ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Prosinec 2015
Výstava betlémů Josefa Kejdy a Pavla Maška
v bítešském muzeu.

Foto: Silvie Kotačková a Pavel Mašek

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky plné pohody,
štěstí a spokojenosti. V novém roce 2016 pak též úspěchy v osobním
i profesním životě a zejména pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.

Ing. Milan Vlček
starosta města

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
listopadové počasí nám potvrdilo, že zaměřit se
pouze na dotační akci zateplení školní budovy na
Sadové bylo správné rozhodnutí. I přes nepřízeň
počasí zde v průběhu minulého měsíce byla vyměněna okna, dokončeno osazení izolantů na fasádě
a nanesena převážná část podkladních vrstev lepidla
pod omítku. Byla vybrána konečná varianta probarvené fasádní omítky, která bude provedena ve světlejších tónech kávové hnědé. Původní projekt byl
rozšířen o přeložení střešní krytiny a osazení podstřešní fólie, která zabrání zatékání deště a zafoukávání sněhu na půdu. Při rozkrytí střechy jsme zjistili,
že je nutné navíc izolovat betonové vazníky, které tvořily výrazný tepelný most. Dodělána byla rovněž přídavná tepelná izolace nad využívaným podstřešním prostorem,
takže v podkroví by měla být zaručena tepelná stabilita a pohoda. Deset střešních
oken, které byly v technicky nevyhovujícím stavu bylo rovněž vyměněno. Vzhledem
ke zvětšení rozsahu díla došlo k posunu termínu jeho dokončení. S ohledem na závěr
roku, který je kvůli počasí pro stavbaře velmi problematickým obdobím, proto nyní
upřesňujeme termíny dokončení stavby, které budou stanoveny v závislosti na aktuálním počasí. Zajímavostí úprav školy je samostatný vstup do školního bufetu, provozovaného bítešskou Jeřábkovou pekárnou, a to z nástupního prostranství před školou. Občané tak mohou využít možnost nákupu během běžné pracovní doby v bufetu,
bez průchodu přes vnitřní prostory školy.
Listopadové zastupitelstvo odsouhlasilo prodej dalších čtyř městských bytů v domech U Stadionu č. 275 a 278, které jsou dlouhodobě určené k privatizaci. Rovněž
odsouhlasilo prodej dalšího z pozemků pro výstavbu rodinného domu v nově připravované lokalitě Babinec. Pro první etapu výstavby tak budou v dalším kole prodeje
nabízeny již jen čtyři ze zbývajících šesti stavebních pozemků. Nerozhodné zájemce
o koupi uvedených pozemků bych rád přesvědčil, že tato lokalita je poměrně zajímavým místem pro stavbu jejich rodinných domů. Nejen blízkostí do centra města,
ale i komplexním rozsahem technické a dopravní infrastruktury, která bude pro stavební pozemky městem připravena. Vzhledem k zákonné povinnosti přípočtu DPH
k ceně uvedených stavebních pozemků od ledna 2016 je pro případné zájemce na zvážení, zda pozemek v uvedené lokalitě nepořídit ještě letos. Následující pracovní seminář zastupitelstva k rozpočtu města na příští rok se zabýval mimo jiné rozpočtem
místních částí. V příštím roce bude určen pro potřeby jednotlivých obcí finanční objem
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ve výši cca 2,1 mil. Kč. Tato částka bude rozdělována dle počtu obyvatel jednotlivých
obcí. Peníze, které se v daném roce v obcích nevyčerpají jim budou přecházet automaticky do dalšího ročního rozpočtového období. Pravidla a způsob čerpání peněz
budou projednány s předsedy jednotlivých osadních výborů. Kromě uvedené částky
dále bude v rozpočtu určeno cca 1 mil. Kč na opravy místních komunikací v místních
částech města.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Každé pondělí a čtvrtek přijďte načerpat atmosféru Adventu a Vánoc.
Těšíme se na vás na Náměstí osvobození 106
Organizuje: Marcela Machalová s kolegyněmi
Od 28. listopadu do 7. prosince 2015 od 9.00 do 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika,
patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné
výrobky a mnoho dalších drobností.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Od 17. prosince do 30. prosince 2015, otevřeno úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00
– 16.00, mimořádně o víkendu 19. – 20. prosince 13.00 – 18.00 a ve svátky vánoční
a neděli mimo Štědrý den tj. od 25. do 27. prosince 13.00 – 18.00 hodin
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava řezbářských prací Josefa Kejdy ze Skřinářova a Pavla Maška z Velké Bíteše.
Malý výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Pátek dne 4. prosince 2015 v 9.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pátek dne 4. prosince 2015 v 17.00 hodin
PROMÍTÁNÍ KYRGYZSTÁN 2015
Kyrgyzstán představí Petra Havlíčková a Vojtěch Tláskal
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Sobota dne 5. prosince 2015 od 8.00 hodin
TURNAJ MLÁDEŽE VE FLORBALU pro 1. až 3. třídu
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Tomáš Rozmahel, tel. 603 721 872
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
ADVENT A VÁNOCE
Pěší pouť do Netína: 5. 12. 2015 vycházíme v 9.00 h. od fary
VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY:
Štědrý den v 16.00 hodin a ve 24.00 hodin
Boží Hod v 8.00 hodin a v 9.30 hodin, Živý betlém v 17.00 hodin v kostele
Na Štěpána v 8.00 hodin a v 9.30 hodin s doprovodem Houslové muziky Bítešan
27. 12. 2015 v 8.00 hodin a v 9.30 hodin
31. 12. 2015 v 17.00 hodin a ve 24.00 hodin adorace
1. 1. 2016 v 8.00 hodin a v 9.00 hodin
Neděle dne 6. prosince 2015 od 9.00 hodin
„UKAŽ, ŽE NA TO MÁŠ“
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Ondřej Machola, tel. 775 263 932
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Neděle dne 6. prosince 2015 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HUDEČKA A JAKUBA PUSTINY
Vstupné dobrovolné
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 10. prosince do 15. prosince 2015 od 9.00 do 17.00 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Český svaz včelařů, z.s., Základní organizace Velká Bíteš
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Čtvrtek dne 10. prosince 2015 ve 14.30 hodin
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ A ČLENSKÁ SCHŮZE SD
Jídelna Základní školy, Tišnovská 115
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Pátek dne 11. prosince 2015 v 9.00 hodin
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
V prostorách Mateřské školy U Stadionu
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Pátek dne 11. prosince 2015 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Hana Holíková, tel. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Sobota dne 12. prosince 2015 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2015 - PETR BENDE
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 13. prosince 2015 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE - Jan Podstatzký-Lichtenstein: Rodina Podstatzkých
a šlechta na Moravě - beseda
O svých zkušenostech a o svém rodu se nyní pobaví s bítešským publikem.
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Úterý dne 15. prosince 2015 od 16.30 do 18.00 hodin
JEŽÍŠKOVA POŠTA
V Mateřské škole Lánice 300
Organizuje: Mateřská škola Lánice 300, Velká Bíteš
Středa dne 16. prosince 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Zahraje nám Houslová muzika Bítešan
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Čtvrtek dne 17. prosince 2015 v 10.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Na Masarykově náměstí
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Čtvrtek dne 17. prosince 2015 v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
V koncertním sále Základní umělecké školy, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Základní umělecká škola Velká Bíteš
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2015 v době od 8.00 do 15.00 hodin
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB – na Masarykově náměstí, Velká Bíteš
Ve dnech 22. a 23. prosince 2015 od 8.30 do 14.30 hodin – u Kulturního domu, Vlkovská 482
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2015 v době od 8.00 do 9.30 hodin - Sádky – Chobůtky
Organizuje: Rybářský svaz Velká Bíteš
Sobota dne 26. prosince 2015 ve 20.00 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Selská hospoda U Vrány, Kostelní 69, Velká Bíteš
Organizuje: Selská hospoda U Vrány, Velká Bíteš
Pondělí dne 28. prosince 2015 v 9.00 hodin
TURNAJ TROJIC V NOHEJBALU
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Martin Požár tel. 724 194 180
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Čtvrtek dne 31. prosince 2015 ve 12.30 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na náměstí
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME:
Pátek dne 1. ledna 2016 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Novoroční přání starosty Města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským.
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Neděle dne 3. ledna 2016 v 16.00 hodin
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – Tišnovský komorní orchestr
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizují: Jana a Milan Vlčkovi
PLESOVÁ SEZÓNA 2016
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle

23. ledna 2016
30. ledna 2016
6. února 2016
20. února 2016
27. února 2016
5. března 2016
6. března 2016

–
–
–
–
–
–
–

Ples Města Velká Bíteš
Farní ples
17. Reprezentační ples PBS Velká Bíteš
Sportovní ples s vyhlášením „Sportovec města“
Rybářský ples
Maškarní bál
Dětský karneval s Davidem

Středa dne 6. dubna 2016 v 18.00 hodin
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ
Hudební doprovod: Band Adama Pavlíka
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí
5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: V Mart production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
POKRAČOVÁNÍ PRODEJE POZEMKŮ PRO RODINNÉ DOMY
V LOKALITĚ BABINEC
V lokalitě na Babinci připravuje město Velká Bíteš území pro zástavbu rodinnými domy.
Záměrem je vybudovat technickou infrastrukturu pro celkem 57 stavebních pozemků na
městských parcelách. K pozemkům budou přivedeny přípojky splaškové a dešťové kanalizace, přípojky vody, elektriky a plynu. Přípojky budou zakončeny tak, aby na ně bylo
co nejjednodušší napojení. V ulici bude asfaltová komunikace s jednostranným chodníkem a veřejné osvětlení. Jednáno je o uložení telefonních kabelů pro napojení na telefonní
a internetové služby. Stávající vzdušné vedení vysokého napětí bude uloženo formou kabelu do země tak, aby nebránilo využití stavebních pozemků.
Výstavbu inženýrských sítí pro 1. etapu uvedeného záměru předpokládáme zahájit
v průběhu příštího roku. Další budování sítí bude postupovat po etapách v závislosti na
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nabídce a prodeji stavebních pozemků v uvedené lokalitě. Na základě aktuálního harmonogramu výstavby bude u prodaných pozemků l. etapy nejpozději do 2 let od nabytí právní
moci stavebního povolení na technickou a dopravní infrastrukturu vybudována tato infrastruktura. U pozemků dalších etap předpokládáme obdobný postup. Vlastníci stavebního
pozemku nebudou omezeni podmínkou předkupního práva ani podmínkou vybudování
stavby rodinného domu do určité doby. Stavebníci budou moci postavit rodinný dům podle
svých představ v souladu s podmínkami stavebního zákona.
V současné době již byl zahájen prodej stavebních pozemků první etapy záměru. Aktuálně
je nabízeno k prodeji obálkovou metodou 4 pozemky o výměře od 674 m2 do 1180 m2.
Kupní cena je stanovena minimálně na 1200 Kč/m2. Jednotlivé parcely budou prodány žadatelům, kteří nabídnou za každou z nich nejvyšší kupní cenu za m2. Záměry prodejů aktuálních
pozemků jsou vyhlášeny na úřední desce města a jsou k nahlédnutí rovněž na webu města.
Nabídky je možno podávat do 14. 12. 2015 do 11.00 hodin na podatelně Městského úřadu.

Pavel Bednář, majetkový odbor

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ZÍSKALO
CERTIFIKACI SKUPINY „B“
V úterý 10. listopadu 2015 jednala certifikační komise Asociace turistických informačních center, která schválila udělení certifikátu na další dvouleté období 99 Turistických
informačních center a potvrdila certifikaci 6 TIC s průběžnou kontrolou. Po delší době,
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kdy naše bítešské informační centrum bylo pod certifikací skupiny „C“ jsme na další dva
roky získali a úspěšně touto certifikační komisí prošli a získali certifikaci skupiny „B“.
Tomáš Jelínek, ředitel ICaKK

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTSKÝCH ORGANIZACÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
MĚSTSKÝ ÚŘAD
V době vánočních svátků bude Městský úřad Velká Bíteš uzavřen ve středu 23. prosince,
v úterý 29. prosince a ve čtvrtek 31. prosince.
V ostatní dny bude otevřeno beze změny.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Upozorňujeme čtenáře, že od 23. do 31. prosince bude Městská knihovna Velká Bíteš uzavřena.
MĚSTSKÉ MUZEUM
Výstava betlémů
Otevřeno: úterý - pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00, v sobotu 19. a neděli 20. prosince od
13.00 do 18.00 hodin, ve svátky vánoční a neděli 25. - 27. prosince otevřeno od 13.00 do
18.00 hodin
31. prosince ZAVŘENO
INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY
Klub kultury od 21. prosince do 31. prosince bude uzavřen.
Turistické informační centrum bude v období vánočních svátků otevřeno následovně:
21.12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
28.12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
22.12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
29.12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
23.12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
30.12. – 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
24.12. - 25.12. - zavřeno			
31.12. - 1.1. - zavřeno
Redakce

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na výměnu zdrojů
tepla na pevná paliva do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Po rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem daných
pravidel MŽP rozdělovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných
kotlů na pevná paliva v rodinných domech v Kraji Vysočina.
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Dotační titul pro občany Kraje Vysočina dosud nebyl vyhlášen, nikdo z budoucích žadatelů
nic nezmeškal. Výzva k předkládání projektů bude s největší pravděpodobností vyhlášena na
přelomu roku 2015/2016. Proto Kraj Vysočina zatím nepřijímá žádosti o dotace fyzických osob
na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva! Příjem žádostí bude spuštěn po vyhlášení výzvy
pro žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky. POZOR – Náklady vzniklé ještě
před vyhlášením výzvy nebudou uznatelné, tj. nebude možné je proplatit!
Informace o Kotlíkových dotacích v Kraji Vysočina jsou k dispozici na www.kr-vysocina.cz/kotliky
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby a podporu lze žádat na výměnu
kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:
• kotel na pevná paliva,
• kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
• kotel na biomasu,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo
• související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající
• služby energetického specialisty
• realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč
Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.
Výše podpory:
• 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
• 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí +
		 biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
• 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné
		 čerpadlo nebo kotel na biomasu)
• Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů
		 v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí
		 (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu,
		 tedy vyšší dotaci).
• Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč,
		 maximální výše dotace může být tedy 127,5 tis. Kč.
„Mikro“ energetická opatření, budou realizována v případě, že příjemce nedoloží
Průkaz energetické náročnosti budovy s kategorií C a lepší. Mezi mikroenergetická
opatření patří:
• zateplení střechy nebo půdních prostor
• zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
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•
•
•
•
•
•
•

dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)
dílčí výměna oken
výměna vstupních a balkonových dveří
instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací

Po vyhlášení výzvy budou podrobné informace včetně formuláře žádosti zveřejněny na
www.kr-vysocina.cz/kotliky.
Na dotazy odpovídá radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád
1)
		
		
		
2)
		
		
3)
		
		
		
		
		
4)
		
		
		
		
5)
		
6)
		
		
		
7)
		
		

Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?
Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník
měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. Dotace není určena pro
právnické osoby.
Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?
Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na TUHÁ paliva (např.
dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním.
Které kotle budou moci být za kotlíkové dotace pořizovány?
Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Seznam dosud
certifikovaných kotlů je přístupný na www.opzp.cz. Tepelné zdroje využívající
obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, solární systémy, tepelná čerpadla)
mohou být instalovány pouze firmami s platným osvědčením. V opačném případě
dotace nebude přiznána.
Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tisíc korun. Tzn.,
že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max. procentu dotace 85% na
konkrétní případ výměny. Procenta dotace se budou odvíjet od typu nově
pořizovaného kotle.
Na základě čeho mohu získat dotaci?
Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení povinných příloh.
Kde získám informace o formuláři?
Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na internetu. Fyzicky je možné si ho
začátkem roku 2016 vyzvednout na městských i obecních úřadech nebo na recepci
Krajského úřadu v Jihlavě.
Musím o dotaci požádat hned po zveřejnění výzvy?
Ne. Peněz je dostatek, žádosti budou v rámci první výzvy přijímány celé dva roky.
Následně budou vyhlášeny další výzvy.
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8) Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?
		 To není možné. Uznatelné náklady jsou od data zveřejnění výzvy. Náklady vzniklé
		 v současné době není možné proplatit.
9) Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?
		 Formulář žádosti a požadované doklady budou jednoduché, občan je zvládne
		 obstarat sám. Pouze tzv. energetická mikroopatření musí být konzultována s tzv.
		 energetickým specialistou. Jejich seznam je dostupný na www.mpo-enex.cz/experti.
10) Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. Nová
		 zelená úsporám?
		 Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené úsporám, musíte
		 si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. Více informací na www.sfzp.cz.
11) Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti. Pravděpodobně se bude jednat o:
			 - Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení o provedení
				 mikroenergetických opatření
			 - Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu
				 (maximálně průkazné)
			 - Identifikace vlastníka - vydá Czech Point
			 - Identifikace nemovitosti – vydá Czech Point
		 A dále specificky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla
		 v rodinném domě, písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu/
		 bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.
		 Druh a počet příloh se bude odvíjet od konkrétního případu čerpání dotace.
12) Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?
		 Například stavební práce a dodané služby spojené s realizací kotle, čerpadla, plynového
		 kondenzačního kotle, solární termické soustavy, s realizací nové otopné soustavy nebo
		 úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je
		 toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo testy
		 s uváděním majetku do stavu způsobilého k užíváním, náklady na pořízení Průkazu
		 energetické náročnosti nebo náklady spojené se službou energetického specialisty,
		 na projektovou dokumentaci nebo s realizací mikroopatření.
Až do poloviny prosince 2015 budou po celém území Kraje Vysočina probíhat Informační
schůzky pro žadatele o kotlíkové dotace. Termíny a místa jsou aktualizovány na www.krvysocina.cz/kotliky, zde jsou také průběžně zveřejňovány veškeré informace o možnosti
výměny kotlů na pevná paliva na území Kraje Vysočina.
Kontaktní osoby (počet kontaktních osob bude průběžně navyšován)
Ing. Bc. Jan Jež; jez.jan@kr-vysocina.cz; 564 602 563
Ing. Stanislava Lemperová; lemperova.s@kr-vysocina.cz; 564 602 532
Bc. Eva Láníková; lanikova.e@kr-vysocina.cz; 564 602 581
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ŠKOLY
JEŽÍŠKOVA POŠTA
Srdečně zveme rodiče, děti, jejich sourozence na tradiční Ježíškovu
poštu, která se uskuteční v úterý 15. prosince od 16.30 hodin v Mateřské škole Lánice 300 ve Velké Bíteši. Pokud si s sebou přinesete
vánoční přání, andílek vám je orazítkuje a přání se určitě vyplní.
Přijít můžete kdykoliv mezi 16.30 až 18.00 hodinou.
Kolektiv Mateřské školy Lánice 300

ZAMYKÁNÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNICE
„Prvním klíčem otočení,
spěte rostlinky, druhým klíčem
otočení, spěte zvířátka, třetím
klíčem otočení, spí už celá zahrada….“
Děti třikrát otočily ozdobeným klíčem, dozpívaly tyto
verše, zamávali jsme si a potichoučku všichni odcházeli
z naší přírodní zahrady. Nikdo
nechtěl rušit jemné troubení
trubky, které se neslo nad zaVýroba větrníků. | Foto: Hana Sedláková
hradou. Aby celá zahrada dobře
usnula zimním spánkem, o to se postarala nejen melodie večerky, ale také paní učitelky,
děti i rodiče. A víte jak?
Všichni jsme se sešli ve středu 4. 11. 2015 v 15 hodin na zahradě u MŠ v Lánicích.
Děti již dávno věděly, že se příroda sama ukládá k zimnímu spánku. Ale bylo potřeba naší
zahradě pomoct. Třeba broučkům opozdilcům děti za pomocí rodičů postavily domečky
z přírodnin nebo vyrobily krásné lampičky, které večer osvětlí zahradu. To proto, aby dobře
viděl skřítek Podzimníček a dráček Mráček, kteří celou zahradu hlídají. A že jim to oběma
slušelo! Však Podzimníčkovi děti s rodiči vyzdobily šatičky lístečky, šípky, jeřabinkami
a dráčkovi udělaly úplně nové mašličky. Celou dobu nad zahradou vál jemný vánek
a vesele roztáčel krásné nové větrníky vyrobené z fólie a listí. Když byly vyzdobené přírodninami také záhonky i pavučinky z provázků, nebránilo nic společnému uzamčení zahrady.
„Prvním klíčem otočení, spěte rostlinky………“
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Tato aktivita byla realizována v rámci projektu OPŽP „Přírodní zahrada mateřské školy ve
Velké Bíteši, aneb Příroda nadosah“

Jana Fellingerová a Marcela Janštová za kolektiv MŠ

POZVÁNKA NA ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Děti z Mateřské školy U Stadionu srdečně zvou všechny
rodiče, prarodiče, kamarády, přátele a známé na „ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU“ na Masarykově náměstí, které se koná ve čtvrtek dopoledne
17. prosince 2015 v 10.30 hodin.
Přijďte si s námi zazpívat!
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

TVOŘENÍ - POTŘETÍ
Mateřská škola U stadionu, spolu
s partnerem AG FOODS Group a.s.,
letos uspořádala již 3. ročník výtvarného tvoření, tentokrát s názvem „Objevte tajemství čajové továrny“.
Téměř 280 dětí kreslilo, malovalo,
vyrábělo koláže a prostorové útvary.
Pracovaly individuálně, ale i ve skupinkách nebo celých kolektivech.
Tematicky bylo tvoření zaměřeno
k produktové řadě Mr.Ňousek – tedy
k dětskému čaji Mr.Ňousek a k byTen čaj voní! | Foto: Gabriela Součková
linkovým koupelím Mr.Ňousek. Nabízelo se tedy téma – výtvarně vyjádřit co v „mrňouskově čajové továrně“ chybí …mají
tam totiž úplně všechno, ale chybí čajový designér a návrh toho nejčajovějšího a nejmrňouskovatějšího hrnku, konvičky, lahvičky....pro postavičky z animovaného videa příběhu
o Mr. Ňouskovi www.mr-nousek.cz (paní Žárovkovou, Sbíravého či Pamelu Dobrodružku….)
by se určitě hodil. Anebo třeba i čajová vana - mrňousek se totiž hrozně rád koupe.
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Do výtvarného tvoření se zapojily
školy a školky, pro něž naše školička
připravuje stravu:
MŠ Velká Bíteš – U Stadionu, Masarykovo náměstí včetně Lánic, Níhov a Základní škola Katov.
Ve vstupních prostorách MŠ U Stadionu se tak na krátkou dobu mohla
uskutečnit výstava těch nejrůznějších
prací. Počátkem prosince si všechny
výrobky převezme firma AG FOODS,
která je využije k výzdobě svého
Děti čaj chystají a připravují. | Foto: Gabriela Součková
showroomu, chodeb a schodiště.
Kdo nebude mít možnost vidět výtvory dětí na vlastní oči ať již ve Veselé školce nebo
na AG FOODS, může se podívat na fotografie na www.msbites.cz.
Děti za své snažení byly odměněny veselým, ale především zdravým dárkem,
který věnovala pro všechny děti právě partnerská firma AG FOODS. Jedná se o jedno celé
balení dětského čaje Mr.Ňousek.
Chceme poděkovat všem, kteří se do 3. ročníku Tvoření s AG FOODS zapojili. Snažení
stálo za to.
Velké poděkování za spolupráci patří marketingové manažerce Ing. Kateřině Kudrnové,
potažmo celé společnosti AG FOODS Group a.s. za jejich vstřícnost.
Jiřina Janíková za kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PODZIM

Přespolní běh. | Foto: N. Malcová
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Žáci naší školy pravidelně
navštěvují Městskou knihovnu
ve Velké Bíteši. Zdejší paní
knihovnice mají svou práci
opravdu rády a svým čtenářským nadšením nás vždycky
spolehlivě nakazí. Děti ze šestých tříd měly možnost zahrát
si na knihovníky. Podle návodu
vyhledávaly zadané tituly a seznamovaly se s funkcemi, které
městská knihovna plní. Sedmáci se v souvislosti s probí-
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raným učivem věnovali pověstem,
zejména regionálním. Všechny připravené úkoly se jim ani nepodařilo
splnit, ale to nevadilo, práci dokončili v hodinách literární výchovy.
Chladná mlhavá rána, barevné
listí – podzimní inspirace našla
uplatnění v druhých třídách. Děti se
o podzimu učily v matematice i českém jazyce, povídaly si o změnách
v přírodě a zpívaly písničky s danou
tématikou. Na podzimní dopoledne
budou děti rády vzpomínat, myslí si
Podzimní školní den. | Foto: I. Nováková
paní učitelka I. Nováková.
I v letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili Logické olympiády. Jak poznamenala p. učitelka I. Syslová, tuto soutěž pro žáky základních a středních škol vyhlašuje
Mensa ČR. Olympiáda je unikátní tím, že v ní nejde o naučená fakta, ale logické uvažování. V kategorii mladších žáků se do soutěže zapojilo 22 dětí z naší školy. Z 764 soutěžících se do první padesátky probojovalo pět z nich. Ladislav Chadim z 2. A přitom skončil
na 12. místě. V kategorii starších žáků se zúčastnilo 12 soutěžících. Do krajského kola,
kam postoupilo 50 nejlepších z celkového počtu 1455 účastníků, se probojovali Filip Zeman (9. A) a Adéla Karásková (9. B). Krajské kolo proběhlo v Havlíčkově Brodě 6. listopadu 2015. V mladší kategorii mile překvapil šestým místem T. Barák. Ve starší kategorii
si výborně vedla A. Karásková, která obsadila deváté místo.
A nesmíme zapomenout ani na sportovní aktivity. Před podzimními prázdninami se
děvčata z druhého stupně zúčastnila turnaje ve vybíjené. Konal se v Novém Veselí. Kvůli výměně oken a rekonstrukci tělocvičny si spolu letos dívky prakticky nezahrály, takže na turnaj
odjížděly znepokojené. Výsledek však mile překvapil jak samotné sportovkyně, tak i jejich
učitelky, paní N. Malcovou a M. Velebovou. Starší děvčata dokonce obsadila druhé místo!
V říjnu proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo v přespolním běhu. Výborného
výsledku dosáhlo hned naše první startující družstvo mladších dívek. V konkurenci 15 škol
se umístilo na třetím místě. Zvláště je třeba ocenit výkon a obrovský úspěch Sofie Padyšákové, která si mezi 80 startujícími doběhla pro 1. místo.
Ve čtvrtek 12. listopadu 2015 se žáci osmých a devátých tříd vypravili na Veletrh středních škol do Žďáru nad Sázavou. Celou akci organizovala paní učitelka a zároveň výchovná poradkyně M. Vlčková. Ta mimo jiné sdělila, že čtyřicet tři dětí mělo možnost
seznámit se s školním programem gymnázií, středních škol i odborných učilišť kraje Vysočina. Příjemným zpestřením smysluplně stráveného odpoledne byly různé doplňkové akce,
např. ochutnávky jídel, tetování a vědomostní či dovednostní soutěže.
V polovině listopadu se z prvňáčků stali čtenáři. Slabikáře jim přišli rozdat žáci devátých
tříd, kteří pro ně měli připravený i další program - čtení pohádek či poznávání pohádko-
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vých postaviček. Čtenáři z prvních tříd jim na oplátku zazpívali. Společně strávená hodina
byla milá a slavnostní, konstatovali třídní učitelé prvních i devátých tříd.
Eva Čermáková

PROJEKT 72 HODIN V 2. A
Třída 2.A Základní školy Velká Bíteš se zapojila do 4. ročníku dobrovolnického projektu 72 hodin. V rámci této záslužné akce může každý ukázat, co se v něm skrývá. Projekt
je zaměřen na pomoc lidem, přírodě či místu, kde žiješ. Cílem je zapojit co nejvíce mladých lidí, posílit vztahy v místních komunitách a smysluplně trávit volný čas.
Projekt je určen dětem i rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, zkrátka
všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým,
svému okolí nebo přírodě. V České republice projekt probíhal od 8. října do 11. října. Celou akci zaštiťuje Česká rada dětí a mládeže.
Žáci 2. A si dali za cíl zpříjemnit a naplnit páteční dopoledne obyvatelům Domu pečovatelské služby ve Velké Bíteši. Připravili si pro ně krátké pásmo složené z recitace
a zpěvu. Také předvedli četbou úryvku z knihy, jak zdatní jsou čtenáři. Po vystoupení si
žáci společně se seniory zahráli stolní společenské hry.
Dopoledne pro seniory se vydařilo a určitě to nebylo poslední setkání těchto odlišných
věkových skupin. Už se těšíme na další spolupráci!
Irena Nováková, třídní učitelka 2.A

CVIČENÍ PRO DĚTI OD ČTYŘ DO DEVÍTI LET
Ve spolupráci se Základní školou Velká Bíteš pořádáme cvičení pro děti ve věku od čtyř
do devíti let. Cvičení je zaměřeno na všeobecný sportovní rozvoj. ŽÁDNÁ SPECIALIZACE NA KONKRÉTNÍ SPORT.
Chceme, děti naučit:
- běhat, skákat, upadnout a vstát, vyhnout se překážce, udržet rovnováhu
- házet, chytat, pohybovat se po hřišti
- cvičit na žíněnce, cvičit na nářadí
- spolupracovat při sportovních hrách, dodržovat pravidla
Cvičení probíhá v tělocvičně Základní školy, Sadová 579 (II. stupeň, vchod u tělocvičny)
● věková kategorie 4 - 6 let: středa v 15:15 hodin
● věková kategorie 7 - 9 let: pondělí ve 14:30 hodin
Chcete-li pro vaše dítě pravidelnou sportovní aktivitu přiveďte ho do tělocvičny.
Kontaktní osoba: Mgr. Daniel UBR (tel: 775 285 589, mail: dan.ubr88@gmail.com)
Daniel Ubr, pedagog Základní školy Sadová
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KULTURA
FAGOT A KLAVÍR
To nám to ten čas letí, další koncert BHP je za námi. V listopadu nám
do Bíteše přijela zahrát fagotistka
Michaela Špačková, kterou na klavír doprovázel Vojtěch Spurný. Ti,
kdo koncert navštívili, mi jistě dají
za pravdu, že Michaela na fagot bezpochyby hrát umí a ještě k tomu je
na ni velmi pěkný pohled. Večer se
nesl převážně v duchu francouzské
tvorby 20. století a mladá umělkyně
Michaela Špačková a Vojtěch Spurný. | Foto: Otto Hasoň
nám předvedla krásný hudební výkon. Po koncertě byla také patřičně zadýchaná a bylo vidět, že do toho dala všechno a že
hraje celým tělem i duší. Udýchat takový fagot také není žádná legrace a my jsme jí to nijak
neulehčili, ba právě naopak jsme si k původně navrhovanému programu koncertu ještě
něco přimysleli. Michaela si na koncertě obehrávala repertoár na blížící se soutěž. Vojtěch
Spurný ji velmi bravurně a citlivě na klavír doprovodil.
Zvuk fagotu jsem měl vždycky velmi rád, má vskutku krásnou barvu tónu a my jsme
měli možnost slyšet nástroj velmi dobrý, v ceně luxusního automobilu. Fagot patří vůbec
k jednomu z nejdražších nástrojů a opatřit si takový kvalitní nástroj není jen tak a vlastně
ani nemáte moc možností. Čekací doba na nástroj německé firmy Heckel, jenž má Michaela zapůjčen, je 10 let!
Ale zpátky ke koncertu. Ten byl jak pro hráče, tak pro publikum poměrně náročný,
v podání slečny Špačkové však velmi stravitelný. Michaela má opravdu příjemný hudební
projev, velkou muzikalitu a perfektní techniku hry. To také potvrzují její úspěchy na soutěžích, její koncerty a studium na Hochschule für Musik Hanns Eisler v Berlíně, což je jedna
z předních konzervatoří v Evropě. Ptal jsem se Michaely na její studia v Berlíně, kam se
také hned ráno z Prahy vydala. Se studiem je velmi spokojená, na škole panuje opravdu
příjemná a přátelská atmosféra. A co se kultury a hudby obecně týče, tak byste těžko hledali
příhodnější místo, než je Berlín.
Co napsat závěrem? Já jsem si koncert užil, bítešské publikum se svojí účastí nenechalo
zahanbit, a že Míšu si z Brna přijeli poslechnout její bývalí spolužáci - sympatické, že ano?
Myslím, že o Michaele Špačkové ještě uslyšíme a rádi ji zase někdy v Bítešském hudebním
půlkruhu uvítáme.
Ondřej Sedlák
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PROMÍTÁNÍ KYRGYZSTÁN 2015
Městská knihovna srdečně zve na besedu o současném Kyrgyzstánu, která proběhne
v prostorách knihovny 4. prosince od 17. hodin. Našimi průvodci budou Petra Havlíčková
a Vojtěch Tláskal. „Kyrgyzstán byl díky své sovětské minulosti turisty dlouho opomíjenou zemí ztracenou v hornatém nitru Asie. To se však postupně mění a tento stát začíná
být oblíbený u cestovatelů a horolezců. Vydejte se s námi na dvoutýdenní cestu krajinou
s koňmi pasoucími se poblíž tradičních jurt na rozlehlých travnatých pláních. Zavítáme
do odlehlého vápencového pohoří Ferganského hřbetu u města Arslanbob na hranicích
s Uzbekistánem. Budeme přespávat ve výškovém táboře pod vrcholem Pik Uchitel (4540
m. n. m.), cestovat ve 40° vedrech, hledat vodu ve vyprahlém kaňonu, společně s místními si vychutnáme pohodu pláží u jezera Issyk Kul. To vše prosycené chutí melounů,
smažené samsy a nezaměnitelného tradičního kumysu.“
Petra Havlíčková

VČELÍ CHLÉB
Včelím chlebem se označuje
fermentovaný pyl, který je nepostradatelnou složkou výživy včel. Zatímco med včele
slouží jako zdroj energie, pyl
je zdrojem stavebních látek.
Včela – podobně jako člověk
– nedokáže ve svém těle vytvářet bílkoviny, které potřebuje
k růstu a obnově svých tkání. Je
tedy zcela odkázána na přísun
potřebných bílkovin formou
své potravy. Pyl jsou samčí
Výstava 2014 - připravené včelí produkty k prodeji, zleva přítel Matějka
pohlavní buňky vyšších rostVladimír, Ing. Janšta Pavel a Švihálek Jiří. | Foto: Josef Janšta
lin sloužící k jejich rozmnožování. Jednotlivé rostliny vytvářejí ohromné množství pylových zrn. Například jedna
samčí jehněda lísky obsahuje okolo 4 000 000 pylových zrn, jehněda břízy 6 000 000,
kukuřice 50 000 000, jeden květ jabloně okolo 100 000 pylových zrn. Včely sbírají
pylová zrna, která zvlhčují výměšky svých žláz a sbíraným nektarem, a donášejí ho do
úlu v rouscích v košíčcích na posledním páru noh. Pomocí chytinových bodel pylové
rousky včely shazují do dělnicích buněk, kde je jiné včely vrství, dusají a zalévají
medem. Pylové zrno je tvořeno bílkovinou hmotou, jež je obalena tuhou blankou. Tato
pylová blanka chrání obsah zrna před vodou, sluncem, mechanickým poškozením,
ale chrání jej i před působením tak agresívních látek, jako jsou například trávicí šťávy
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v našem zažívacím traktu. Pokud by někdo užíval pyl v takovém stavu, jak ho včely
přinesou do úlu, prošel by pyl zažívacím ústrojím bez užitku. Včela toto již objevila dávno, proto v pylu po uložení do buněk nechává proběhnout fermentaci (obdoba mléčného kvašení). Takto upravený pyl je nezbytnou složkou potravy včelího
plodu a mladých včel. Roční spotřeba pylu pro jedno včelstvo se odhaduje na 25 – 50
kg. Výživná hodnota jednotlivých druhů pylu je různá. Směrodatným je obsah stravitelných bílkovin, které způsobují aktivaci hltanových žláz mladušek, podmiňující
tvorbu krmné kašičky. Do skupiny dobrých pylů patří pyly z vrb, jív, ovocných stromů,
kaštanu, břečťanu, hořčice, máku, jetelů a řepky, do skupiny středních pylů patří pyl
z lísky, olše, topolu, buku, jilmu, javoru, pampelišky, chrpy a ke špatným pylům řadíme pyly ze všech jehličnanů. Pyl obsahuje 20-47 % stravitelných bílkovin, 2-4 %
tuku, 3-5 % minerálních látek, 12-26 % uhlovodanů, 18-21 % vody a celý komplex
vitamínů B. Z ostatních vitamínů obsahuje pyl vitamín A, vitamín H, vitamín P a vitamín C. Celkem lze říci, že všechny látky obsažené v pylu příznivě ovlivňují látkovou
výměnu lidského organismu. Pokud chce člověk využít příznivých vlastností pylu
pro své zdraví, má několik možností. Buď je nesmírně trpělivý a speciálním vypichovačem pylu či dřevěným kolíčkem doluje pyl z jednotlivých buněk ze včelích plástů.
Další možností je seříznutí voskových stěn buněk nahřátým nožem až k pylu a pyl se
zbytkem plástu se rozemele v mlýnku či v mixeru. Pak se rozemletý pyl vloží do medu
a máme směs pylu a medu připravenu k použití. Při větší potřebě se využívá rouskovaný
pyl. Včela při průchodu do úlů musí projím vloženým pylochytem, kde ztratí většinu
přinášených rousků pylu. Ty se pak vyčistí a vysuší. Pylovou konzervu z rouskovaného
pylu můžeme připravit např. tak, že převaříme čtvrt litru vody, do ní po vychladnutí na
45°C dobře rozmícháme 15 dkg květového medu a posléze do medové vody vmícháme
1 kg rouskovaného pylu. Směs dobře promícháme, vlijeme do sklenice překryté jen
plátnem a ponecháme při pokojové teplotě stát v klidu. Ve sklenici proběhne mléčné
kvašení, asi za čtyři dny směs krémově zhoustne a je připravena k použití. Rouskovaný
pyl je možno vmíchat přímo i do medu a po určité době fermentace proběhne sama.
Pyl v lidské výživě je vítaný všude tam, kde tělo potřebuje rychle obnovit tkáně, např.
po větších úrazech, po vyčerpávajících nemocech nebo po operacích. Cenný je u pacientů
v rekonvalescenci po mozkových cévních příhodách, u vleklých nervových onemocnění
nebo u léčby stavů vyčerpanosti. Doporučuje se k celkovému posílení organismu například
u vředové choroby žaludku a dvanácterníku, u vleklých i akutních onemocnění jater, při
arterioskleróze. Jeho mírného hormonálního působení lze využít při léčbě zánětu prostaty
nebo ke zmírnění růstu této žlázy ve stáří. Doporučená denní dávka pylu pro dospělého
člověka činí asi 15-30g, to je 1-2 kávové lžičky nejlépe večer, neboť regenerace organismu
probíhá ve spánku. Pyl se nedoporučuje samozřejmě alergikům, dále u nemocí ledvin,
v těhotenství a při nádorových onemocněních.
Letošní včelařská sezona byla poznamenaná loňskou velmi chudou snůškou medu
a pylu. Včelstva šla do zimy slabší a většinou bez pylových zásob. V mnohých oblastech došlo k přemnožení varroázy a následně propuknutí virových onemocnění. V České
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Náměšťský betlém - autor Bohumil Vrba. | Foto: Josef Janšta

republice došlo lokálně k plošným úhynům včelstev a celkově od podzimu 2014 do jara
2015 uhynulo cca 35% včelstev. To v kombinaci s několikaletým nedostatkem kvalitního
medu na trhu způsobilo růst cen medů. Toho opět využili různí nepoctivci a na náš trh se
dostávají nekvalitní, falšované medy a dokonce medy kontaminované antibiotiky. Dobrou
obranou proti těmto praktikám je kupovat med u „svého“ včelaře.
Kvalitní medy můžete nakoupit i na naší tradiční včelařské výstavě ve Velké Bíteši, kterou letos v předvánočním období pořádáme od čtvrtka 10. prosince do úterý
15. prosince 2015 (výstavní sál Klubu Kultury, Masarykovo nám. č.5, vždy od 9.00
do 17.00 hod.). Tradiční nabídka obsahuje medové pečivo, svíčky z včelího vosku,
výrobky z včelích produktů, několik druhů medoviny, medové 15° pivo atd. Samozřejmě
nemůže chybět tradiční exponát – včely v proskleném úlu. Na výstavě bude ke zhlédnutí
i zakoupení naučný a dokumentární film na CD o včelaření a včelařích na Bítešsku.
Naši průvodci na výstavě se rádi s dětmi mateřských i základních škol, ale i se všemi
ostatními návštěvníky podělí o svoje zkušenosti s chovem včel a zajímavosti z jejich
života. Pro praktické včelaře chceme předvést opět některé zajímavé včelařské pomůcky.
Pro nové zájemce o včelaření bude v prodeji i dostatek odborné literatury.
Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš
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VÝSTAVA BETLÉMŮ V BÍTEŠSKÉM MUZEU
Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na vánoční výstavu betlémů
řezbářů Josefa Kejdy a Pavla Maška.
Josef Kejda ze Skřinářova se řezbářstvím zabývá již 13 let. Vytvořil velké množství betlémů - větší na výstavy a menší rodinné betlémy do domácností. Jeho práci jste mohli vidět
na výstavách ve Velkém Meziříčí, Osové Bítýšce, Velké Bíteši nebo Žďáru nad Sázavou.
Pro Muzeum betlémů v Třešti, kde se již tradičně pořádá sešlost řezbářů z celé republiky
i ze zahraničí, vyhotovil několik vyřezaných figurek. Pan Kejda je stejně jako pan Mašek
o víkendu 12. a 13. prosince účasten již tradiční každoroční výstavě betlémů v Předklášteří
u Tišnova, kde se pro návštěvníky sejdou betlémy z celé Moravy.
Pavel Mašek z Velké Bíteše, který má k práci se dřevem dlouholetý vztah, přivedla
k vyhotovení betlémů již výše zmíněná tradiční akce v Třešti. Místním muzeem betlémů
byl požádán o součinnost při pomoci s vyřezáváním betlému v životní velikosti. Následovalo vyhotovení betlému, který je dnes 1,5 metru široký a postavičky v něm jsou zmechanizovány. Právě tento pohyblivý betlém budete moci v bítešském muzeu zhlédnout,
ovšem pouze mimo svátky vánoční. Od 22. prosince bude tento pohyblivý betlém nahrazen
jiným, menším, rovněž z dílny pana Maška.
Začátek vánoční výstavy betlémů, umístěné v malém výstavním sálu muzea,
připadne na čtvrtek 17. prosince a otevřená pro veřejnost bude do středy 30. prosince. Obvyklá otevírací doba úterý až pátek 8.00-12.00 a 14.00-16.00 bude doplněna o mimořádnou,
a to o víkendu 19. - 20. prosince, kdy bude muzeum otevřeno v čase 13.00 – 18.00 a ve svátky
vánoční a neděli mimo Štědrý den, tj. od 25. do 27. prosince opět v čase 13.00 – 18.00 hodin.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

VĚRA ŠPINAROVÁ: DO VELKÉ BÍTEŠE SE UŽ MOC TĚŠÍME!!!
Ve středu 6. dubna 2016 zavítá
poprocková ikona československé a dnes české populární hudby
Věra Špinarová do Velké Bíteše,
kde vystoupí za doprovodu bandu
Adama Pavlíka od 18 hodin.
Návštěvníci bítešského vystoupení se mohou těšit na temperamentní skladby Jawa 250,
Meteor lásky, Měj mě rád, A já
ti závidím, ústřední píseň z filmu
Tenkrát na Západě a další populární songy z více než čtyřicetileté pěvecké kariéry této zpěvačky.
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Jednašedesátiletá zpěvačka prošla řadou kapel, začínala ve Flamingu, dále následoval
Royal Beat, Majestic, kde se vystřídala s Marií Rottrovou, Speciál, Notabene dnes její
doprovodnou skupinu tvoří Adam Pavlík Band. Ten vede její syn z prvního manželství
s muzikantem Ivo Pavlíkem.
Paní Špinarová vystoupíte se svojí kapelou u nás ve Velké Bíteši. Jak se k nám těšíte?
Do Velké Bíteše se už moc těšíme. Mám toto město moc ráda. Už ani nevím, kdy jsme
u vás byli naposled.
Jaké písničky uslyší diváci, kteří na Vás do Velké Bíteše přijdou?
Uslyší to nejlepší z mé dosavadní kariéry ve skoro dvouhodinovém vystoupení. Zazní
všechny podstatné hity a nebude chybět ani pár nových skladeb. Moje nejznámější skladby
zazní nově po boku doprovodné kapely mého syna Adama Pavlíka.
Přes čtyři desítky let je váš život spojen s hudbou a písničkami. Kdy a kde Vaše kariéra začala?
Asi všechno začalo tím, když na setkání devítiletých škol před lety v dnešním Domě
kultury města Ostravy byla vyhlášena soutěž zpěváků. A všichni mí spolužáci říkali: Věro,
běž, neboť věděli, že „břinkám” na kytaru. Tak jsem se přihlásila. Hrál tam tenkrát orchestr
pod vedením doktora Sochora a zpívala Marie Rottrová. Všichni jsme zpívali úryvek
z písničky Vánoce, Vánoce přicházejí. Soutěž jsem vyhrála a dostala vánoční kolekci. Přiběhla jsem domů a řekla jsem, že budu zpěvačka…To se mi naštěstí splnilo a jsem za to
moc ráda !!!
Kde jste získala tak obrovský hlasový fond, který vám závidí mnohé operní pěvkyně?
Sama si kladu mnohdy tuto otázku, vždyť mám menší postavu a s altovým projevem
a velkým hlasovým rozsahem jsem nikdy pořádně neuměla hospodařit…Správnou techniku mě ale naučili v ostravském rozhlase.
Jednoho dne se vrátíš je název písně, bez níž bychom si nedovedli představit hudební
dramaturgii rozhlasových stanic, televizních pořadů, diskoték… Vnímáte vůbec tu
magickou sílu svého hlasu, když ji slyšíte?
To je velký dramaturgický počin Iva Pavlíka. Pamatuji si, že tuto Morriconeho melodii
z filmu Tenkrát na Západě vybral právě on, ale byla bez textu. Spolupracoval se Zbyškem Malým, který napsal úžasně nadčasový text, vpravdě básnický, jenž evokuje radost,
smutek a další poetické záležitosti. K úspěchu nahrávky samozřejmě pomohl Ostravský
rozhlasový orchestr a hudební aranžmá Drahoslava Volejníčka. Je zajímavé, že tato písnička byla dlouho natočená, nikdo si ji nevšiml. Až v televizním pořadu Ring volný se mě
režisér František Polák zeptal, jestli nemám nějakou pomalou písničku. A když to v televizi
zaznělo, jako by se národ zbláznil, stala se píseň velkým hitem, z čehož mám pochopitelně
radost.
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Jaký máte vztah se synem Adamem, který teď vede Vaší doprovodnou kapelu?
S Adámkem máme krásný vztah. Stará se o všechny koncerty a dělá mi i managera.
Díky tomu, že jsem v jeho dětství hodně jezdila a koncertovala, mu mám teď co vynahrazovat. Trávíme spolu teď většinu času. Navíc nám kapela šlape asi jako ještě nikdy
předtím. Mám z toho radost. Přijďte se sami přesvědčit na můj koncert. Těšíme se na
vás!!!
VĚRA ŠPINAROVÁ:
Pro svůj nenapodobitelný sytý
hlas i pro temperamentní a vitální
vystupování na koncertech patří
Věra Špinarová již mnoho let mezi
nejžádanější zpěvačky v České
a Slovenské republice.
Koncerty probíhají v průběhu
celého roku a jsou stále vyprodány. Má celou řadu krásných
hitů, například Meteor lásky, Music box, Bílá jawa 250, Raketou na
Mars nebo Měj mě rád. Největším
hitem se však stala píseň „Jednoho
dne se vrátíš“, jejíž melodie je
z filmu Tenkrát na Západě.
Prestižní záležitostí v roce 2007 bylo pozvání na koncert Joe Cockera, který nemá nikdy
na svých koncertech hosty ani předskokany. Věra Špinarová byla pozvána jako host na
ostravský koncert.
Za svou kariéru vydala celkem 13 desek. Kromě mnoha ocenění v podobě zlatých
a platinových desek patří mezi prvních pět nejprodávanějších českých interpretek
za posledních deset let. Od listopadu je na pultech obchodů s muzikou k dispozici první DVD Věry Špinarové. Komplet Největší hity live obsahující koncertní
DVD + CD mapuje průřez její dlouholetou, ale ne vždy doceněnou kariérou a přináší
všechny známé hity Věry Špinarové v současném a rockovějším aranžmá, které jej
jejímu srdci nejbližší. Její pověstný koncertní temperament byl poprvé zaznamenán
na DVD a představuje Věru Špinarovou bez příkras, s ryzím naturelem a písničkami,
které se stávají hity tou nejpřirozenější cestou, zlidověním. Nenechte si ujít koncert
české Janis Joplin!
Předprodej vstupenek na galakoncert Věry Špinarové byl zahájen v Turistickém
informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Informační centrum a Klub kultury
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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 RŮŽOVÁ ULICE, DŮM ČP. 137:
V roce 1414 držel dům Beneš Mleta, později v roce 1594 Jan Dvořák, před rokem 1610
jej získal Augustýn Dvořák. Roku 1623 jej zdědil v ceně 400 moravských zlatých i „s rolimi,
lesem, s nábytky“ Augustýnův zeť Matouš Lorenců. Během třicetileté války dům patrně
zpustl, než jej „pustý anebo místo pohořelé“ v roce 1660 městský úřad na poručení vrchnostenského hejtmana prodal. Novým držitelem domu v nižší ceně 200 mor. zlatých se stal Martin Kubka z Ostopovic. Ten pak v roce 1681 prodal dům „jakž nyní vystavený se spatřuje se
stodůlkou [...] s připrodáním jednoho kohouta a slepici, motyku a sekeru“ za tutéž cenu Jiříku
Jelínkovi. Již roku 1686 Jelínek prodal dům „téměř na díle zpustlý a se spadlou stodolou“
Jiříku Bokrovi taktéž za stejnou cenu. Roku 1696 koupil dům od Bokra v téže ceně Mikuláš
Bureš. V roce 1735 již vdova Jana Burešová prodala dům Matěji Engelbertu Zehenmarckovi za 252 říšských zlatých 50 krejcarů (tj. 216 mor. zl. 50 kr.) a k tomu navíc jednoho koně
a opotřebované orné náčiní „vůz, dvě ližně, váhy, radlici, krájadlo a plech na radlo“.
Zehenmarck si neponechal dům dlouho, neboť jej prodal následujícího roku 1736 ševci
Jakubu Porupkovi za stejnou částku, za jakou jej pořídil. Později roku 1768 již vdova
Mariana Porupková ve svých 55 letech postoupila dům svému staršímu synovi zemědělci Matěji Porupkovi. Přitom si vymínila pro sebe „jednu zedničku z komory vystaviti
a k tomu kousek zahrádky a roli po 1 míry“ a Matěj měl dále vyplatit svým sestrám Veronice a Marianě po 15 r. zlatých a jedné míře roli. Stalo se tak na základě prohlášení odstu-

Dům čp. 137 v současnosti. | Foto: Jan Zduba
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pující Mariany, ve kterém zmínila, že „jsem jakožto matka sirotkův mých s nima se starati
a všechny prči a starost míti, tehdy synu mému nejstaršímu Matoušovi grunt aneb místo
popouštím, to z mej dobrej vůle, poněvač sem se 10 let s nima malejma starala a těžký léta
vystáti jsem musila, s tou ale vejminkou, aby on mě zedničku v gruntě mém vystaviti pomohl, to z komory, která od kamenné zdi jest, bych já do smrti místo mohla míti a po smrti
jak budu vidět, jestli se mě které z těch druhéch bude vážiti a jak matku svou předcházeti,
to budu vědět co mám činit a k tomu kousek zahrádky na 3 sáhy široký, na dva sáhy zdýlky
bejti může bez všechný škody neb zameškání jeho. U stodoly vymiňuji malý párníček, abych
já mohla s druhejma sirotkama částku svou tam skrýti“. Zároveň určila způsob vyplacení
Matoušových sourozenců.
Roku 1779 již vdova Apolena nechala připsat dům svému nastávajícímu manželovi zemědělci Jiříku Burianovi z Březky. Městský úřad k tomu svolil, „poněvadž tento grunt
zcela zhořený [po požáru z května 1776] a až posaváte nevystavěný jest, následovně dobrýho hospodáře potřebuje, aby zasejíc k dokonalému stavu přišel a vystaven byl, i také
obecní vejrunky a jiné povinnosti vybejvati se mohly. Tak tehdy z dobré a vlastní vůli jí
manželky Apolonie i dle snešení a dobrého seznání počestného ouřadu“ se tak stalo. Burian měl vyplatit svým nevlastním dětem Francovi, Rozáře a Otýlii Porupkovým, až dospějí, každému po 30 zlatých. Obci náleželo z domu ještě 35 mor. zlatých, které měl hospodář splácet každý rok po vejruncích 1 mor. zlatém. Tuto pohledávku kupující po domluvě
s městským úřadem vykoupil 20 r. zlatými (tj. 17 mor. zl. 10 kr.) hotově. Poté roku 1805
Jiřík Burian postoupil dům s 13 jitry (tj. cca 7,5 ha) rolí a luk a s 2 jitry (tj. cca 1,15 ha) lesa
v Radostínech v ceně 800 zlatých svému stejnojmennému synovi Jiříku Burianovi. Ten měl
tak vyplatit své sestry Kateřinu, Barboru a Annu každou 200 zlatými. Později roku 1843 Jiřík
Burian postoupil dům v ceně 1000 zlatých dále svému synovi Františku Burianovi.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 96, 238, kn.
č. 11788, fol. 73, 74, 142, 241, kn. č. 11789, fol. 38, kn. č. 11792, fol. 2, kn. č. 11797, fol. 7.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BEZDĚKOVŠTÍ HASIČI HODNOTILI ROK 2015
V sobotní večer 7. listopadu 2015 se konala již 86. výroční členská schůze SDH Bezděkov.
Úvodem proběhla minuta ticha za zemřelé členy sboru. Bylo vzpomenuto na zemřelého obětavého člena Pavla Slavíčka, který tento svět opustil 23. 6. 2015. Během valné hromady byla
přednesena zpráva o činnosti sboru v roce 2015 a plán činností na rok 2016, zprávu o činnosti
přednesl starosta sboru bratr Bartůšek Antonín. Následovala zpráva velitele a pokladníka. Poté
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následovala diskuse, kde vystoupil okrskový starosta bratr Ludvík Zavřel, který zhodnotil volby
do okrskového výboru, do Okresního sdružení hasičů, Krajského sdružení hasičů, ústředních
orgánů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dále zhodnotil akce pořádané okrskovým
výborem. O dění v OSH Žďár nad Sázavou informoval člen výkonného výboru a garant okrsku
bratr Jiří Klusák. Závěrečné vystoupení patřilo okrskovému veliteli bratru Petru Fouskovi.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku byla slavnostní schůze ukončena.
SDH Bezděkov patří mezi ty menší. V současné době ho tvoří 15 členů. Přesto je jediným aktivním spolkem v obci Bezděkov. Pravidelně se aktivně zúčastňuje hasičských cvičení a všech
akcí pořádaných okrskovým výborem. Členové sboru stojí v čele kulturního dění v obci ve
snaze obnovit zašlé kulturní tradice.
David Dvořáček

SPORT
8. ROČNÍK TRADIČNÍHO PODZIMNÍHO TURNAJE VE VOLEJBALU NETRADIČNĚ V ZASTÁVCE

Společné vyhlášení vítězů. | Foto: Petr Světlík

Motem turnaje bylo jako vždy prožití zajímavého dne s volejbalovými přáteli. K tomu
přispěla i školní hala v Zastávce, kde se tentokrát turnaj z důvodu opravy tělocvičny na
ZŠ v Bíteši konal. Hráči ze všech družstev prožívali souboje společně, povzbuzovali se
a komentovali výkony jednotlivých hráčů i rozhodčích.
Devět přihlášených týmů bylo rozlosováno do dvou skupin, hrálo se systémem každý
s každým a po dohrání skupin ještě o celkové umístění.
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Tento ročník se mohl chválit opravdu krásnou podívanou zejména na finálová utkání,
kde mezi sebou o třetí místo zápolily týmy Buzerátoři a Frantíkovci a o první a druhé si
to rozdali Smajlíci s Pyjonýry. O vítězi rozhodla až zkrácená hra ve 3. setu (28:30, 25:23,
17:15). Konečná tabulka vypadala následovně:
1. místo – Smajlíci
2. místo – Pyjonýři
3. místo – Buzerátoři

4. místo - Frantíkovci
5. místo - Sako
6. místo – Apollo

7. místo - Stárci
8. místo – Prosatín
9. místo – Tullamore

Turnaj byl provázen sportovní bojovností, obětavými zákroky a hlavně dobrou náladou.
Den to byl náročný, ale dal i potěšující z povedených výher. Díky sponzorům, TJ Spartak
a obětavosti žen a dívek z Bíteše nikdo netrpěl hladem ani žízní a ještě si nějakou tu výhru všechny týmy odvezly domů. Sponzory turnaje byly LABARA s.r.o., PBS a.s., Město
Velká Bíteš, Penzion U Raušů, Rytectví Mihal s.r.o., Sport bar Klíma, Potraviny Janda,
Květiny Drlíčková, Restaurace Na "103", Restaurace U Vrány, Restaurace „Naše bítešská“, manželé Macholovi a Ing. Jan Smolík. Další šanci poměřit v Bíteši své volejbalové
síly budou mít smíšené týmy na jaře, kdy se uskuteční 9. ročník turnaje o putovní pohár.
Petr Světlík za TJ Spartak

MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ FANDÍ BÍTEŠSKÉMU HOKEJI
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY BÍTEŠSKÉHO HOKEJE
Mistrovské utkání 17. 11. 2015
HC Spartak Uherský Brod – HC Spartak Velká Bíteš 1 : 0 (0:0);(0:0);(0:0) s.n. 1:0
Po hodech bývá půst. Po výborném předešlém utkání s Uherským Ostrohem bylo toto
utkání v Uherském Brodě pouhým odvarem minulého zápasu. Jen díky výborně chytajícímu Alexovi skončilo utkání bez branek v základní části. I když je pravdou, že v závěru
třetí třetiny jsme si vytvořili určitý tlak a bylo otázkou času, kdy vstřelíme vítěznou branku,
ale zbytečnými vyloučeními jsme se o tuto možnost připravili a tak rozhodovala trestná
střílení, kde byli úspěšnější domácí. V tomto zápase chybělo z naší strany větší nasazení,
bojovnost a touha po vítězství oproti minulému utkání.
Mistrovské utkání 21.11.2015
HC Spartak Velká Bíteš – HHK Velké Meziříčí 6 : 2 (3:0);(0:1);(3:1)
Neporazitelnost na domácím stadionu pokračuje. Hosté z Velkého Meziříčí přijeli k tomuto utkání nabuzeni dobrými výkony a výsledky z minulých zápasů a s podporou svých
příznivců pro vítězství. Domácí ale byli proti a tak utkání se hrálo od začátku ve velkém
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Současná sestava bítešského A-týmu HC Spartak Velká Bíteš. | Foto: Tomáš Škoda

tempu s množstvím šancí. Domácí se od třetí minuty dostávají do vedení a dále mají vyložené šance, které se jim však nedaří realizovat. Oba brankáři chytají skvěle. Co se nedaří
proměnit z vyložených šancí, přichází jinak. Teč před brankařem a trefení puku ve vzduchu
a rázem jdou domácí do třígólového vedení, ale zaslouženě. V této třetině byli domácí hráči
hostům hokejovými lektory.
Hosté na začátku druhé třetiny snižují na rozdíl dvou branek a celá třetina je hrána
z obou stran neurovnaně a rozháraně.
Když se na začátku třetí třetiny konečně Petrčkovi podaří proměnit jednu ze šancí,
přebírají znovu otěže domácí a vrací se rychlý a kombinační hokej okořeněný brankami.
V tomto zápase byli domácí lepším mužstvem, trenéry na zápas lépe připraveným a všichni
za předvedený výkon zaslouží pochvalu. „Derby je derby“.
Vstřelené branky a asistence
Domácí:
02:51 Pospíšil Miroslav (Buďa, Pospíšil Pavel)
14:46 Žalud (Štěpánek)
18:05 Touška Jakub (Touška Marek, Petrčka)
45:19 Petrčka (Touška Jakub)
49:24 Kožár (Vojáček, Pospíšil M.)
57:00 Petrčka (Touška J.)
Hosté:

23:05
58:07

Dostál (Sobotka, Vlašín)
Krča (Střecha, Burian)

Přijďte podpořit náš bítešský hokejový A-tým při nejbližších utkáních na hokejový stadion na Tyršově ulici ve Velké Bíteši v sobotu 5. prosince 2015 v 17.00 hodin proti
Boskovicím a v sobotu 19. prosince 2015 v 17.00 hodin proti Uherskému Hradišti.
				
Jan Konečný
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VZPOMÍNKA NA STANISLAVA MILIÁNA
Uplynul rok, kdy z našich řad odešel dlouholetý člen výkonného
výboru TJ Spartak, opora oddílu stolního tenisu – náš kamarád
Standa Milián. V zápasech v oddílu stolního tenisu jsi byl zvyklý
vyhrávat. Se svojí nemocí jsi bojoval statečně, přesto zákeřná nemoc nad Tebou zvítězila a Ty jsi tento zápas prohrál. V našich vzpomínkách však zůstáváš stále s námi.
Výkonný výbor TJ Spartak

Foto: Archiv TJ Spartak

OSTATNÍ
PODIVNÝ ZÁVIT PANA SCHRADERA
V závěru vydání IV. svazku Průvodce bítešskem, který byl věnován cyklovýletům Seniorklubu k rozhlednám v nejbližším okolím našeho města, byla autorem průvodce Ing. Karlem
Smolíkem položena otázka zvídavým čtenářům týkajících se závitů u ventilků na kolech. Pro
všechny ty, kteří neznají odpověď přinášíme řešení otázky přímo autorem průvodce.
Úvodem
Když se to tak vezme, naše životy jsou plné závitů. Zaměříme se však jen na ty technické. Ať chceme či nechceme, setkáváme se s nimi všichni každodenně a často nás dokážou i vytočit. Přiznejme si, nezpanikaříme při dotahování šroubku u mlýnku na mák,
doprava nebo doleva?
V současné době vládnou na světě dva závitové systémy s bohatou nabídkou velikostí
a jakosti, metrický M a palcový Whitwortúv W. Je ale jeden závit, který z každého systému má
něco, má jednu velikost 7,7 mm. Je to závit na pneuventilech MOTO, závit pana Schradera.

Kresba: Dana Karmasinová
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Kdo to byl pan Schrader?
Pan Schrader, Němec, přistěhoval se do USA koncem 19. století. Byla to doba počátku
bicyklů. Dřevěné nebo kovové ráfky kol později pan Dunlop, zakladatel v současné době
významného výrobce pneumatik, obtočil zahradnickou hadicí, později s možností nafouknutí. Aby nafukovací hadička na ventilku dobře držela, udělal si pan Schrader na svém kole
na ventilku závitové spojení, 32 závitů na 1 palec, boky závitu 60 °. Jednoduché zlepšení se
rychle rozšířilo. Současné označení závitu je AV 35, nebo jako Schraderův závit.
Trochu fabulace
Budu si vymýšlet. Pan Schrader byl praktický člověk, o novinky se zajímal, oblíbil si
i kolo, večer rád chodil na mariáš atd. Na kole ho rozčilovalo, že nafukovací hadička na ventilku špatně držela. Vylepšil si to tím, že na spojení vyřezal závit tak, jak nejlépe uměl. Počet
závitů na palec zvolil 32, jako karet v mariáši, boky nože na vyřezání závitu vybrousil na 60°,
snadno se to kontrolovalo, je na každém pravoúhlém trojúhelníku s poměrem stran 3:4:5. To
už ve starém Řecku věděl Pythagoras a věděl toho ještě mnohem víc. Velikost 7,7 mm se
nesnažte reklamovat, že to není 1/3 palce, ty byly v tehdejší době v každé zemi nebo i městě
různé, nakonec se to dá pochopit. Závit pana Schradera byl na světě a zamořil celý svět.
Speciál pro kolaře
Na kole je možná stovka závitových pojení, jak metrických, tak palcových. Kromě dvou
ventilků MOTO, kde jsou závity pana Schradera. Na mém starším kole jsem objevil také
3 levotočivé závity, na levé straně u pedálu, na pravé straně u středového složení a třetí
v pastorku u přehazovačky. Pustit se do pastorku je práce pro seniory, kteří mají dostatek
času. Samá překvapení, vysype se vám na zem asi 60 drobných kuliček a navíc vyskočí na
vás dvě malá pérka, kterým se zpět do pastorku moc nechce. Je to dobrodružství.
Na závěr všem přeji příjemné chvilky při zimní údržbě kola a do nového roku dobré
zdraví, abyste si v příštím roce mohli na kole v dobré pohodě užívat.
Karel Smolík

BÍTEŠSKÁ AKADEMIE (pokračování článku z listopadového Zpravodaje)
CO ZNAMENÁ ISLÁM PRO EVROPU
Karta dějin se začíná obracet
Přejdeme k pádu Cařihradu v roce 1453, zmíníme bitvu u Moháče v r. 1526, která je
důležitá pro naše dějiny, a Turky u Vídně v r. 1529 a pak ještě naposledy v roce 1683. Ten
poslední letopočet nám říká, že ještě na konci 17. stol. jsou Turci u Vídně, ale tehdy se
zásadním způsobem začíná měnit situace. A od té doby, zhruba v 18. a 19. stol. dochází
k zásadnímu přesunu v rovnováze sil. V Evropě se postupně daří velký hospodářský
rozkvět v souvislosti s osvícenstvím a průmyslovou revolucí a s tímto ohromným boomem,
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který vlastně vedl k tomu, že se
z toho obávaného tureckého,
osmanského, muslimského nebezpečí na prahu Evropy stal ten
tzv. „nemocný muž na Bosporu“,
tzn. jakoby zpuchřelá, vnitřně
zesláblá těžkopádná říše, která si
sama se sebou už nevěděla rady
a čím dál častěji se obracela na
evropské panovníky, aby jí nějak
Pařížská mešita. | Zdroj: Novinky.cz
pomohli s menežmentem té stále
složitější hospodářské a politické situace. To pokračuje až do I. světové války, která znamenala rozpad této poslední islámské veleříše.
Ale nyní je nutné zmínit to, co předznamenává náš dnešek, to co vlastně vnímáme dnes
a denně. Je to období, kterému se říká koloniální expanze evropských impérií, kdy mezi
18. a 19. stol. se velká část, dokonce většina islámského světa dostává do ekonomického a také
politického područí evropských zemí. Třeba Indie, její velká část Pákistán, která se odtrhla
a stala se součástí Velké Británie, Indonésie byla podmaněna Holanďany, Alžírsko a další severoafrické země zase Francouzi. A tato etapa dějin interakce, už nemůžeme říct mezi křesťanstvím a Islámem, ale mezi tím politickým celkem, kterému říkáme Evropa a světem islámu, je
do dneška pro mnoho muslimů celkem bolestná, protože se domnívají, že hospodářské podmínky v jejich zemích dodneška nesou fatální stopy tohoto období koloniální nadvlády. Nejde
o to, kolik je na tom přesně pravdy, ale v podstatě na obou stranách z toho vznikly jakési
dějiny pocitu křivdy nebo dějiny pocitu morální nevěrohodnosti té druhé strany. My máme asi
více zkušeností s těmi evropskými, případně křesťanskými pocity z toho nejdříve obávaného
saracénského nebezpečí, kdy ti Saracéni byli vnímáni jako zběsilí, fanatičtí mouřeníni, jako
krvelační bojovníci a zároveň jako chlípní a smyslní. Takto byli vnímáni v literatuře, takto
spoluurčovali představivost křesťanské Evropy, posléze byli nahrazeni Turky a některé typické
obrazy toho zběsilého, fanatického a hlavně chlípného a krutého Turka zásadním způsobem
určovaly, jak my Evropané po staletí o světě islámu vlastně přemýšlíme.
Co je pravá tvář Islámu?
Optimisté
se domnívají, že islám se sice potýká s některými tradičními přežitky, s některými prvky
náboženské víry a praxe, které z našeho evropského hlediska už patří do středověku, a že je
naděje, že tak jako se židovství a křesťanství vymanilo ze svých středověkých způsobů praktikování víry a zejména propojení politiky a náboženství, tak že se snad můžeme nadít toho,
že také Islám – sice trochu jinak než evropské židovství a křesťanství, ale přece jenom bude
pokračovat na cestě postupného rozvolňování vazby mezi náboženstvím a politikou - mezi trůnem a oltářem a mezi interními záležitostmi jednotlivce a správou věcí veřejných, která pro nás,
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i když jsme křesťané, by měla být nábožensky neutrální. Neměla by nadržovat žádné, ani té většinové náboženské instituci, ale naopak by neměla pronásledovat ani tu nejmenší náboženskou
skupinu či instituci. Tohle je pohled, který má celou řadu zastánců, to je pohled, který nahlíží
proměnu křesťanství v období osvícenství, tj. sekularizace a toho všeho, co proběhlo v posledních dvou třech stoletích, jako určitý předobraz, jako určitá naděje na cestě k budoucím podobám islámu. Konec konců mladí lidé ve všech islámských zemích se přece jen houfně otevírají
všem těm ne úplně nejšťastnějším podobám západního životního stylu a ti konzervativnější,
starší, to přece jenom neradi vidí, ale přesto to nemohou zastavit nebo tomu trvale zamezit.
Pesimisté
mají za to, že islám je ve své podstatě bytostně násilnické náboženství, které se ohání
nábožensky zdůvodňovanou nadřazeností, která opravňuje muslimy k tomu, aby byli násilničtí a třeba i krutí ke všem, kteří jejich víru nesdílejí. A potom tito spíše skepticky naladění lidé spatřují v Usámovi Bin Ládinovi nebo v Al-Kaidě nebo v tzv. Islámském státě
právě prozrazení té bytostné podstaty islámu, tedy, že konečně je ta maska stržena a tohle
že je ten pravý islám. To, co je výhoda, je skutečnost, že mezi muslimy se ten rozhovor
o tom, co je ten pravý islám, vede ještě vášnivěji než mezi Evropany. Ten rozhovor, který
není křesťansko-islámský nebo evropsko-islámský, ale je islámsko-islámským rozhovorem o budoucnosti islámu. Ten je vlastně daleko dramatičtější, daleko mnohovrstevnatější
a vidíme, jak se prolíná všemi těmi politickými i ozbrojenými konflikty a teroristickými
činy tady v Evropě nebo v jiné části světa. Vidíme také, že ve všech těch konfliktech muslimové bojují a umírají na obou stranách.
Vzhledem k tomu, že muslimové mají tu obrovskou výhodu, která je současně nevýhodou - ve srovnání zejména s křesťanstvím v jeho nejmasovější římsko-katolické podobě,
že nemají žádný Vatikán, nemají žádný učitelský úřad církve v čele s římským biskupem,
nemají v podstatě žádný orgán, který by na základě instituční autority mohl říct, tohle
je ten pravý islám. A tím pádem toto je špatný islám, který může hlásat pouze ten, kdo
bude smířen s tím, že už nebude považován za muslima. Tohle islám nemá. Islám je snad
s výjimkou toho íránského šíitského islámu, který je opravdu výjimkou potvrzující pravidlo, a šíitů je pouze 10 až 15% všech muslimů, tak ten většinový 85-ti až 90-ti procentní
nemá žádnou hierarchii, nemá žádnou obecně přijímanou a hlavně vymahatelnou autoritu,
která by ten i onen výklad koránu nebo celkově ty normativní tradice nějakým zásadním
způsobem korigovala, což je výhoda a nevýhoda zároveň.
Tragédie i Naděje současně
Na jedné straně to otevírá velmi otevřené pole pro reformu a prosazení se konsenzu,
že ta humánní, mírumilovná a principiálně nenásilná podoba islámu se může prosadit většinově právě díky tomu hroznému a tragickému katalyzujícímu účinku těch zločinů. Že totiž
ty zločiny, to vraždění, ta nelidskost, to zabíjení náhodných kolemjdoucích ve jménu Alláha,
může být, ačkoliv je to hrozné pomyšlení, tím faktorem, který přiměje nejenom nás Evropany
k utvrzení se v přesvědčení, že náboženská víra se nesmí nikdy spojovat s tímto druhem jed-
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nání. Ale také, že je jistá naděje, že část muslimů odstoupí od této násilnické praxe, jakkoli
to asi neznamená, že muslimové začnou být nadšenými podporovateli Evropy a Ameriky,
oni mají své důvody pro rozpaky nad tou svou aktuální zkušeností s Evropou a Amerikou.
Paradoxně, čím nelidštější a zřetelně barbarštější je jednání islámských radikálů, tím větší
je naděje na možné zastavení tohoto běsnění. Vznikají jednoznačná, autoritativní, téměř
konsenzuální stanoviska těch nadnárodních seskupení islámských duchovních, která jednoznačně a v některých případech poprvé v dějinách vyjadřují své stanovisko vůči nelegitimitě
terorismu. Takže se ty hrozné činy vlastně stávají praktickou příčinou toho, aby se nějakým
způsobem začal krystalizovat a etablovat a dával o sobě slyšet hlas jednoznačného NE.
Ti, kteří tuto optimistickou perspektivu budoucích podob islámu sdílejí, tak říkají - podívejte
ono i to křesťanství a židovství prodělalo velmi složitou trajektorii vývoje, rozešlo se s otrokářstvím, rozešlo se s nábožensky zdůvodňovaným rasizmem, rozešlo se i s kamenováním
cizoložství. Rozešlo se s celou řadou věcí, které dodneška děsí nás Evropany, když vidíme,
že se někde v tradičních muslimských zemích praktikují...
Alois Koukola

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ VELKÁ BÍTEŠ V ROCE 2015
A PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Územní organizace Svazu diabetiků Velká Bíteš pomáhá občanům postižených nemocí
diabetes mellitus všeobecně známou pod názvem cukrovka. Naši členi jsou seznamováni
s novými metodami léčení této choroby formou odborných přednášek a besed, rekondičních pobytů, kulturních a jiných akcí.
V tomto článku nelze všechny akce prezentovat, uvádím jen ty nejdůležitější z roku
2015. V měsíci březnu se konala přednáška, kde byli účastníci seznámeni s novým lékem
na cukrovku lixisenatidem, významem vyšetření na glykovaný hemoglobin a ochranným
limitem doplatku za léky.
V květnu jsme besedovali s MUDr. Kateřinou Kolářovou. Byli jsme seznámeni s novými metodami léčení cukrovky, novými léky a použitím různých druhů inzulínů. Na závěr
přednášky odpověděla na otázky přítomných o nebezpečí vedlejších projevů diabetu.
Koncem května a začátkem června se uskutečnil rekondiční pobyt v Lázeňském
léčebném domě Praha v Luhačovicích. Během rekondičního pobytu se uskutečnily dvě
přednášky a samozřejmostí bylo i dietní stravování, odběry krve na glykémii a měření
tlaku krve. Součástí pohybové aktivity bylo zdravotní cvičení, vycházky v okolí Luhačovic, plavání a lázeňské procedury. V rekondičním pobytu bylo zařazeno i kulturní
vyžití a to hudební produkce s tancem, koncert cimbálové a dechové hudby, výstava
obrazů a řezbářství.
Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla každoročně pořádaná akce o dietním
stravování diabetiků s praktickou ukázkou a ochutnávkou dietních jídel a moučníků, kterou
pro nás připravili učitelé SOŠ Jana Tiraye Bc. Ludmila Pecinová a Bc. Milan Kratochvíl se
svými žáky. Za vstřícný postoj k této akci děkujeme i vedení SOŠ.
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A co nás ještě v tomto roce čeká? V prosinci se sejdeme na přátelském posezení s výměnou zkušeností s léčením této choroby. I tady děkujeme vedení Základní školy ve Velké
Bíteši za to, že nám umožní toto setkání uskutečnit ve svých prostorách.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad
Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Lékárna
U tří sloupů, Jeřábkova pekárna, Mangold s.r.o. Potraviny Janda, Penzion U Raušů, Bytový textil Réman Jiří, TurboCar Fiker, Slovnaft Štefek, Drogerie Dana Ráčková, Květiny
Bohumila Drlíčková.
Pavlištík Josef, předseda ÚO SD Velká Bíteš

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 31/2015 KONANÉ DNE 26. ŘÍJNA 2015
• 2/31/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 30/2015 ze dne 12.10.2015.
odpovědnost: rada města termín: 26.10.2015
• 3/31/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy OHL ŽS, a.s., Divize silniční stavitelství, Drážní 11, 372 00 Brno – Slatina, IČ 46342796 na prodloužení chodníku ul. Kpt. Jaroše
v rámci stavby I/37 Velká Bíteš, ul. Kpt. Jaroše za nabídkovou cenu 99.998,26 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2015
• 4/31/15/RM – bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha, sestavené
k 30. 9. 2015 těchto příspěvkových organizací města:
Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace,
Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace,
Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace,
Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace,
Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace,
Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace,
Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace a
Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 26.10.2015
• 5/31/15/RM – schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2015 dle žádosti Základní umělecké
školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7430/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31.12.2015
• 6/31/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 o výměře 86,22 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Masarykovo náměstí 84 s nájemcem na dobu určitou od 1.11.2015 do 31.10.2016, za nájemné
60,00Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
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• 7/31/15/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2015 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j.
7358/15 ve výši 12.000 Kč na úhradu nákladů spojených s činností Tenisového clubu města
Velká Bíteš a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem v předloženém
znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.11.2015
• 8/31/15/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním sídla Mysliveckého spolku Holubí Zhoř ve Březce
v domě č.p. 7, jenž je součástí pozemku parc. č. 1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše.
odpovědnost: místostarosta termín: 15.11.2015
• 9/31/15/RM – bere na vědomí stížnost na zápach vycházející z objektu bioplynové stanice podanou dne 12.10.2015 a pověřuje starostu města k písemné odpovědi stěžovateli.
odpovědnost: starosta termín: 12.11.2015
• 10/31/15/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská
117, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 26.10.2015
• 11/31/15/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za školní rok 2014/2015.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 26.10.2015
• 12/31/15/RM – rozhoduje neposkytnout finanční příspěvek organizaci FOKUS Vysočina,
5. května 356, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: starosta termín: 30.11.2015
• 13/31/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7428/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 15.11.2015
• 14/31/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7401/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 15.11.2015
• 15/31/15/RM – schvaluje rozpočtový výhled města Velká Bíteš na roky 2017 a 2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 26.10.2015
• 16/31/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Informačním centrem a Klubem
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7517/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15.11.2015
• 17/31/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7572/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15.11.2015
• 18/31/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 17/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31.10.2015
• 19/31/15/RM – rozhoduje nesouhlasit se stavbou „Obchodní centrum Velká Bíteš – ul. Za Loukama“ z důvodu negativního vlivu na životní prostředí – zmenšení stávajících rozlivových ploch
v dotčené lokalitě.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2015
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• 20/31/15/RM – rozhoduje uzavřít předložený Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem RADONtest s.r.o., Na Nivkách 420, 674 01 Třebíč, IČO: 27690482, předmětem které je zhotovení díla
„Podlahová PVC krytina ve třech učebnách Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 115, Velká Bíteš“.
Dodatkem č.1 se mění lhůta plnění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 21/31/15/RM – rozhoduje prominout dluh (příslušenství) nájemci bytu na adrese: U Stadionu 548,
595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2015
• 22/31/15/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření povýšení závazného ukazatele
na mzdové prostředky dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové
organizace č.j. MÚVB/7669/15.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14.12.2015
• 23/31/15/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním „budky pro sdílení knih“ na pozemku města
Velká Bíteš parc. č. 849/4 v k.ú. Velká Bíteš dle žádosti.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26.10.2015
• 24/31/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části
pozemku parc. č. 4682 – orná půda o výměře cca 991 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2
a současně RM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl ve výši ½ na části
pozemku parc.č. 4682 – orná půda o výměře cca 991 m2 do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
• 25/31/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt části pozemku parc. č. 3236 o výměře cca 290 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku parc. č. 1620/1 – ostatní plocha, silnice (dle PK
parc. č. 1517/7 o výměře 391 m2) v k.ú. Březské do vlastnictví města za cenu 120 Kč/m2. Náklady
spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23.11.2015
• 26/31/15/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. 15233263 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na projekt „Snížení energetické
náročnosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p.579 ve Velké Bíteši“se SFŽP ČR.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10.11.2015
• 27/31/15/RM – rozhoduje schválit předložené Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků týkající se pozemků p. č. 342/6 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 352 ostatní plocha,
ostatní komunikace vše v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20.10.2015
• 28/31/15/RM – neschvaluje spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice snížení jednorázové úhrady za zřízení věcného břemene zřizovaného na pozemcích
- p.č. 1106 ostatní plocha, ostatní komunikace,
- p.č. 1126 ostatní plocha, jiná plocha,
- p.č. 1127/1 ostatní plocha, manipulační plocha
vše v k.ú. Březka u Velké Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města na cenu 10.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2015
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• 29/31/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.1 o výměře 102,77 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Sadová 579, na dobu určitou od 1.11.2015 do 31.10.2016, za nájemné 60,00Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 30/31/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 309 o výměře 51,34 m2 na adrese:
Velká Bíteš, U Stadionu 475, po dobu trvání pracovního poměru u První brněnské strojírny, za nájemné 60,00Kč/m2/měsíc, bez notářského zápisu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 31/31/15/RM – bere na vědomí oznámení o ukončení nájmu bytu č.13, Sadová 579, Velká Bíteš
k 30.11.2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2015
• 32/31/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13 o výměře 37,10 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Sadová 579, na dobu určitou od 1.12.2015 do 30.11.2016, za nájemné 54,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2015
• 33/31/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 o výměře 22,47 m2 na adrese: Velká
Bíteš, Tyršova 239, na dobu určitou od 1.12.2015 do 30.11.2016, za nájemné 45,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2015
• 34/31/15/RM – schvaluje vyřazení majetku uvedeného v nabídce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7077/15 s tím, že příspěvková organizace nabídne
tento majetek k využití charitativním organizacím působících ve městě Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 30.11.2015
• 35/31/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 15 o velikosti 1+kk v DPS Velká
Bíteš, Družstevní 584, od 1.11.2015 na dobu neurčitou, za nájemné 48,76 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.10.2015
• 36/31/15/RM – schvaluje s účinností od 1.11.2015 platový výměr:
• Mgr. Hany Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
		 příspěvková organizace
• Jiřiny Janíkové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková
		 organizace
• Ing. Josefa Chytky, ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková
		 organizace
• Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
		 organizace
• Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Františka Kratochvíla, ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
		 příspěvková organizace
• Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková
		 organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1.11.2015
• 37/31/15/RM – ukládá Tomáši Jelínkovi, řediteli Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvková organizace předložit Radě města Velká Bíteš vyúčtování hodů konaných v září 2015.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 6.11.2015
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• 38/31/15/RM – rozhoduje
- nepronajmout nebytový prostor číslo 101 o výměře cca 2 x 18 m2 včetně příslušenství na adrese:
Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš, na pozemku parc.č. 59 v k.ú. Velká Bíteš,
- zveřejnit záměr pronájmu části (tzn. jen jedné místnosti, situované dále od náměstí) nebytového
prostoru číslo 101 o výměře cca 18 m2 včetně příslušenství na adrese: Masarykovo náměstí 86, Velká
Bíteš, na pozemku parc. č. 59 v k.ú. Velká Bíteš,
- realizovat průchod do dvora objektu Masarykovo náměstí 85 přes přízemí dvorní části objektu
Masarykovo náměstí 86.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15.11.2015
• 39/31/15/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým dopravním napojením projektované lokality stavby „Bytové domy - Velká Bíteš II“ na komunikaci sídliště U Stadionu a předběžně souhlasit se stavbou „Bytové domy
- Velká Bíteš II“ BD1, BD2 a BD3 dle předložené dokumentace ve stupni DUR s podmínkou, že investor předloží kompletní projektovou dokumentaci k jednotlivým stupňům projektu Městu Velká Bíteš k odsouhlasení
a současně ke stanovení konkrétních podmínek výstavby ze strany majetkového odboru MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30.11.2015

POKRAČOVÁNÍ SOUHRNU USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA Č. 7/2015 ZE DNE 12. ŘÍJNA:
• 12/7/15/ZM: rozhoduje
a) úplatně převést
- bytovou jednotku č. 278/21 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5950/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 5950/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 742.230,- Kč se
splatností kupní ceny do 31.12.2015 s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující
b) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní o úplatném převodu
- bytové jednotky č. 278/21 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5950/71470,
- spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši
id. 5950/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 742.230,- Kč se
splatností kupní ceny do 31.12.2015 s tím, že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující
c) uzavřít zástavní smlouvu k
- bytové jednotce č. 278/21 v budově č.p. 278, bydlení, na p.č. 800,
- spoluvlastnickému podílu na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 5950/71470,
- spoluvlastnickému podílu na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2
ve výši id. 5950/71470 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi městem Velká Bíteš a Raiffeisen stavební
spořitelnou a.s., IČ: 492 41 257, Koněvova 2747/99, Praha 3.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
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• 13/7/15/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 275/8 v budově č.p. 275, bytový dům, na p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 94/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši id.
94/1000 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 798.130,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 14/7/15/ZM: rozhoduje nepřijmout nabídku kupní ceny na bytovou jednotku č. 275/7 v budově
č.p. 275 na p.č. 794 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a dále Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje výše uvedené bytové jednotky za minimální cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 619.7000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 15/7/15/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/115 v k.ú.
a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1200,- Kč/m 2 se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč byly doručeny 2 nabídky
kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/115 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
1.353,- Kč/m2,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015

• 16/7/15/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky p.č. 1543 ostatní plocha o výměře
102 m 2, p. č. 1544 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m 2 a část pozemku p.č.
1533/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 2 m 2 v k.ú. Velká Bíteš, obec
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m 2 s tím, že kupující
uhradí náklady související s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 17/7/15/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 1545 zahrada v k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví
města Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 18/7/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 47/2 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 103 m2 v k.ú. Košíkov ze spoluvlastnictví za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené
s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 19/7/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt:
- část pozemku p.č. 4600 oddělenou geometrickým plánem č. 2225-125/2015 a nově označenou p. č.
4600/2 orná půda o výměře 67 m2,

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

Prosinec 2015 | 41

- část pozemku p.č. 4598 oddělenou geometrickým plánem č. 2225-125/2015 a nově označenou p. č.
4598/2 orná půda o výměře 591 m2
- část pozemku p.č. 4683 oddělenou geometrickým plánem č. 2225-125/2015 a nově označenou p. č.
4683/2 orná půda o výměře 1106 m2
za cenu 120,- Kč/m2
a část pozemku p.č. 4683 oddělenou geometrickým plánem č. 2225-125/2015 a nově označenou p. č.
4683/3 orná půda o výměře cca 1991 m2
za cenu 25 Kč/m2
s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků, vkladem KS do katastru nemovitostí
a daně z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 20/7/15/ZM: rozhoduje
a) zamítnout žádost o směnu pozemku p.č. 5055 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Holubí Zhoř,
obec Velká Bíteš,
b) zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 5055 ostatní plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Holubí Zhoř,
obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 21/7/15/ZM: a) nepřijímá nabídku na úplatný převod pozemku p.č. 542/2 zahrada o výměře 533 m2
za cenu 79.950,- Kč z jejich vlastnictví do vlastnictví města Velká Bíteš
b) rozhoduje uzavřít smlouvu o zrušení věcného předkupního práva mezi městem Velká Bíteš
a vlastníkem pozemku p.č. 542/2 zahrada o výměře 533 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že vlastník
pozemku p.č. 542/2 zahrada o výměře 533 m2 v k.ú. Velká Bíteš uhradí náklady související s výmazem věcného předkupního práva z katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 22/7/15/ZM: rozhoduje směnit pozemek p.č. 36 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12
m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 38 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše s tím, že doplatí rozdíl výměr
pozemků za cenu 80,- Kč/m2 a zaplatí náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 23/7/15/ZM: rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke směnné smlouvě č. 194/2015, jehož předmětem
bude závazek města Velká Bíteš zajistit na vlastní náklady vybudování dopravní a technické infrastruktury v rozsahu kanalizace, vodovodu, el. energie a vozovky k pozemkům p.č. 2539/116, p.č.
2539/132, p.č. 2539/16, p.č. 2539/133 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve lhůtě do 10-ti let ode dne uzavření
dodatku č. 1 ke směnné smlouvě, jinak mohou manželé Navrátilovi od směnné smlouvy odstoupit.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 24/7/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- budovu bez čp/če obč. vyb. na p.č. 877/4,
- budovu bez čp/če obč. vyb. na p.č. 878,
- id. ¼ pozemku p.č. 877/3 ostatní plocha,
- id. ¼ pozemku p.č. 878 zastavěná plocha a nádvoří
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vše v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Tělovýchovné jednoty
Spartak Velká Bíteš, IČ: 15544389, Tyršova 617, 595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš
za cenu 798.360,- Kč s tím, že kupující uhradí správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 25/7/15/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 158/1 ostatní plocha, zeleň o výměře cca 40 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 26/7/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3311 orná půda o výměře cca 1475 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 3311 orná půda o výměře cca 3844
m2 za cenu 25,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s prodejem pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31.12.2015
• 27/7/15/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje nevydávat obecně závaznou vyhlášku
regulující používání zábavné pyrotechniky na území města Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor správní termín: 30.10.2015
• 28/7/15/ZM: bere na vědomí zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 3/2015
ze dne 23. 9. 2015.
• 29/7/15/ZM: bere na vědomí zápisy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš
č. 4/2015 ze dne 18.6.2015 a č. 5/2015 ze dne 30.9.2015.

VZPOMÍNÁME

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu byt 2+1 ve Velké Bíteši. Tel. 737 533 890.
Masáže, pedikúra - Masážní Studio Linie Přibyslavice, tel.: 607 550 878, dárkové poukazy,
www.studiolinie.wbs.cz..
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Hledám dům/chalupu ke koupi v této oblasti s dobrou dostupností do Brna. Děkuji T: 774
273 920.
Koupím byt, může být i k rekonstrukci. Dobrá lokalita výhodou. Děkuji. T: 732 115 802.
Nabízím modeláž gelových nehtů. Tel. 736 756 865, www. lucy-nails.cz.

NAČERPEJTE ENERGII, INSPIRACI A CHUŤ
DO NOVÉHO ROKU
Sluneční oáza - centrum pohody vás zve k prosincové pohodě na všech úrovních k vaší
spokojenosti, štěstí, zdraví i lásce pro jednotlivce i skupinky.
Prodej léčivých produktů – keramika, obrázky, kameny, svíčky, CD, mandaly, šperky,
čaje, koření. Energetická cvičení, aromaterapie, andělská pomoc, sluneční očista. Výklad
karet, intuitivní léčba pomocí pastelek. Příjemná atmosféra, teplý nápoj. Přijďte si odpočinout, posedět, vypnout. Jsme tu pro vás v pracovní dny od 8.30 do 13.00h, v odpolední
hodiny dle rozpisu. Kdo by měl zájem o individuální péči i v jiný čas, prosím předem
rezervovat.
Každý má trápení, každý má bolesti, každý má své sny, je na čase zapracovat na tom,
co nám brání v našem rozletu k naší spokojenosti. Všechno okolo nás jsou jen mantinely,
které se dají překonat a žít konečně život, který si i vy zasloužíte!
Přejeme vám z celého srdce, abyste vždy našli jiskřičku naděje, aby slzy uvolnily vaše
bolesti a trápení a vysvitlo řešení. Jsou to vaše roky, vaše tělo, váš život, tak ať ho prožijete
v lásce, ve štěstí, ve zdraví a spokojených krásných dnů.
Doufám, že Sluneční oáza napomůže obyvatelům nejen z Velké Bíteše rozsvítit ve vašich srdcích nekonečný proud té skutečné lásky….
Sídlíme v oranžovém domě vedle restaurace „Na 103”, naproti ZUŠ ve spolupráci se
studiem Oriflame.
Julie Kolářová
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 leden 2016: 14. prosince 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Komerční sdělení / Inzerce

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. hledá
kandidáta
na pozici:
brněnská vhodného
strojírna
Velká
Bíteš, a.

vhodného kandidáta na pozici:
CELNÍ DEKLARANT/KA

s. hle

práce:
C ENáplň
LN
Ícelních náležitostí
D E proKexport
La A
R+ veškerý
AN
KA
- Vystavování
import
styk T
za a./
s. s celními

úřady
- Intrastat – vypracování a elektron. odesílání instrastatu (pohyb zboží v rámci EU)
:
- Evidence a archivování dokladů
í celních
náležitostí
pro export a import + veškerý styk za
- Statistika
(měsíční uzávěrky)
- Vystavování odesílacích a přepravních listů, pošt. průvodek a objednávek přepravy

a. s.

vypracování
a elektron. odesílání instrastatu (pohyb zboží v rá
Požadujeme:
archivování
dokladů
- Min. SŠ vzdělání
- Praxe
celního deklaranta – min. 1 rok
měsíční
uzávěrky)
- Dobrá znalost
MS Office
í odesílacích
a přepravních
listů, pošt. průvodek a objednávek
- Řidičský průkaz skupiny B

:
Nabízíme:
dělání - Odpovídající finanční ohodnocení, 13. a 14. plat
- Perspektivu prosperující
ho deklaranta
– min. 1firmy
rok
- Firemní benefity
ost MS- Jazykové
Officekurzy
ůkaz skupiny B

Svůj strukturovaný životopis zasílejte na adresu:
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.,
Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš
finanční
13. a 14. plat
nebo naohodnocení,
e-mail: chytkova.i@pbsvb.cz

cí
u prosperující firmy
nefity
urzy
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Program:

Novoroční přání starosty Města Velké Bíteše
Vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka

Během programu teplé nápoje ZDARMA

jedinečná a pohostinná
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Mystery
Music

Ke kořenům: didgeridoo & looping
dalibor neuwirt & Hudební wellness

Indická klasická hudba: hindustánské rágy

20. prosince 2015
od 14.00 do 22.00

Buranteatr, Sokolský Stadion
Kounicova 22, Brno

elena Kubičková – esrádž, tomáš reindl – tabla

Ke hvězdám aneb Hudební zvěrokruh

lucie rozsnyó – soprán
miloslav Študent – arciloutna a barokní kytara
Vladimír Kiseljov – živá malba energie hudby

O b r a z y V l a d i m í r a K i s e l j O Va
w w w. K i s e l j O V. n e t

www.mysterymusic.cz

O s V í c e n í pa r t n e ř i f e s t i V a l u

O s V í c e n í m e d i á l n í pa r t n e ř i f e s t i V a l u
INSPIRACE K RADOSTNÉMU ŽIVOTU
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Mystery
Music
20. prosince 2015
od 14.00 do 22.00

Buranteatr, Sokolský Stadion
Kounicova 22, Brno
14.00

Zahájení výstavy obrazů Vladimíra Kiseljova
a welcome drink ve stylu raw food
15.00

Ke kořenům

Dalibor Neuwirt & Hudební wellness – didgeridoo & looping

„jsem šťastný, když má hudba posluchače roztančí. dojímá mě, když spolu s nimi zažívám silné momenty ticha
a meditace. to krásné je, že stačí jen hrát... z prostého dechu, artikulace a práce s hlasem vytvářím souzvuky
a spletité melodie – až má posluchač pocit, že hraje více nástrojů najednou. Ke hře používám techniky beatboxu
a alikvótního zpěvu spolu s šikovným nazvučením vdechování. zjistil jsem, že každý nástroj má svou vlastní
osobnost a duši a nezměrně se liší. didgeridoo je nástroj harmonizující tělo skrze přírodní vibrace a bráničnímu
dýchání, které se při hře používá.“
w w w. d j l i d u. c z

17.00

Indická klasická hudba: hindustánské rágy
Elena Kubičková – esrádž, Tomáš Reindl – tabla

esrádž je tradiční indický smyčcový nástroj. má devatenáct strun, z toho čtyři hlavní a dvě oktávy strun
rezonančních, které se ladí do dané stupnice. indická klasická hudba je založena na sofistikovaném systému rág
(melodických vzorců) a tál (rytmických vzorců). severoindická větev indické klasiky je umělecký žánr modální
hudby, který má od středověku nepřetržitou tradici. dodnes je stále živý a stále se kultivuje. erudovaným
interpretům umožňuje uplatnit vlastní invenci v řízených improvizacích.
m u s i c. t a xo f t . c z / e s r a j | w w w. t a b l a - to m . co m

19.00

Ke hvězdám aneb Hudební zvěrokruh

L & M: Lucie Rozsnyó – soprán, Miloslav Študent – arciloutna a barokní kytara
Vladimír Kiseljov – živá malba energie hudby

lucie rozsnyó sestavila festivalovému večeru horoskop, podle něhož duo l & m vybere skladby autorů 16. až
18. století. Vladimír Kiseljov je interdisciplinární tvůrce v oborech malby, nástěnné malby, scénografie, režie,
performance, arteterapie. realizoval více než 70 svých samostatných výstav obrazů (německo, itálie, skotsko,
chorvatsko ad.). spolupracuje s mnoha hudebníky nebo orchestry, např. s filharmonií brno a dalšími.
w w w. l u c i e roz s nyo. c z | w w w. e n s e m b l e. i n co rd i s. c z | w w w. k i s e l j ov. n e t | w w w. mys te r y m u s i c. c z
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jedinečná a pohostinná

Předprodej od 1. prosince 2015 v Turistickém
informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
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