mor. zl. Petr Polenský. Ten ale prodal
dům dále již roku 1644 a s ním „stůl, truhla co se obilí do ní sejpá, řebříky dva, prkna co se
k řemeslu hrnčířskému potřebuje“, za 155 mor. zl. Matouši Hrdličkovi. Roku 1665 zdědil
20
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dům Hrdličkův švagr Matěj
Staněk, který jej prodal roku
1673 Jiříku Růžičkovi, u něhož později převládlo příjmení
Vrzal, a připrodal mu „stůl,
truhlu sejpací, hranici i s kamenem, 5 prken, stupu, řebřík, kruh
starý“. Hrnčíř Jiřík Vrzal se pak
v roce 1694 přestěhoval na pohořelý dům čp. 13 na náměstí,
aby vyhověl záměru nejvyššího
zemského komorníka hraběte
Foto: Jan Zduba
z Collalto, který chtěl tento dům Dům čp. 118 v současnosti.
připojit ke svému poplužnímu dvoru (čp. 117).
Hrabě z Collalto prodal kurii městu v roce 1715 a město pak až 16. února 1769 směnilo s městským syndikem Františkem Heppilem „jedno pustý místo k vystavění gruntu“
za obraz Spravedlnosti s pozlaceným rámem v ceně 30 zlatých. Heppil však již 3. června
„se předně vyjevil, že to místo jemu panu Francovi Bokrovi milerád připouští a odstupuje,
pročež taky z ohledu toho a že on nadřečený pan Bokr skrze vojenský běhy mnohým s obcí
trpící byl, jemu to místo tím způsobem, jak vyměřeno jest, připisuje, aby deset kop ročně
po ½ kopy placení na sebe přijal, ten grunt k výzdobě města vystavěl, nadřečenému panu
Francovi Heppilovi jeho vynaložené věci a outraty 30 zlatých nahradil, kdežto se jemu ty
obyčejný 3 kousky pole a až by se nějaký kus louky vyhledal, přidati hledati bude. Po vystavění pak královský a obecní povinnosti vybejvati povinen bude…Téhož dne byvše to místo
pustý vyměřeno na 8 sáhů šířky [tj. 15,2 m], jak od pánů starších obecních sády zasaděný
jsou, zdáli pak až ke zdi šancům a složil on pan František Boker nadjmenovaných 10 kop
ihned na jedno hotových do kase obecní“.
František Bokr dům skutečně vystavěl a roku 1800 jej prodal „i s tou při něm se vynacházející domovní zahradou a stodůlkou“ za hotových 820 rýnských zlatých Ignáci Burianovi.
Zároveň si spolu s manželkou vymínili „v tom domě tu malou sekničku a při ní se vynacházející kuchyňku, ten malej sklípek, podlahu nad tou sekničkou, jeden malej chlívek pro černý
dobytek, nějaký místo na dvoře pro dříví na palivo, jakož i taky aby to obilí, které ročně ze
svých rolí by sklidil, v tej stodůlce přichráněné bylo“. Později roku 1825 zdědil dům po svém
otci švec Pavel Burian. V roce 1838 jej koupil za 800 zlatých Josef Horký. Poté roku 1860 jej
pořídili za 1220 zlatých Karel a Kateřina Peškovi. Tito jej roku 1866 postoupili Jeronýmu
a Marii Pokorným.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn.č. 11787, fol. 64, 75, kn.č. 11788, fol. 109,
201, 202, 221, kn.č. 11789, fol. 56, 243, kn.č. 11793, fol. 66, kn.č. 11795, fol. 382.
Jan Zduba
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POČÁTKY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY VE VELKÉ BÍTEŠI
Je tomu již 100 let, co městská rada Velké Bíteše obdržela od okresního hejtmanství
ve Velkém Meziříčí 29. června 1914 oznámení o smrti následníka trůnu tohoto znění:
„Všem představenstvům obcí! Dle telegrafického sdělení praesidia c. k. Moravského místodržitelství v Brně zemřeli včerejšího dne, tj. v neděli dne 28. června 1914, v Sarajevě Jeho
c. a k. Výsost pan arcivévoda František Ferdinand a jeho Nejvyšší choť paní arcivévodkyně
Žofie z Hohenberku. Pan starosta se poukazuje, aby, pokud se tak již snad nestalo, tuto
truchlivou zvěst uvedl ve všeobecnou známost a postaral se o to, aby zejména na veřejných budovách vyvěšeny byly smuteční prapory.“ Rada se ještě téhož dne sešla a usnesla
se, že bude odeslán následující telegrafický projev: „Nejvyšší kabinetní kanceláři Jeho
Veličenstva císaře ve Vídni. Město a okres Velko-Bytešský tlumočí Vašemu císařskému
a královskému Veličenstvu velký bol celého kraje nad tragickou smrtí Nejjasnější císařské
Výsosti pana arcivévody následníka trůnu a jeho Jasné paní choti a želí převeliké ztráty,
která stihla tak krutě Nejvyšší císařský rod a naši vlast. Za městskou radu a starostenský
sbor Melkus starosta.“ Dlužno dodat, že František Ferdinand d‘Este se v okolí Velké
Bíteše příležitostně vyskytoval. Naposledy deset dní před atentátem navštívil hraběte
Karla Haugwitze na náměšťském zámku. V Sarajevu jej pak doprovázel meziříčský
hrabě František Harrach, který zapůjčil své auto i s řidičem a sám se stal bezprostředním účastníkem atentátu.
Po uvedeném oznámení zatím nic přesvědčivě nenasvědčovalo, že by se tato záležitost měla stát rozbuškou světového konfliktu. Rada města se před vypuknutím války
sešla ještě 5., 12. a 23. července a řešila běžné provozní věci. Podobně běžně proběhla
schůze 24 členného zastupitelského výboru obce 20. července (předtím byla 14. května).
Tato červencová schůze byla přitom svolána již na 17. července, avšak tehdy se nesešel
řádný počet členů. Při nově svolané schůzi byli členové nejprve seznámeni s obsahem
dopisu starosty Františka Melkuse z 11. července, ve kterém bylo uvedeno, „že ze zdravotních ohledů byl nucen sobě vzíti dovolenou 4 až 6 neděl a že agendu odevzdal k vedení
prvnímu radnímu panu Vladimíru Kotíkovi“. V celkových 14 bodech jednání dále řešili
mj. záležitosti honitby, zřizování telefonního spojení „z příčiny, že telefonního spojení
skutečně co nejnutněji zde zapotřebí jest“, porůznu dláždění, schválili protest proti zavírání obchodů na celé Moravě v 7 hodin večer i protest „proti násilnostem brněnských
Němců o sletu sokolském“ v Brně s tím, aby tento byl uveřejněn v Lidových novinách.
To ještě netušili, že o osm dní později vypukne skutečná válka, která neblaze zasáhne
do života všech.
Ve Velké Bíteši se přípravy na válku projevily tři dny před vypovězením války Rakousko-Uherskem Srbsku. Již od 25. do 31. července totiž probíhala částečná mobilizace svolávacími lístky, která se týkala ve Velké Bíteši dvanácti osob. Následně 1. srpna
narukoval velký počet Bítešáků, totiž 125 osob. V jednáních městské rady se však tyto
odvody zatím neprojevovaly, i když rada zasedala onoho rušného 1. srpna, a to již za
účasti starosty Melkuse. Rada tehdy řešila pronájem obecních pozemků a nějaké drob22
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Část rekrutů na Rosendorfově zahradě v Lánicích, zřejmě 1. srpna 1914.

Foto: Archiv muzea

nosti. Pronájmy rada dořešila 8. srpna spolu s dalšími běžnými věcmi. První válečné
záležitosti probírala až 10. srpna, a to ve složení: starosta František Melkus, Vladimír
Kotík, Karel Riegler, Karel Jelínek, Josef Navrátil a zapisovatelem byl František Cyrus.
Radní řešili mobilizační návaznosti, totiž prohlídky na silnicích a prohlížení automobilů, cyklistů i pěších. Za tím účelem bylo usneseno pořídit tři závory na uzavření silnic
a stanoveno, aby hlásní měli službu od 9. do 4. hodiny. Za narukovaného strážmistra
Františka Jelínka přijala obec do služby bývalého strážníka Františka Žáka. Při dalším
zasedání rady 16. srpna byli pověřeni Vladimír Sedlák a Karel Staller mladší, aby zajistili na zítřejší ráno občerstvení pro procházejících 700 vojínů 81. pluku, ve kterém se
nacházela většina narukovaných Bítešáků. Usneslo se, že mají být vydány „buchty, vuřty
a limonáda“ a důstojnictvu víno a buchty. Pak 23. srpna rada řešila přípis hejtmanství
týkající se podpory pro Červený kříž a přípis místodržitelství ohledně podpory chudým
rodinám narukovaných živitelů. Usneslo se, že bude ve prospěch těchto pomocných
akcí uspořádán koncert v neděli 30. srpna a že „bude pořádán na Letné, v případě nepříznivého počasí u Vorlů večer, vstupné libovolné“.
Od následujícího dne 24. srpna až do 12. září narukovalo dalších 23 osob (včetně
mého 41 letého pradědy) a pak 25. a 26. října dalších 22 osob. Počet narukovaných osob
se tak do konce roku vyšplhal na počet 200, což činilo téměř 11% obyvatel. V menších
počtech byli Bítešáci rekrutováni též během následujícího roku 1915, a to 16. ledna,
19. února, 15. a 20. března, 15. října... Mezitím rada města měla schůzi 30. srpna, kdy
řešila záležitosti ohledně cihelny a zajištění věcí pro čtyři nemocniční postele. Pak byli
3. září radní seznámeni s přípisy hejtmanství z 26. až 31. srpna, týkající se bezpečnostní
stráže (ponocní), přenechání erárních koní soukromníkům, zaopatření vícero postelí
pro nemocné (v prostorách sirotčince, požádání občanů o zapůjčení), zdravotní prohlídky okresním lékařem (zákaz vypouštění močůvky), označení pitné a nepitné vody
při průchodu vojska, péče o nemocné (občané budou požádáni, aby převzali zotavující
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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se pacienty k ošetřování). Dále se radní zasadili o zřízení paralelní třídy v obecné škole,
neboť v páté třídě bylo přes 80 žáků. Později 8. září radní ukončili činnost polních
hlídačů z důvodu bezúčelnosti, usnesli se na „policejní“ hodině pro hostinské po dobu
války (ve všední dny v 10 hod., v neděli a svátky v 11 hod. večer), starosta objednal
šest píšťalek pro hlídku s tím, že kontrolu budou provádět všichni členové obecního
výboru. Na dalším jednání rady 13. září se řešilo, jak zajistit náhradu za narukovaného zvěrolékaře. Dalším bodem byl přípis ústředí starostenského sboru, ve kterém
se žádalo o peřiny pro zraněné vojíny. Sbírka již byla provedena a vybralo se při ní
93 „zhlavců“. Vladimír Kotík přitom navrhoval, aby v Bíteši zůstalo dvacet „peřinek“
pro případ, kdyby sem přišli ranění. Starosta na to navrhl, aby se všechny odeslaly na
ústředí starostenského sboru v Brně, aby někdo nemohl vytýkat „nesprávnost“. Nato
byl starostův návrh jednohlasně schválen s tím, aby bylo výslovně podotknuto, že jsou
věnovány jen českým vojínům. Při další schůzi rady města 20. září byla projednávána
výše podpory pro Červený kříž na podporu chudých rodin narukovaných živitelů. Na
následující schůzi rady 4. října se válečné věci již neprobíraly.
Poté se konala schůze výboru města 30. října, na které bylo přítomno 21 členů. Řešili
honitbu, opravu obecního kanálu v čp. 3, lesní čísla, zvýšení ceny cihel, zvýšení platu pro
noční hlídače po dobu války, dodatečně schválili školní paralelní třídu, vzali na vědomí
zprávu z okresního hejtmanství, že se nemají připravovat obecní volby. Dalším bodem
bylo dodatečné schválení obnosu 40 korun pro Červený kříž; okresní hejtmanství a zemské místodržitelství totiž vyzvalo obec, aby provedla sbírku ve prospěch zchludlých rodin
narukovavších vojínů a ve prospěch Červeného kříže. Bylo proto utvořeno „komité“, které
sbírku provedlo a jejíž výtěžek byl odeslán na okresní hejtmanství. Činilo to 500 korun,
na kteroužto částku přispěla Spořitelna 300 korunami. Další obnos 600 korun byl uložen
do Spořitelny města Velké Byteše jako fond pro zchudlé rodiny narukovavších bítešských
vojínů; tímto fondem měla disponovat městská rada s finančním odborem. Za úspěšné
provedení sbírky byl předsedovi komitétu řediteli Karlu Hustému, radnímu Vladimíru
Kotíkovi, kontrolorům Antonínu Dočkalovi a Josefu Moravcovi za volání „výborně“
vzdán dík. Další zasedání rady města proběhlo 25. října, zastupitelstva 14. listopadu.
Po dlouhou dobu nepoznané válečné rekvizice nenechaly na sebe dlouho čekat.
Okresní hejtmanství poslalo představenstvu obce již 31. října 1914 požadavek dle zákona z roku 1912 o válečných plněních na 150 metrických centů žita (22 K/q) a 800
metrických centů ovsa (19 K/q), přičemž provedení dodávky převzalo ústředí Jednoty
českých hospodářských společenstev v Brně. Další rekvizice dodávek ovsa následovaly
na přelomu roku a tyto navíc museli Bítešští sami odvážet k vlaku. Městskému úřadu
tímto přibývala evidence narukovaných vojáků jak podle domů, tak podle jmen a dne
narukování, dále soupisy žen, kterým byl povolen vyživovací příspěvek, i soupisy rekvizic a jejich odvozů. Neblahé dopady války se stále prohlubovaly a mír nebyl na dohled.
Zdroj: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, sig. II/b9, II/c4, IIIA/C23.
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Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION - KOŠÍKOV
DOKONČENÍ
1955
• Také v Košíkově se v poválečných letech slibně rozvíjel kulturní život. Například na
únorové schůzi pléna MNV požádal J. Ťápal ml. o možnost používat druhou místnost
v poschodí budovy MNV na pořádání maňáskového divadla pro děti. Svaz mládeže
zorganizoval „první odpolední kulturní pobavení dětem“.
• Byly započaty práce na výstavbě kanalizace a usazování sloupů pro rozhlas.
1956
• Plénum MNV uložilo:
		 a) Svazákům (ČSM) - organizování dětských besídek pro nejmenší a plné zapojení do
			 špičkových prací v zemědělství.
		 b) Místnímu požárnímu sboru – prohlídku komínů a elektrického vedení ve všech
			 obytných staveních (kabely, přípojky, el. motory aj.)!!!
		 c) Lidové myslivecké společnosti – hubení „škodné“, řádné zakrmování zvěře a pomoc
			 v zemědělství.
• Obec navštívil poslanec Národního shromáždění František Tymeš.
• Tzv. „Maďarské události 1956“ podnítily sbírku na fond solidarity s  touto sousední lidově
demokratickou zemí.
• MNV také schválil „hospodáře farního úřadu pro Velkou Bíteš“ - p. Ventrubu z Nových
Sadů a Tomáše Smutného z V. Bíteše.
1957
• Do správy MNV byl předán automobil pro požárníky. Hasičská stříkačka byla
uskladněna v Ludvíkově č. 6.
• MNV odmítlo referentku paní Č. - „přidělenou“ na oslavy MDŽ a požádalo ONV,
aby program s dětmi nacvičil nějaký „pan učitel“ nebo „paní učitelka“.
• Člen ONV br. Fanta Josef podal návrh na vybudování hřiště pro mládež a místní
požárníky, nejlépe za domky č. 44 a č. 45.
• Na ustavující schůzi nově zvoleného MNV (29. 5. 1957), kterou řídil nejstarší občany
zvolený člen, br. Sýkora Alois (lidová strana), byli zvoleni - viz tabulka.
• Zemědělci – členové MNV, byli vyzváni, aby byli aktivní při vysvětlování výhod
společného hospodaření a šli příkladem při založení JZD (Jednotného zemědělského
družstva), které v tomto roce bylo nakonec přece jen založeno.
1958
• Na zasedáních MNV informuje předseda JZD pravidelně o jeho hospodaření.
• JZD podává „Žádost na adaptaci kravína v částce 200 000,- Kčs“. Pro nejednotnost názorů na místo
adaptace byla žádost prozatím zamítnuta. JZD dále požaduje vytyčení místa pro instalaci váhy.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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• Bylo rozhodnuto, že silážní jámy pro JZD budou zřízeny za žákovou zahradou.
• Předseda MNV sdělil, „...že J. Kotík z Velké Bíteše – okresní městský archivář, převzal dne
24 .6. 1958 archiválie podle protokolu“.
• Z plenárního zasedání MNV (30. 7.) byla odeslána rezoluce na americké a anglické
velvyslanectví v Praze, týkající se svolání konference pěti velmocí na nejvyšší úrovni,
zabývající se situací na Blízkém a Středním východě.

NEJNOVĚJŠÍ HISTORIE V KOSTCE
Obecní samospráva

Období

1957- 1960

Předseda MNV
osadního výboru

Ťápal Josef

1960

Žák Antonín

1976 - 1981

Rybníček Jaroslav

Osadní výbor
(ostat. členové)
Ťápal Josef st.
br. Řezáč Adolf
br. Žák Antonín
br. Sýkora Alois
Nevrtal František
br. Večeřa František
Pelán Antonín
br. Hladký Josef
Ťápalová Františka
Brymová Anežka
Ťápalová Františka
Chyba Josef
Vrba František

Pozn.: Tito 3 mužové vedli obec Košíkov v násled. letech.
V roce 1960 došlo k reformě státní správy a Košíkov se
stal osadou (místní částí) města Velké Bíteše.

Rybníček Jaroslav
Koza Josef
Rybníček Jaroslav

1981 - 1986

1986 - 1990

1990 - 1994
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Koza Josef

Brym Josef
Havlíček
Janečková
Zezulová Jana
Žák František

Koza Josef

Brym Josef
Grégrová Eva
Havlíček K
Rybníček Jaroslav
Sedlák M
Zezulová Jana
Žák František

Miloš Jůza

Koza Josef
Rous Pavel
Zezulová Jana
Grégrová Eva
Rybníček Jaroslav
Tejkal Josef
Žák František
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Miloš Jůza

Koza Josef
Tejkal Josef
Rous Pavel
Zezulová Jana
Rybníčková Helena
Koza Jiří
Loup Antonín
Žák František

1998 - 2002

Miloš Jůza

Koza Josef
Rybníček Jaroslav
Rous Pavel
Zezulová Jana
Rybníčková Helena
Doležal Bohumil
Loup Antonín
Žák František

2002 - 2006

Miloš Jůza

Koza Radomír
Rybníček Ladislav
Brym Martin
Kocián Stanislav

2006 - 2010

Miloš Jůza

Kocián Stanislav
Rous Pavel
Brym Martin
Brym Dušan
Šrámek Jaroslav

2010 - 2014

Miloš Jůza

Koza Josef
Brym Martin
Šrámek Jaroslav
Pelikán Miroslav

1994 - 1998

Jednotné zemědělské družstvo
Bylo založeno v roce 1957. V sedmdesátých letech minulého století bylo jako farma
Košíkov začleněno do Státních statků Křižanov. Po „sametové revoluci“ vznikl nový
subjekt BIKOS, spol. s.r.o., který na košíkovské farmě navázal na tradiční chov nosnic
v drůbežárně, výkrm býků a pěstování obilí. Farma se nachází na jihozápadním okraji
vesnice.
Významné objekty v obci
Hasičská zbrojnice
Stojí vedle již dříve popsaného kostela sv. Bartoloměje (viz foto Z 1/2014). Budova bývala
také sídlem Místního národního výboru Košíkov a dnes její prostory v poschodí slouží
osadnímu výboru. V roce 1996 byla opatřena novou fasádou a uvnitř byla částečně zrekonstruována. (Dále je také používán název „obecní dům“).
Prodejna smíšeného zboží
Stála naproti přes silnici a byla postavená brigádnicky v letech 1979 až 1981. Obsahovala prostory pro výkup a uskladnění ovoce, které mohly po rekonstrukci sloužit
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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jako pohostinství. Do té doby prodávala Jednota v malé „prodejničce“, v budově MNV.
Nová prodejna zprvu prosperovala, později začaly tržby klesat, nejcitelněji, když byla
u Kozů otevřena nová prodejna „Smíšený prodej“. V této konkurenci nová prodejna
neobstála a byla po krátkém čase uzavřena. Po několikaletém nevyužívání ji koupila
firma Agroinform, s.r.o. Po různých transformacích a změnách majitelů zde nyní sídlí
úspěšná firma:
AG FOODS, a.s., Košíkov 72

Společnost vyvíjí, vyrábí a prodává instantní směsi určené pro
oblast veřejného stravování, cateringu, vendingu a gastronomie.
Zajišťuje kompletní řešení nápojového servisu a pitných režimů
pro nemocnice, mateřské školy,
bezpečnostní složky státu, hotelové a restaurační provozy a pro
Firma AG FOODS – historie a současnost vesnice.
Foto: Alois Koukola
provozovatele nápojových automatů. Nabízí kávy, čaje a kakaové i jiné nápoje. Společnost nyní zaměstnává 70 pracovníků.
(Historie firmy ve vztahu k obci je částečně popsána v kapitole „Ostatní aktivity“).
Dálnice versus vodárna a vodovod
1968

Na katastru obce mezi Košíkovem a V. Bíteší se začala stavět dálnice. Při hledání zdroje vody pro
betonárku, umístěnou u náměšťské
silnice, byly na jižním okraji obce
objeveny silné prameny podzemní vody. Byly vykopány 3 studny, každá o průměru 1,5 metru,
13 až 16 m hluboké. V místě byla
postavena malá vodárna a poStudny a vodárna.
Foto: Alois Koukola
loženo potrubí podél místních
komunikací až k vodojemu u betonárky. Jakmile betonárka zahájila provoz, začaly lidem
v domech kolem nového zdroje vysychat studny. Proto se na nový vodovod postupně připojojila celá ulice.
1980
Byla položena další větev vodovodu, od hřiště až po konec obce, směrem k V. Bíteši. Potom
bylo položeno potrubí na „Malou Stranu“, naposledy „vévozem“ až k silnici, dále podél silnice
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na Zbraslav, za domy u lesa a za Kubitovou zahradou až po hasičku. Vše bylo děláno opět
brigádnicky, s pomocí Technických služeb z V. Bíteše a pod odborným dohledem pracovníků
Vodárenské a.s.. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni občané, BIKOS i AG FOODS.
1986
Výměnou tlakových nádrží byla zvýšena kapacita vodárny na 1 500 litrů, bylo položeno
nové potrubí a utěsněna spodní studna proti průsaku.
1998
Při opravě dálnice byla betonárka opět napojena na vodovod.
Ostatní aktivity OV a občanů
1960 • V šedesátých letech byla odkanalizována spodní část obce, potrubím položeným přes
Kociánovu lužu a rozšiřoval se hřbitov.
1976 – 1981
• V akci „Z“ se pod vedením J. Rybníčka uskutečnila výstavba prodejny Jednoty.
• Položení vodovodního řadu v hlavní části „dědina“ a upravena cesta „vévoz“.
• Byla pořádána dětská odpoledne a karneval na ledě.
1983
• Zhotovení vývěsných skříní a úprava parků za čekárnou a obecní budovou
• Oprava hřbitovní zdi – přední brána.
1984
• Stavba čekárny u Vrzalových.
1986
• Položení kanalizace na louky. Úprava cesty kolem lesa k Bikosu. Dokončení vodovodu.
• Úprava terénů - park u Havlíčků a „přední lom“. Likvidace staré „mlékárny“.
• Oprava obecní budovy – nátěry oken, výměna dveří, nové okapy, vymalování.
1987 – 1988
• Osazování obrubníků u hlavních místních komunikací.  
1989
• V únoru započala generální oprava kostela sv. Bartoloměje. Převážná většina prací (mimo
odborných – klempířských a stolařských) byla provedena občany Košíkova i některými
Bítešáky brigádnicky a byla popsaná ve Zpravodaji 2/2014.
• Oprava cest, pokládání balené směsi, zhotovení zadní brány u hřbitova.
1991
• Byl zvolen nový osadní výbor - viz tabulka.
• V „Ulici“ byly položeny obrubníky   a zrušeny skládky na obecních pozemcích.
V prodejně Jednoty byla umístěna schránka na připomínky a požadavky občanů.
1992
• Velké letní sucho způsobilo prudký nárůst spotřeby vody, z obvyklých 25 m³ na 75 m³,
a docházelo k výpadkům. Proto byl vydán zákaz používání vody z obecního vodovodu na zalévání.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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• Byla projednána dokumentace na rekonstrukci sítě nízkého napětí (NN). Občané
nesouhlasili s umístěním elektroměrů na vnějších částech budov.
1993
• V lesích okolo Košíkova vznikla kalamitní situace.
• OV dal požadavek na opravu vodárny, zejména elektroinstalace.
1994
• Byl ukončen provoz v „Hostinci u Kubitů“.
• Pokračovala rekonstrukce sítě NN.
1995
• Volby nového osadního výboru – viz tabulka.
• 13. 3. bylo zahájeno kolaudační řízení „Veřejné osvětlení v obci Košíkov“.
• Požadováno přemístění veřejné telefonní stanice z „Hospody u Kubitů“ do soukromého
obchodu Josefa Kozy.
• Probíhala likvidace nebezpečné rostliny „bolševníka velkolepého“.
• Generální oprava vodárny, provedená z velké části brigádnicky, se týkala celkové výměny
technologické části a opravy přívodního potrubí od čerpadel.
1996
• V obecní budově byly nainstalovány přímotopné panely – 6 ks 2 kW a 1 ks 1,5 kW.
• OV spolu s dobrovolnými hasiči dokončil terénní úpravy  za sportovním areálem.
• Prodejna byla přebudována na potravinářskou výrobnu firmy Agroinform Třebíč.
• 27. srpna byl úderem blesku rozštípnut kmen lípy na návsi. Po odborné prohlídce byl
kmen ošetřen a stažen. Lípa před bývalou hospodou však musela být skácena.
1997
• Na jaře začala oprava hřbitovní zdi. Byly v ní nalezeny části kamenných křížů.
• Firma Agroinform, spol. s.r.o. Brno opravila chodník včetně čekárny.
• Zastupitelstvo města schválilo výstavbu výrobních a skladovacích hal fy Bulding plastics
ČR na pozemcích v KÚ Košíkov – budoucí „Průmyslové zóně Košíkov“.
1998
• Zamítnuta žádost bítešských rybářů (MRS V. Bíteš) o koupi rybníka „Košíkovský“.
• Proběhla komplexní modernizace ropovodu Družba.
• Václav Čech byl odměněn za dobrou práci knihovníka.
• Částkou 36 000,- Kč přispělo město na opravu hasičského objektu na hřišti.
• S Dopr. stavbami, a.s., byl dohodnut odběr vody na opravu dálnice za cenu 10,50 Kč/m³
s tím, že odběratel dodá městu bet. plotny, vyfrézovanou drť i drcený beton.
• Do kostela sv. Bartoloměje byl předán el. svíčkový lustr, jehož majitelem je Farní úřad,
a který byl dosud umístěný v Městském muzeu ve Velké Bíteši.
• Byly připraveny podklady na plynofikaci Košíkova, Ludvíkova a dalších obcí.
• Vydán souhlas s rozšířením výrobního objektu firmy Agroinform.
1999
• Katastrální operát byl přepracován do digitální podoby a vystaven k nahlédnutí.
• Ve vodárně byl instalován automatický dávkovač chlóru a vyměněno oplocení.
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2000
• U hájenky v Přibyslavicích byla postavena základová stanice EUROTEL „Devět křížů“,
s ochranným pásmem o poloměru 0,5 km.
• Uskutečnila se plynofikace obce, na kterou ZM schválilo úvěr 128 000,- Kč.
2001
• Oprava křížů u hřbitova, u Kociánových a u Němcových s nákladem 10 511,- Kč.
• S velkým zájmem se setkala kampaň za zařazení Velkobítešska do Jihomor. kraje.
• Zájemcům byly v domech instalovány detektory na měření radonu.
• Vodovod byl předán do správy VAS, a.s. Žďár nad Sáz. Cena vody 26,40 Kč/m³.
• Opravy v kostele (líčení, obrazy, bezp. zař.) za 68 000,- Kč. Část uhradila sbírka.
2002
• V květnu začala přístavba, nástavba a další stavební úpravy potravinářské výrobny
AG Foods, spol. s.r.o., Brno, včetně sadových úprav.
• Občanský výbor Košíkov přispěl na povodně částkou 1 000,- Kč.
2003
• Stav místních komunikací se zhoršil. Bylo řešeno parkování vozidel fy AG Foods i jejich
zaměstnanců na obecních komunikacích.
• Fakultní nemocnice Brno byla vstřícná při ošetřování pacientů z Velkobítešska.
• Pozemek hřbitova o výměře 471 m², ve vlastictví Římskokatolické farnosti Velká Bíteš,
byl bezúplatně převeden do vlastnictví města.
2004
• Plocha hřiště byla ohraničena ochraným zábradlím.
• OV nesouhlasil s rozšířením provozu fy AG Foods a doporučil real. v prům. zóně.
• Na budově obecního domu byla vyměněna okna za plastová a byly odvodněny obvodové
zdi. Bylo obnoveno fotbalové hřiště.
2005
• Návrhy na změnu územního plánun obce: Zastavit průmyslovou výstavbu a území obce
využít pro bydlení s podnikáním (2 RD s podnikáním a 10 RD).
2006
• Byla opravena fasáda na obecním domě a posouzen stav kanalizace a odtokové poměry
u fy Zámečnictví Řezanina a na louce pod sportovním areálem.
• Vybudován chodník od fy AG Foods až po firemní parkoviště.
2007
• Členové SDH namontovali přístřešek na budovu sportovního areálu.
• Byla opravena komunikace od Kociánových až po Třeštíkovi, a pro zlepšení bezpečnosti
na křižovatce u Vrzalových byl skácen stínící strom.
2008
• Do kostela byly převezeny elektrofonické varhany z kostela ve Velké Bíteši, dar
„Kolpingovy rodiny“ z německého Schrobenhausenu. Oprava střechy obecního domu.
2009
• Z důvodu nedostatečného zájmu byl zrušen veřejný telefonní automat.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

31

• OV požádal zastupitelstvo města, aby nechalo vypracovat studii technického řešení
kanalizační sítě - od sportovního areálu po Zámečnictví Řezanina, pro neustále se
opakující záplavy přilehlých rodinných domů.
• Byly určeny plochy pro umístění sběrných míst na tříděný odpad.
2010
• Schválena změna využití pozemku za areálem fy BIKOS (2 000 m²) pro chov koní.
• Rekonstrukce veřejného vodovodu od křižovatky u hřiště po Zámečn. Řezanina.
• Dán požadavek finanční příspěvek pro stavbu víceúčelové budovy ve sport. areálu.
2011
• Dány požadavky na zahrnutí dílčích změn do změny č. 6 územního plánu města.
• Oprava místních komunikací mimo komunikace k Řezaninovým. OV požaduje
po MÚ zpracování projekt. dokum. na chodník vedle hlavní silnice, včetně
kanalizace.
• Osadní výbor má zřízenou oficiální e-mail. adresu: mc-kosikov@velkabites.cz.
• Byla opravena a nalíčena fasáda kostela – náklady činily 163 000 Kč.
2012
• Počet členů OV byl zvýšen ze šesti na sedm. Přibyl p. Koza Radomír.
• Oslavy 100. výročí založení SDH Košíkov se konaly 15. až 17. června a byly vynikající
propagací nejen činnosti dobrovolných hasičů, ale i celé obce.
• Svépomocí byla provedena tepelná izolace stropu na hasičce.
2013
• Provedena generální oprava veřejného osvětlení.
• Požadavek firmy EBSTER (průmyslová zóna) na rozšíření výroby byl nejprve zamítnut,
protože v procesu chemické sterilizace se používá nebezpečný plyn. Po „Dni otevřených
dveří“ bylo rozšíření nakonec schváleno.
• Probíhala stavba „Hasičského domu“.
2014
• Brigádnicky se opravuje hřbitovní zeď a márnice.
• Dokončuje se Hasičský dům (Radomír Koza, Miroslav Pelikán, Martin Brym, Josef Koza,
zedník Zdeněk Uherka a další).
SDH Košíkov
Dobrovolní hasiči jsou
jedinou organizovanou složkou v obci, pro kterou vykonali a nadále konají mnoho
prospěšného - většinou na
úkor svého osobního volna.
Foto: Alois Koukola
Kromě svého poslání po- Hasičský dům.
moci blížním, byli vždy iniciátory a organizátory kulturního a společenského života na ves32
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nici. O „košíkovských“ to platí dvojnásob, což dokázali stavbou „Hasičského domu“, jehož
prospěšnost pro společenský život vesnice nejvíce ocení následující generace.

Závěrem mi dovolte, abych upřímně poděkoval pánům Miloši Jůzovi, Josefu Kozovi, Miroslavu Pelikánovi, Radomíru Kozovi a Jaroslavu Rybníčkovi za ochotně poskytnuté informace
a fotografie. Tím mi umožnili zpracovat podrobněji novější historii obce, která spolu s historií
„starší“, vyhledanou v archívech, bude užitečná nejen „Koškovákům“, kterým přeji spokojený
život v jejich činorodé obci.
Zdroje:
• Statní okresní archiv Žďár nad Sázavou, archiválie OÚ Košíkov (8) a MNV Košíkov (2)
• Zápisy ze schůzí OV Košíkov
Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ROZLOUČENÍ S BRATREM JANEM JANÍČKEM
Motto: „Kdo v životě za sebou nechával stopy, nemusí se bát, že po nich nepůjdeme dál…“
V pátek 20. června 2014 v kostele sv. Jana Křtitele se naposledy rozloučili velkobítešstí hasiči se svým dlouholetým
členem, obětavým funkcionářem, nositelem titulu „Zasloužilý hasič“ a čestným starostou Janem Janíčkem, který zemřel
v neděli 15. června 2014 ve věku 84 let.
„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát, pro sebe a pro
druhé. A proto právě život hasičův, jest pravým příkladem
správného pochopení života lidského.“
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Bratr Jan Janíček se narodil 12. 6.
1930. Mezi dobrovolné hasiče vstoupil
v 16 letech v roce 1946 v Křižínkově
a požární ochraně zůstal věrný až do
své smrti, tedy úžasných 68 let. V roce
1950 přestoupil do SDH Velká Bíteš,
po uzavření sňatku. Za uvedená léta
členství zastával různé funkce v Základní organizaci Československého
svazu požární ochrany, od roku 1963
pracoval ve výboru – zástupce velitele
1963 – 1964, předseda 1968 – 1975
a 1977 – 1982, kulturní referent 1975
– 1976, člen výboru 1975 – 1976, člen
revizní komise 1976 – 1977. Byl zakladatelem bítešského okrsku ve funkci
předsedy a jednatele. Ve vyšších funkcích pracoval jako jednatel MěV SPO
Velká Bíteš 1980 – 1985 a člen organizační komise při OV SPO ve Žďáře nad
Sázavou. Mnohonásobný delegát na
okresní konferenci ČSPO a okrskové konferenci. V roce 1963 byl trenér družstva starší
mládeže. Pravidelně se zúčastňoval protipožárních preventivních prohlídek rodinných
domů a drobných provozoven a kulturních akcí v rámci sboru – ostatková, taneční a pouťová zábava, požárnický ples aj. Organizoval maškarní průvod městem. Zasloužil se o přípravu soutěžního družstva „starší a mladší devítka“, kterého byl členem a které dosahovalo
výborných výsledků. Zajišťoval pořadatelskou službu na taneční zábavě, kterou pořádal
MěV SPO. Aktivně se podílel na oslavě 90letého trvání sboru. Prováděl základní školení
na provádění preventivních prohlídek, školení výcvikového roku, školení předsedů SPO,
nábor dětí pro družstvo mladších žáků na základní škole, školení školní mládeže v protipožární ochraně na základní škole, účastnil se soutěží CSPD. Brigádnicky pracoval na
stavbě nové hasičské zbrojnice. Podílel se na údržbě požární zbrojnice a účastnil se brigád
na její úklid. Kontroloval a prověřoval vodní zdroje pro likvidaci případných požárů. Prováděl doškolování členské základny a přezkoušení strojů a výzbroje. Pravidelně zajišťoval
požární dozor na kulturních a společenských akcích v kulturním domě. Při významných
příležitostech a životních jubileích navštěvoval dlouholeté zasloužilé členy našeho sboru.
Na poslední cestě doprovázel zemřelé členy sboru a bítešské spoluobčany. Organizoval
poznávací zájezdy pro členy požární jednoty po krásách českých zemí. Od roku 1969 do
roku 1975 byl členem Městského výboru NF za Mj ČSPO.
Od roku 1972 do 29. 6. 1990 vykonával funkci technika požární ochrany v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši. Při této funkci byl velitelem Dobrovolného závodního
34
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požárního sboru a velitelem čety Požární služby Civilní ochrany na závodě. Zásluhou
bratra Janíčka byl DZPS na tehdejší dobu špičkově vybaven. Zajistil prostředky z Generálního ředitelství I. brněnské strojírny n.p. Brno na zakoupení cisternové automobilové stříkačky CAS 25 – Škoda 706 RTHP v roce 1975 a pěnového přívěsu SBA 4,5.
Dále se zasloužil o vybudování nových prostor pro garážování této mobilní požární
techniky v areálu závodu. Za dobu, kdy se staral o požární prevenci, v závodě nedošlo
v továrních halách k žádnému rozsáhlému požáru. Za činnost v požární službě CO
obdržel medaili „Vzorný pracovník Civilní obrany“ ZMNO NCO ČSSR 13. 7. 1986
a „Čestné uznání za dlouhodobou, obětavou a svědomitou práci při budování civilní
obrany ČSSR“ 8. 6. 1990.
Předseda br. Jan Janíček za přispění plk. JUDr. Miroslava Řepiskýho zajistil pro DVPS
Velká Bíteš v roce 1973 dodání hasičského auta CAS 16 ZIL.
V rámci mezinárodní soutěže CTIF v Brně v roce 1973 mu bylo uděleno čestné občanství a odznak města Lucemburku. Toto vyznamenání mu bylo uděleno při návštěvě
lucemburských hasičů u ZO SPO Velká Bíteš. Na výroční valné hromadě sboru byl bratr
Janíček Jan doživotně jmenován čestným starostou sboru. Jmenovací dekret mu byl předán na okrskové konferenci v roce 2009.
Za dlouholetou práci v požární ochraně obdržel následující vyznamenání:
• Vzorný požárník 3. stupně
• 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
• 1. 1. 1975 Medaile „Za příkladnou práci“
• 1976 Odznak za dlouholetou činnost v požárním sboru
• 5. 5. 1982 Medaile „Za zásluhy“ Jihomoravský KV SPO
• 1987 Čestné uznání OV SPO Žďár nad Sázavou
• 15. 10. 1987 Čestné uznání za příkladnou a obětavou práci v požární ochraně
• 1987 Čestné uznání krajského výboru SPO
• 1987 Čestné uznání ÚV SPO
• 3. 7. 1990 Medaile „Za mimořádné zásluhy“ ústřední výbor SPO ČSSR
• 1996 Čestný odznak „Za příkladnou práci“
• 5. 5. 1997 Odznak sv. Floriána
• 4. května 2000 převzal na zámku v Přibyslavi za 54 roků aktivní práce v SDH Velká Bíteš
		 jako první člen nejvyšší ocenění titul „Zasloužilý hasič“
• 1986 Stužka „Za věrnost – 40 let aktivní činnosti“
• 1996 Stužka „Za věrnost za 50 let aktivní činnosti“
• 2006 Stužka „Za věrnost – 60 let“
• 2010 při příležitosti 80. narozenin obdržel Řád sv. Floriána
Dobrovolní hasiči v odchodu bratra Jana Janíčka ztrácí velmi obětavého člena SH ČMS,
zkušeného funkcionáře a výborného kamaráda, na kterého budeme všichni s úctou vzpomínat. Čest jeho památce!
Sbor dobrovolných hasičů, Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SPORT
MODERNÍ GYMNASTKY SOUTĚŽILY O BÍTEŠSKÝ KOLÁČ

Nástup soutěžících týmů.

Foto: Otto Hasoň

Nově vzniklý klub moderní gymnastiky TJ Spartak Velká Bíteš má za sebou svou velkou
premiéru v podobě pořádání mezinárodního závodu. Do Bíteše se totiž v sobotu 31. května
sjelo 85 moderních gymnastek z České republiky i Slovenska, aby před publikem a rozhodčími poměřily své síly na soutěži nazvané „O bítešský koláč“.
V celodenním závodu se představily gymnastky od 3 do 19 let a bylo se rozhodně na co
koukat. Nejmladší závodnicí byla Viktorie Dufková, teprve tříletá gymnastka z třebíčského
klubu BAVER. „Třebíčský klub, a především jeho hlavní trenérka Michaela Křenková, nám
s pořádáním závodu pomáhaly. Jejich nejmenší gymnastky byly roztomilým zpestřením
celého závodu,“ uvedla trenérka bítešských gymnastek, bývalá reprezentantka a uznávaná
baletka Jiřina Langová.
Ve velké konkurenci se však neztratily ani domácí, teprve začínající závodnice. Všech
pětadvacet bítešských moderních gymnastek předvedlo slibné výkony. A nevyhnuly se
jim ani cenné kovy. „Jsem na naše
moderní gymnastky pyšná. Vzhledem k tomu, že to byl jejich první
závod, je musím pochválit a přeji
jim, aby se jim minimálně takhle
dobře dařilo i do budoucna,“ pochválila bítešské reprezentantky
členka Spartaku Hana Holíková.
Zlatým hřebem celého závodu
bylo vystoupení české juniorské
reprezentantky, pražské Daniely
Rozcvička soutěžících.
Foto: Otto Hasoň
Němečkové. Ta bude teď v červnu
36
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bojovat na mistrovství Evropy v ázerbájdžánském Baku o co nejlepší umístění. „Danielino
vystoupení bylo úžasné. Je to velmi talentovaná gymnastka, která má všechny předpoklady
pro to stát se závodnicí světové úrovně. Budu jí moc držet pěsti, jako celá česká moderní
gymnastika,“ řekla Langová.
Nyní čeká gymnastky Spartaku Velká Bíteš zasloužený letní odpočinek. Mají za sebou
svou první sezónu, ve které s nimi trénovaly právě Jiřina Langová a Michaela Křenková
z Třebíče. A závod z posledního květnového dne potvrdil, že i přes to, že se teprve rozkoukávají, budou mít v budoucnu zbytku moderně-gymnastické republiky hodně co ukázat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat sponzorům tohoto závodu, jmenovitě, Labara s.r.o.,
PBS a.s., Město Velká Bíteš, Jeřábkova pekárna, Cukrárna Knotková.
Organizační tým závodu

DĚTSKÝ DEN TJ SPARTAK
Ten, kdo přišel v pondělí
2. 6. 2014 odpoledne do
sportovní haly TJ Spartak
ve Velké Bíteši, mohl zažít
sportovní oslavu DĚTSKÉHO DNE. Zúčastnila
se ho téměř stovka dětí
„cvičenců“, od nejmenších
dětí doprovázených rodiči
po samostatné starší školáky. Za doprovodu hudby
Foto: Silvie Kotačková
a v příjemně vzrušující at- Dětský den v hale TJ.
mosféře se děti nadšeně pustily do organizovaných soutěží a her, kde prokázaly svoji rychlost, mrštnost a hbitost na připravené opičí dráze. Zaskákaly si na trampolíně a skákacím
hradu, využívaly dalšího sportovního nářadí a náčiní. Odpočívaly jen ve chvílích, kdy pro
ně byla připravena sladká odměna. Zážitky nabité odpoledne sportovcům rychle uběhlo
a nikomu ze zúčastněných se nechtělo domů. Děkujeme Haně Holíkové za organizaci, rodičům za pomoc a dohled, Centrum potravin Kučera za finanční příspěvek. Poděkování také
patří Informačnímu centru a Klubu kultury za spolupráci.
Marek Heinisch, za trenéry a dobrovolníky

TURNAJ VE FLORBALE
Červnové sobotní dopoledne se neslo v duchu mladých talentovaných florbalistů, kteří
tento den netrpělivě očekávali. Do Velké Bíteše dorazila celkem čtyři družstva z Měřína.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Účastníci turnaje.

Foto: Otto Hasoň

Děvčata z Měřína poskládala družstva dvě a chlapci vytvořili rovněž dva týmy. Dvojité zastoupení měla i Velká Bíteš. Turnaj se hrál systémem každý s každým, tedy jednokolově.
S počtem přibývajících zápasů vzrůstalo napětí a byla cítit jistá nervozita ze strany hráčů
i diváků. Všech 70 zúčastněných hráčů udělalo vše pro to, aby si mohli odnést ten největší
a nejcennější pohár. Krátce po poledni bylo rozhodnuto, že první místo obsadí tým chlapců
z Měřína, který prošel celým turnajem beze ztráty jediného bodu a inkasoval pouze jedinou
branku! Poslední zápas turnaje byl velmi napínavý, utkaly se v něm týmy pod názvem Mexiko a Jiskra. Byl to souboj o celkově druhou příčku. V závěru zápasu se vítězným týmem
stal tým Mexiko, který se tedy celkově umístil na 2. příčce. Třetí místo obsadil tým Jiskra.
Čtvrté místo patřilo Rebelkám. Pátou a šestou příčku obsadili chlapci z Velké Bíteše. Pro
naše mladé hráče to byl teprve druhý turnaj, avšak bylo už možné pozorovat výrazné zlepšení, které u chlapců nastalo.
Každým zápasem narůstá zapálení pro sport, radost z pohybu a dobrý pocit z odvedeného výkonu. Na příštím turnaji se budeme snažit zlepšit umístění nebo dokonce i turnaj
vyhrát. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za umožnění turnaje a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli mladé florbalisty povzbudit.
Mladí florbalisté ocenili nové mantinely, které byly již vylepšeny logy firem, které přispěly na jejich nákup.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům: Labara s.r.o., PBS a.s,, Mihal s.r.o. a TJ Spartak za předání dárkových balíčků. Poděkování také patří i divákům, kteří přišli mladé florbalisty povzbudit.
Tomáš Rozmahel

PODĚKOVÁNÍ TRENÉRŮM
Výkonný výbor Tělovýchovné jednoty Spartak Velká Bíteš děkuje trenérům a cvičitelkám
za vedení jednotlivých oddílů v sezóně 2013/2014.
Vážíme si jejich práce, bez které by Tělovýchovná jednota Spartak nedosáhla takových
úspěchů, které má. Tato činnost vyžaduje velkou obětavost a úsilí na úkor svého osobního
volna a co je nejdůležitější – zdarma!
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Ještě jednou velký dík Vám, kteří se podílejí na zabezpečování provozu v oddílech, soutěžích, turnajích a závodech.
I když sportovní halu budou přes prázdniny některé oddíly i nadále využívat, přesto přeji
všem hodně sluníčka, odpočinku, aby do cvičební sezóny 2014/2015 nabrali ten správný
směr a elán na rozjetí provozu ve sportovní hale.
Hana Holíková

OSTATNÍ
EKOSOUTĚŽ 2014
Tak jako v minulých létech tak
i v tomto roce pořádaly Technické
služby Velká Bíteš spol. s r.o. ve spolupráci s městem Velká Bíteš a Základní
školou Velká Bíteš soutěž ve sběru papíru a soutěž ve výtvarném díle pod
názvem „ Taková divná hlava“.
Je za námi už třetí ročník této soutěže a jak je dle výsledků vidět, každým rokem je účast vždy vyšší a vyšší.
O tomto trendu svědčí především
množství nasbíraného a odevzdaného papíru, ale i zapojení většiny tříd
v rámci zhotovení, předvedení a představení svého výtvarného díla.
Letošní soutěž probíhala v období
od 22. 4. 2014 do 31. 5. 2014 a slavnostní vyhlášení proběhlo v kulturním
domě, a to 13. 6. 2014. Slavnostního
vyhlášení se účastnili téměř všichni
žáci základní školy, zástupci města
Velká Bíteš, TS a zástupci učitelů ZŠ.
Mimo to, že se tito lidé podíleli na
moderování celé akce a předávání
hodnotných cen, se zároveň pokusili
zhodnotit jako členové hodnotící poroty i výtvarná díla. Letošní model,
lépe řečeno modely znázorňovaly tak,

Výtvory na téma „Taková divná hlava“.
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jak už výše uvedený název napovídá, naši horní část lidského těla, a to hlavu. Hlavu v různých
provedeních, variacích, tvarech, funkčnosti a dalších nepřeberných fantastických nápadů, které
děti při svých výtvorech použily. Hlavním cílem bylo na jednotlivá díla použít co možná nejvíce
druhotných materiálu, jako je plast, papír, sklo a kov. Takto vytvořené dílo pak předvést, popsat
a v rámci svého vystoupení co možná nejvíc zapojit celou třídu. O tom, že se výtvarná díla líbila,
svědčil obrovský aplaus všech přihlížejících diváků.
Každá soutěž má svůj začátek, ale i konec, který je završen vyhlášením těch nejlepších. Vyhlášením těch nejlepších ve sběru papíru za I. a II. stupeň, a to v kategoriích jednotlivců, ale i tříd
a vyhlášením nejlepších výtvarných děl, kde porota neměla vůbec lehké rozhodování. Oproti
minulému roku byli ohodnoceni ti nejlepší sběrači papíru za I. stupeň až do pátého místa, protože za množství, které nasbírali a odevzdali, si cenu určitě zasloužili. Ceny věnované TS ve
formě tabletů, telefonů a poukazů na sladké pohoštění předal do rukou vítězů místostarosta
našeho města Ing. Tomáš Kučera.
Popsat, jaká fantastická nálada během slavnostního vyhlášení panovala, snad ani nejde. Je
zážitkem tuto atmosféru zažít na vlastní kůži a zažít společně s dětmi pocit radosti z úspěchu a
hrdosti za snahu, kterou v průběhu soutěže předvedli. Možná se budu opakovat, ale opakování
je matka moudrosti, a proto znovu říkám a opakuji, že vítěz v této soutěži je každý, který přiloží
ruku k dílu a alespoň trochu svým přístupem pomůže k ochraně našeho životního prostředí.
Obrovský dík tedy všem těm, kteří se naší soutěže účastnili, a velice se těším na příští ročníky
soutěží pořádaných v obdobném duchu.
Podrobné informace za celou soutěž včetně fotografií výtvarných děl budou zároveň umístěny na www.tsvb.cz.
Pavel Gaizura, jednatel společnosti

LÉTO – ČAS, KDY VYSOČINA LÁKÁ K VÝLETŮM
Vážení přátelé,
je před námi léto - čas, kdy Vysočina láká k výletům. Můžeme poznávat život městeček
a vesnic, kde jsme už vícekrát byli, jen jsme neměli čas se zastavit. A přitom i na Vysočině
se psala historie a narodily se tu výrazné osobnosti.
Před měsícem jsme si v Křižanově připomněli svatou Zdislavu, jednu z nejvýznamnějších osobností historie našeho kraje. Křižanovští už stavějí krásný památník na její počest.
Mám radost, že kraj podpořil jeho budování významným finančním darem.
Zdislava nám připomíná, že nikoli honosnost a vznešenost, ale trpělivost a pokora přináší trvalé hodnoty. Nedbala na svůj šlechtický původ. Žila skromně, podporovala chudé,
pomáhala nemocným a raněným lidem. Těm zasvětila svůj život. Podle mě Zdislava skvěle
odráží povahu našeho kraje, protože právě na Vysočině žijí skromní a poctiví lidé.
Až v létě navštívíte památky Vysočiny, všimněte si, že krása nespočívá ve velkoleposti,
ale v detailech. Můžete se inspirovat stavbami Jana Blažeje Santiniho. Zaujalo mě třeba, že jeho
kostel v Obyčtově má tvar želvy. Jeho rukopis nesou kostely v Netíně, Zvoli a Horní Bobrové,
panská hospoda v Ostrově nad Oslavou a klášter v Želivě. Tyto stavby dokládají, že opravdový
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génius nepohrdá skromným venkovským prostředím. Svůj výlet zakončete na žďárské Zelené
hoře, která je největším Santiniho skvostem. Krásné letní cesty Vysočinou Vám přeje
František Bradáč, krajský zastupitel

POZVÁNÍ NA „NETRADIČNÍ“ BOHOSLUŽBY
Jsme společenství křesťanů, kterým nestačí formálně-tradiční pojetí víry v Boha a rozhodli se hledat osobní vztah s Ním ve snaze poznávat Jeho vůli pro život každého z nás jako jednotlivce, a to skrze
poznávání Bible jako Božího slova daného člověku, vzájemného předávání si vlastních zkušeností
o životě s Bohem a očekávání na svrchované Boží jednání v životě každého z nás. Velkou inspirací
jsou pro nás mimo jiné „moravští bratři“, kteří Boží slovo vzali vážně a rozhodli se podle něj žít.
Rádi bychom vás pozvali na „netradiční“ bohoslužby, které se budou konat každou
3. neděli v měsíci v konferenční místnosti v prostorách Klubu kultury na Masarykově
náměstí č. 5 v 1. patře od 9.00 hodin.
Možná někteří z vás byli v městském muzeu na přednáškách v rámci cyklu Prameny dědictví
a naděje. Na všech těchto třech setkáních zaznělo, jak je důležité rozumět Bibli, která je Božím
slovem, a také být v kontaktu s upřímnými věřícími a společně se podpírat ve víře i v běžném
životě. Pokud budete mít zájem, přijďte se podívat, k ničemu se tím nezavazujete.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká k němu.
Martin Babák, za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši

PODĚKOVÁNÍ ZA MALBU

Obraz „Rozkvetlé louky“.

Foto: Eva Dosadilová

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Jarmile
Tomkové, která vede výtvarný obor na Základní umělecké
škole ve Velké Bíteši, a jejím žákům za malbu nádherně rozkvetlé louky, která nám bude připomínat jaro a léto po celý
rok. Obyvatelé DPS dostali také dekoraci ve tvaru stromu
vytvořenou zajímavou technikou, která se všem velmi líbí.

Dekorace stromu. Foto: Eva Dosadilová

Petra Veselá, za obyvatele DPS a pracovníky PS
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SMÍRČÍ BOROVICE Z NOVÝCH SADŮ VE FINÁLE o strom roku
Na konci staré polní cesty k rybníku Korbel roste
památná borovice. Tuto cestu lemuje nově vysázená
lipová alej, která je vhodná pro nedělní rodinné procházky. Vzhledem k výjimečnosti tohoto stromu byla
naše Smírčí borovice přihlášena do ankety Strom roku
2014, kterou pořádá nadace Partnerství. Do soutěže
bylo přihlášeno celkem 85 stromů z celé České republiky. Odborná porota vybrala 12 finalistů, mezi kterými
je naše borovice.
Od 15. 6. 2014 do 10. 10. 2014 probíhá hlasování
o titul Strom roku 2014. Vítěz ankety získá odborné
arboretické ošetření a postupuje do evropského kola.
Soutěžní smírčí borovice.
Podpořte tento výjimečný strom a hlasujte!
Foto: Archiv Čestmíry Řezaninové
Hlasování je zpoplatněné. Hlasovat můžete:
- zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS STROM4 na číslo 87 777 (cena DMS je 30,-Kč,
z toho 28,50 Kč obdrží borovice). Počet DMS není omezen.
- podepsáním podpisového archu za 3,-Kč (podepsat se lze jen jednou). Podpisový arch
je k dispozici v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Celý výtěžek z hlasování je určen na ošetření stromu a další výsadbu zeleně v okolí.
Děkujeme všem hlasujícím za podporu.
Čestmíra Řezaninová

PODĚKOVÁNÍ MYSLIVECKÉMU SDRUŽENÍ
Jako každý rok, tak i letos jsme byli pozvání od Mysliveckého sdružení Velká Bíteš na
jejich chatu na opékání buřtů a povídání o myslivosti. Na setkání přišel také tajemník Českomoravské myslivecké jednoty ze Žďáru nad Sázavou Oldřich Sedlář, který nás seznámil
s problematikou myslivosti v České republice. Děkujeme za občerstvení a za velice příjemné
a zajímavé odpoledne.
Jana Požárová, Seniorklub

ORDINAČNÍ HODINy NA ORTOPEDII

Poliklinika, Tyršova 223, Velká Bíteš

MUDr. Pavel Janík bude ordinovat na Ortopedii v měsíci červenci a srpnu takto:
Pondělí		
9.00 – 14.00 hodin
Čtvrtek
14.00 – 17.30 hodin
+ ultrazvuk
16.00 – 16.30 hodin
42
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HLEDÁTE PRÁCI? NAVŠTIVTE CENTRUM ZAMĚSTNANOSTI!
Bezplatné poradenské služby v oblasti hledání práce využilo od zahájení činnosti v listopadu
2013 již 351 klientů z řad široké veřejnosti. Uchazeči a zájemci o zaměstnání, rodiče vracející se
na trh práce a dlouhodobě nezaměstnaní nejčastěji uvítali rady týkající se hledání zaměstnání,
sestavení životopisu a motivačního dopisu a přípravy na přijímací pohovor. Klienti jsou také
zařazeni do interní databáze Centra zaměstnanosti a dostávají informace o volných pracovních
pozicích na základě spolupráce Centra s významnými zaměstnavateli v celém Mikroregionu
Velkomeziříčsko-Bítešsko. Díky tomuto kontaktu mají přehled a také znají požadavky jednotlivých firem na své potenciální budoucí pracovníky.
Kromě individuálních konzultací nabízí Centrum zaměstnanosti i semináře pro veřejnost na
různá témata, např. Jak uspět u pracovního pohovoru, Jak hledat pracovní místa na internetu, Jak číst
v nabídkách práce. Díky zpětné vazbě od zaměstnavatelů mají konzultantky povědomí o situaci na
trhu práce a o možnostech uplatnění různých oborů do budoucna a tyto informace se snaží předávat
dál pomocí semináře Správná volba povolání, určeným především pro žáky základních škol.
Ve čtvrtek 25. 9. 2014 proběhne v prostorách Luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí konference s názvem „Bez práce to nejde“. Během konference vystoupí mluvčí za různé organizace,
za Úřad práce ČR, za spolupracující projekty a personální agenturu. Našimi vzácnými hosty budou
i partneři ze švédského města Vansbro. Promluví o přístupu k řešení nezaměstnanosti ve Švédsku.
Souběžně s konferencí bude probíhat Veletrh pracovních příležitostí, kde bude možnost se
setkat s významnými zaměstnavateli a přímo se dotázat na jejich požadavky na zaměstnance.
Tito zástupci za místní trh práce budou připraveni také informovat o situaci a požadavcích na
budoucí pracovníky – doporučujeme tedy tuto akci i rodičům a žákům, kteří stojí před volbou
střední školy a povolání.
Všechny služby Centra jsou zdarma a probíhají v budově Městského úřadu, (Česká spořitelna), Náměstí 14/16, 3. patro, dveře č. 302. Informace o konání seminářů jsou zveřejnovány
např. na webu města - v sekci Praktické informace – Centrum zaměstnanosti nebo na stránkách
ObchodyVM.cz.
Konzultantky projektu jsou vám k dispozici vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin,
v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 13 hodin. Využijte při hledání zaměstnání všechny své
možnosti!

Petra Sotolářová, manažer a administrátor projektu

PŘÁNÍ
Vážení občané, nastává období dovolených a letních výletů. Přejeme Vám mnoho krásných
zážitků, radostných chvil, ale také šťastné návraty domů.
ZO KSČM Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Informační centrum a Klub kultury
Města Velké Bíteše
přeje všem čtenářům Zpravodaje
pěkné letní dny a krásnou,
ničím nerušenou dovolenou.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro srpen 2014: 18. července 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

13. září 2014

BÍTEŠSKÉ HODY

14. září 2014

VÍCE INFORMACÍ NA:

www.bitessko.com
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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PETER DVORSKÝ, tenor
15. - 17. srpna 2014

Pěvecké kurzy, Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5

17. srpna 2014 v 18.00 hodin

Závěrečný koncert v kostele sv. Jana Křtitele

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1

18.4.12 23:04

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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VÝPRODEJ

PNEU
SLEVA až 45 %

letní, zimní, různé značky

Bítešská dopravní
společnost, spol. s r.o.
Vlkovská 334
595 01, Velká Bíteš
Czech republic

+420 566 502 233
+420 602 550 116
w w w. b d s - v b . c z

PNEUSERVIS stále v provozu ! NOVĚ v areálu BDS !

