ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Listopad 2019
Slavnostní otevření nově zrekonstruované
Základní školy ve Velké Bíteši.

Foto: Silvie Kotačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
26. října byla slavnostním odhalením sochy Jana
Amose Komenského a přestřižením pásky symbolicky zpřístupněna veřejnosti revitalizovaná
základní škola. Mohu s uspokojením konstatovat,
že revitalizace skončila úspěšně a škola již opět
žije svým specifickým životem. Jako na začátku
provozu každého nového díla řešíme pouze drobné
provozní záležitosti – například dolaďujeme co
nejoptimálnější seřízení systému topení a vzduchotechniky. Dva dny před otevřením školy,
ve čtvrtek 24. října jsme za přítomnosti hostů,
učitelů a žáků školy uložili do pamětních schránek školních budov dokumenty, které mapují naši
současnost. Tak jako jsme my při začátku rekonstrukce s pohnutím prohlíželi sto let staré materiály, budou se třeba za dalších sto let
podivovat naši potomci nad poselstvím, které jim tímto způsobem zanechali. Jednu pamětní schránku jsme zabudovali ve vstupní chodbě historické budovy na místo, kde byla
původní pamětní schránka z roku 1904 a druhou ve vestibulu novější budovy v ulici
Na Valech. Detailní zprávu o financování celé revitalizace jsme předložili na mimořádném semináři zastupitelstva na konci srpna. Veřejnost s ní seznámíme na internetových
stránkách města během listopadu. Chtěl bych uvést na pravou míru různé fámy o ceně
sochy Jana Amose Komenského. Smluvní cena tohoto uměleckého díla včetně osazení je
1,6 milionu korun plus DPH 15%. Od sponzorů se nám podařilo získat doposud 450 tisíc
korun. V souvislosti s pořízením sochy připomínám, že rozhodnutí o pořízení tohoto díla
nám ulehčil vyhraný soudní spor se společností M-silnice, který přinesl do městské pokladny mimořádný příjem ve výši přesahující 2,3 milionu korun. Další sponzoři přispěli
do dnešního dne navíc částkou 110 tisíc na vybavení školy. I tyto subjekty jsme původně
oslovili ohledně příspěvku na sochu. Škola však v samém závěru rekonstrukce potřebovala mimořádné peníze na vybavení nábytkem, proto byly tyto finanční prostředky dárců
nasměřovány na jeho výrobu. Všem sponzorům touto cestou ještě jednou srdečně děkuji.
S paní ředitelkou školy Věrou Kroutilovou jsem projednávali během uplynulého měsíce
aktuální stav nábytku a školního vybavení a potřebu jejich doplnění či obměny. Odborné
třídy jsou kompletně vybaveny nábytkem i pomůckami. V patnácti kmenových třídách
je základní nábytek – lavice, židličky, stůl, židle a odkládací polička pro učitele.V některých třídách jsou nové vestavěné skříně. Pro třídy navrhuje paní ředitelka pořídit jednoduchý, účelný nábytek, aby si děti měly kam uložit třeba kufříky pro výtvarnou výchovu
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a podobně. Nábytek, který bude ladit se vzhledem tříd ve staré i nové budově. Shodli
jsme se na tom, že škola bude definovat svoje požadavky do pololetí, aby od začátku
příštího školního roku byl nový nábytek na místě. Rád bych jako dodavatele nábytku
viděl některou z bítešských firem, která je v dosahu a je schopná provést drobné úpravy
nebo detaily na míru. Vybavení školní jídelny také už morálně zastaralo a technicky je za
zenitem. Takže i zde ještě nějaké náklady předpokládáme.
Po počátečních diskusích o vhodnosti současného dopravního řešení Tyršovy ulice můžeme konstatovat, že toto opatření jednoznačně zlepšilo a zpřehlednilo dopravu. Proto již
připravujeme výměnu dočasného dopravního značení za trvalé. Současné řešení však nemusí být definitivní, budeme dále sledovat dopravu i v zimním období a pokud se vyskytnou zásadní problémy, jsme připraveni provést další lokální úpravy značení. Konkrétně
mám na mysli situaci u polikliniky. Stává se, že řidiči nerespektují přednost vozidel jedoucích „Ústavákem“ nahoru. V křižovatce s ulicí Tyršovou bychom proto chtěli přidat druhé
zrcadlo. Pokud toto nepomůže, jsme připraveni nastavit jednosměrný provoz v tomto
úseku silnice. Většina řidičů respektuje změnu dopravního režimu v Tyršově ulici. Zjednosměrnění kolem sokolovny funguje, parkoviště u střední školy také. Zaměřujeme se na
jednotlivé případy nekázně řidičů, naše tolerace dopravních přestupků je v současnosti již
menší. Na základě záznamu kamer budou řešena městskou policií. Obdobně budeme řešit
i parkování na náměstí nebo v případě parkování vozidel na jedné straně obousměrných
komunikací ve městě. Dle zákona je totiž i bez dopravní značky při parkování u obrubníku
nutno dodržet na kominikaci průjezdní koridor pro oba směry dopravy. Jednoduše řečeno:
je nezbytné dodržet 2x 3 metry, celkem tedy 6 metrů šířky, mezi okrajem parkujícího vozidla a protilehlým obrubníkem pro průjezd ostatních vozidel. Každý řidič nechť se zamyslí,
jak často toto pravidlo při parkování porušuje.
Blíží se konec roku a radnice opět připravuje rozpočet města na rok následující. Ten
bude mimo jiné zahrnovat skutečnost, že rekonstrukce ulice Rajhradská byla Krajem odsunuta na rok 2021 nebo fakt, že dokončení rekonstrukce Nové čtvrti je pro nás hlavní prioritou roku 2020. Konečný návrh rozpočtu bude předložen zastupitelstvu města k projednání
a schválení na jeho zasedání 9. prosince.
Informační centrum a Klub kultury hodlá obnovit organizaci trhů na náměstí. V letošním roce se dle jejího ředitele uskuteční v termínech 6. listopadu a 4. prosince. Pouze
však na střední ploše spodní části náměstí, aby tak trhy umožnily souběžné parkování
vozidel při jejich konání. Nepůjde jen o řemesla, ale i potraviny a další produkty. Podle
ohlasu občanů bude rozhodnuto o konání trhů i v následujícím roce 2020. Dlouhodobým
záměrem vední města je přesunout konání trhů do prostoru za radnicí. Dosud se však
nepodařilo mimo náměstí pravidelně a ve větším rozsahu trhy pořádat. Nezájem o trhy
je dán zřejmě i profesním a sociálním rozvrstvením společnosti – až se toto změní tak,
že se lidem vyplatí prodávat to, co sami vypěstují či vyrobí, teprve pak budou fungovat
trhy ve své přirozené podobě tak, jak můžeme vidět v zahraničí. Plánované dořešení
celkové koncepce rekonstrukce a rozšíření mateřské školky a souvisejících úprav veřejného prostranství za radnicí je krokem k zajištění podmínek pro konání trhů ve městě
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a představuje pro nás do budoucna možnost trvalého řešení pro umístění městského tržiště mimo vlastní Masarykovo náměstí.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Od 18. října do 27. listopadu 2019
VÝSTAVA „MISTŘI TRADIČNÍ RUKODĚLNÉ VÝROBY KRAJE VYSOČINA“
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši a Muzeum Vysočiny Třebíč
Úterý 5. listopadu 2019 od 17.00 hodin
„NA ROZCESTÍ“ – přednáška Středoevropské inspirace, z.s. Mgr. Niny Novákové
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Středoevropské inspirace, z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Velká Bíteš
Úterý 5. listopadu 2019 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – MARIE HASOŇOVÁ A LUKÁŠ KLÁNSKÝ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Středa 6. listopadu 2019 od 8.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Středová část Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17.00 hodin
„TRENDY SPOLEČENSKÉ ÚČESY“ – workshop Dity Desové
Přijďte za námi zhlédnout sérii nadčasových účesů, které se perfektně hodí na ples
nebo do tanečních, praktické ukázky elegantních účesů.
S sebou: hřeben a pár pinetek.
Vstupné dobrovolné.
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši
Sobota 9. listopadu 2019 v 8.00 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Sportovní hala TJ Spartak, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak, z.s. Velká Bíteš
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Sobota 9. listopadu 2019 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 30 Kč, platí se v autobusu.
Vstupné si hradí každý sám. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd – zastávka na sídlišti – 8.05 hodin, Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Neděle 10. listopadu 2019 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
Odchod od sokolovny v 17.00 hodin
Vystoupení Mighty Shake, teplé nápoje zdarma
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček ve spolupráci s ICaKK a Kolpingovou rodinou
Sobota 16. listopadu 2019 od 10.00 do 15.30 hodin (2 přestávky)
Dokumentární film „FENOMÉN UZDRAVENÍ“
Náměšť nad Oslavou, Podhradí 1022, Agentura Zera-areál Habitat
Vstup volný, dobrovolné dary vítány. Více informací na tel. č.: 607 909 462
Organizuje: Kruh přátel Bruno Gröninga www.bruno-groening-film.org
Sobota 16. listopadu 2019 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát skupina „RETROBAND“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké
Bíteši. Vstupné: 400 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Zdeněk Baláš, Restaurace „Naše bítešská“
Neděle 17. listopadu 2019 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – 30 let od Sametové revoluce
Hostem bude Jan Kasal, bývalý poslanec i místopředseda sněmovny.
Podělí se o svůj pohled na události roku 1989, ale i na to,
jak hodnotí úspěchy a neúspěchy České republiky v současném globálním světě.
Besedu obohatí vystoupení žáků Základní umělecké školy Velká Bíteš.
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Úterý 19. listopadu 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od 2 let
Mateřská škola Lánice, třída Berušek
Organizuje: Mateřská škola Lánice
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Úterý 19. listopadu 2019 v 19.00 hodin
KONCERT HANY ZAGOROVÉ A PETRA REZKA
se skupinou BoomBand Jiřího Dvořáka
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru.
Vstupné: 690 Kč / 590 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mamut Agency
Středa 20. listopadu 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Vystoupení dětí ze ZUŠ Velká Bíteš
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Od 22. listopadu do 2. prosince 2019 od 9.00 do 17.00 hodin,
pondělí 2. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 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.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury
ve středu 20. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Sobota 23. listopadu 2019 v 8.00 hodin
TURNAJ VE FLORBALU – 1. – 3. třídy
Sportovní hala TJ Spartak, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak, z.s. Velká Bíteš
Sobota 23. listopadu v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Ceně za dopravu – senioři zdarma, ostatní 30 Kč, platí se v autobusu.
Vstupné si hradí každý sám. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd – zastávka na sídlišti – 8.05 hodin, Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Úterý 26. listopadu 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Sobota 30. listopadu 2019 v 8.00 hodin
TURNAJ VE FLORBALU – 7. – 9. třídy
Sportovní hala TJ Spartak, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak, z.s. Velká Bíteš
Sobota dne 30. listopadu 2019 v 15.00 hodin
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Vstupné: 50 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPRAVUJEME
Od 1. prosince do 10. prosince 2019
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE LUDVÍKA TUNKRA
Ateliér v Osové Bítýšce č. 201
Nutno se přihlásit předem, tel. č. 777 204 924
Srdečně zve: Ludvík Tunkr
Neděle 1. prosince 2019 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše a žáci ze ZUŠ Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 4. prosince 2019 od 8.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Středová část Masarykova náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Čtvrtek 5. prosince 2019 od 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 5. prosince do 10. prosince 2019 od 9.00 do 17.00 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pátek 27. prosince 2019 v 19.00 hodin
JANEK LEDECKÝ „VÁNOČNÍ TURNÉ 2019“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké
Bíteši. Vstupné: 490 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: VMart production, s r.o.

ZPRÁVY Z RADNICE
POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 11. listopadu 2019 v 17.00 hodin koná zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši,
Vlkovská č. 482.
Město Velká Bíteš

TERMÍNY TRADIČNÍCH BÍTEŠSKÝCH HODŮ
Rada města na svém jednání č. 30/2019 ze dne 16. září schválila termíny Tradičních
bítešských hodů – v roce 2020 ve dnech 9. – 16. 9., v roce 2021 ve dnech 8. – 15. 9. 2021
a v roce 2022 ve dnech 7. – 14. 9.
Rada města také rozhodla, že hodový program v letech 2020, 2021 a 2022 bude na Masarykově náměstí pro veřejnost volně přístupný bez vstupného.
Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁNICE V DOMOVĚ BEZ ZÁMKU
V celé České republice se od pondělí 7. října do neděle 13. října 2019 konal již 11. ročník
Týdne sociálních služeb, tentokrát s podtitulem „Prostě spolu“.
Děti z naší mateřské školy ze třídy Včeliček i v letošním roce navštívily klienty Domova
bez zámku ve Velké Bíteši. Přinesly s sebou dárek v podobě velkoformátového obrázku
s draky, který se klientům velice líbil. Klienti se na návštěvu těšili, a když děti začaly zpívat
písničky s podzimní tématikou, hned se přidali. Atmosféra byla velice příjemná a uvolněná
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Návštěva v DBZ. | Foto: Archiv MŠ

a děti se samy rozpovídaly
o svých zájmech a tužbách.
Na závěr návštěvy zarecitovaly děti celé pásmo básní,
které se od počátku školního
roku naučily. Jako poděkování si děti odnesly keramického dráčka a drobnou
sladkost.
Děkujeme všem zaměstnancům Domova bez zámku
za vstřícné přijetí a milé setkání.
Monika Holánková, Radka Augustýnková, učitelky

DRAKIÁDA
Díky nepříznivému počasí jsme
původní termín očekávaného
pouštění draků museli dvakrát
přesunout. Zrušení nepřipadalo
v úvahu, neboť děti se na akci
velmi těšily. A když nastalo očekávané odpoledne, sešly se děti
s rodiči a samozřejmě s draky
na stráni v hojném počtu. Děti
byly uvítány perníčkem ve tvaru
draka. Úterý 15. října byl ten ideální den pro pouštění draků - vítr
donesl draky až do výšin a slunce
nás hřálo do zad. Těžko se rozhodovalo o tom, čí drak je nejDrakiáda. | Foto: Archiv MŠ
výše, nejoriginálnější a nejkrásnější. Prvních deset dětí, které pouštěly své draky od začátku až do konce, obdrželo dárek
a diplom. Všichni ostatní si odnesli aspoň maličkost, zkrátka nikdo neodcházel s prázdnou.
Byli jsme rádi, že do třetice všeho dobrého se počasí vydařilo a rodiče si společně s námi
akci užili. Po opečení párečku jsme odcházeli do tepla našich domovů.
Byli jsme velmi rádi, že Drakiády naší MŠ se účastnily nejen děti z naší školky, ale také
děti ze základní školy a ze druhé mateřské školky v Lánicích.
Pavlína Oškerová, učitelka

10 | Listopad 2019

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

ŠKOLKA BRUSLENÍ

Školka na bruslích. | Foto: Archiv MŠ

Koncem loňského školního roku nás oslovil vedoucí trenér mládeže v bítešském hokejovém klubu p. Oto Budín s nabídkou pravidelného bruslení pro předškolní děti. Záměrem
aktivity je pořádání tzv. „školky bruslení“ s naplněním hlavního cíle tohoto projektu,
a to rozpohybovat malé děti, naučit je základům bruslení, vzbudit u nich kladný vztah ke
sportu a k lednímu hokeji a především přilákat děti k pravidelnému sportování. Základní
představa trenéra HC Spartak Velká Bíteš p. Budína od l6. 10. t.r. získává reálnou podobu.
Po zajištění výstroje dětí hokejovým klubem HC Spartak (brusle, helma, chrániče kolen
a loktů) tedy byla 16. října 2019 Školka bruslení zahájena. Výuku si vedou a organizují
tři zkušení trenéři, na ledě jsou však dětem k dispozici a k podání ochranné ruky vždy
i dvě paní.učitelky. V odborných statích o bruslení jsem se dočetla, že „bruslení je jeden
z nejvhodnějších druhů tělesného pohybu pro mládež, posiluje svaly celého těla, zejména
nohou, hýždí, boků a zad, dále napomáhá správné koordinaci pohybů a udržování rovnováhy a stability celého těla. Napomáhá také hubnutí, posiluje kardiovaskulární, dýchací
a imunitní systém a je velmi příjemnou relaxací, zábavou i odpočinkem. Rozvíjí nervosvalovou koordinaci, protože k úspěšnému provedení bruslařského prvku je potřeba jemná
a citlivá souhra vědomých, ale skoro neznatelných pohybů v oblasti motorického svalstva
celého těla“.
Velká část dětí bude stát na bruslích poprvé, a proto je důležité je učit „věřit si“, nervozita a nejistota zvyšují riziko pádu. Vše v naší školce probíhá v duchu „učení hrou“, a tak
chceme, aby i bruslení děti především bavilo a těšily se na něj.
Kurz Školky bruslení pro naši Veselou školku má 10 lekcí, probíhá na zimním stadionu
každou středu pro 2 skupiny dětí.
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Věříme, že děti nejen zvládnou základní bruslařské dovednosti, ale rozvojem samostatnosti a sebedůvěry v sebe sama a kolektiv se v budoucnu budou moci hladce začlenit do
„žlutomodrého týmu“ našeho města.
Jiřina Janíková, ředitelka školy

DĚTI NA BRUSLÍCH
Ve středu 16. 10. nahlášené děti vyrazily na led vyzbrojeny zapůjčenými chrániči,
helmami a bruslemi. Pod vedením instruktorů a za pomoci učitelek si malými krůčky osvojovaly správný postoj na bruslích. Začátky byly hlavně o pádech, které děti
snášely statečně a s dychtivostí se zvedaly, aby příště zdolaly větší kus. Těšíme se na
pokroky dětí, které rodičům budou moci ukázat po 10 lekcích, které je čekají.
Pavlína Oškerová, učitelka

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Návštěva zoologické zahrady
Děti z prvních ročníků již mají za sebou „první školní výlet“. Ve čtvrtek 26. září navštívily ZOO Jihlava. Stihly si prohlédnout zvířata ve výbězích a zúčastnily se vzdělávacího
programu „Mazlíčci“ v environmentálním centru PodpoVRCHem.

Návštěva v ZOO Jihlava. | Foto: Iva Syslová
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Žáci pátých ročníků zase ve stejném centru při vzdělávacím programu „Zvířata v ohrožení“ putovali pomyslně po kontinentech, dozvěděli se, co jednotlivé druhy zvířat ohrožuje
a jaká je úloha zoologických zahrad při jejich záchraně.
Šifra sv. Václava
Přírodní učebnu Základní školy Velká Bíteš v sobotu 28. září navštívilo 86 turistů.
V tento den se konal jubilejní 10. ročník dnes již tradičního Svatováclavského pochodu,
který už celkem absolvovalo 1066 účastníků.
Tuto akci organizuje Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci LT Prosatín
a Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn. I tento rok byly nabídnuty pochodové tratě
dlouhé 6 a 14 km. Na 6 km trase bylo 7 stanovišť, na nichž si účastníci mohli vyzkoušet připravené zábavné aktivity. Zpestřením cesty bylo setkání s Ing. Tomášem
Hamříkem, jenž svým poutavým vyprávěním a názornými ukázkami z oblasti entomologie zaujal děti i dospělé.
Další novinkou svatováclavského putování byla šifra sv. Václava. Šifru bylo
možné rozluštit pomocí indicií umístěných na kartách s údaji o sv. Václavovi.
Letošní jubilejní ročník byl ozvláštněn i razítkem vytvořeným bítešským výtvarníkem Petrem Jabůrkem. Závěr pochodu byl v přírodní učebně provoněn opékanými
špekáčky a rozjasněn barevnými otisky listů z dílničky, kterou si pro děti připravily
žákyně sedmého ročníku.
Přespolní běh – okresní kolo
Ve středu 2. října se ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo v přespolním běhu
základních škol a víceletých gymnázií. Těchto závodů se zúčastnili nejlepší žáci a žákyně
z 6. – 9. tříd naší školy, kteří si svá místa vybojovali ve školním kole přespolního běhu.
V letošním ročníku se v jednotlivých kategoriích nejlépe umístila družstva mladších dívek a starších chlapců – shodně na 3. místě. Starší žáky navíc dělil jediný bod od druhého
místa a tím pádem od postupu do krajského kola. V první desítce družstev měli zastoupení
s 4. místem ještě mladší chlapci.
Skvělými individuální výkony se prezentoval: Marek Balej (2. místo – mladší žáci),
Adam Rozmahel (3. místo – starší žáci), Jonáš Janík (5. místo – mladší žáci), Petr Karásek (6. místo – starší žáci), Denisa Čechová (9. místo – starší žákyně), Simona Stecklová
(10. místo – mladší žákyně).
Děkujeme našim žákům a žákyním za vzornou reprezentaci školy.
Den zvířat
V pátek 4. října si žáci některých tříd prvního stupně připomněli Mezinárodní den zvířat.
Připravili si projekty o svých domácích mazlíčcích, hádanky, obrázky zvířecích rodinek,
ukázky potravy a podestýlek, plyšáky, skládačky, zajímavosti o zvířatech a otázky pro
ostatní spolužáky a kamarády. Starší žáci se snažili zábavnou formou předat své znalosti
mladším spolužákům. Některé domácí mazlíčky děti přinesly ukázat i do školy.
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Minifotbal

Dne 4. října se žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v minikopané, které se konalo ve Velkém Meziříčí a bylo určeno pro starší žáky
2. stupně ZŠ. Turnaje se zúčastnilo
8 základních škol rozlosovaných do
2 skupin. Naše družstvo sehrálo celkem 5 utkání, ve kterých ani jednou
nenašlo přemožitele a zaslouženě postoupilo do okresního kola z 1. místa.
Děkujeme za reprezentaci školy
těmto žákům: Miroslav Václavík, Tomáš Jašek, Miroslav Havliš, Michal
Společné foto z turnaje. | Foto: Naděžda Malcová
Ševců, Adam Rozmahel, Ondřej Hotárek, Jiří Hvězda, Petr Karmazín, Martin Požár, Vít Preis.
Návštěva divadla
Ve čtvrtek 10. října zhlédli žáci třetího ročníku divadelní představení „Vinnetou“ v brněnském divadle Polárka. Představení přiblížilo dětem jednu z nejznámějších literárních
ikon Karla Maye. Divadlo bylo nápadité, hravé, ale také velmi napínavé. Během představení herci zpívali, doprovázeli se na různé hudební nástroje a využívali loutky. Za vše je
děti na konci představení odměnily bouřlivým potleskem.
Logická olympiáda
V měsíci říjnu se žáci prvního stupně také zapojili do „Logické olympiády“ - soutěže
pořádané Mensou České republiky. Soutěž je založená na logických úlohách, jejichž řešení
vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Hry bez hranic
V pátek 11. října pracovníci a klienti „Domova bez zámku“ uspořádali pro žáky pátého
ročníku „Hry bez hranic“. Při rozmanitých disciplínách se žáci seznamovali s různými
překážkami běžného života handicapovaných lidí. Vyzkoušeli si chůzi se slepeckou holí,
jízdu na vozíku, poznávání potraviny díky čichovému vjemu, tvoření pomocí jedné končetiny, udržování rovnováhy apod. Na závěr byli žáci odměněni medailemi a dárkovými
předměty, které pro ně připravili pracovníci a klienti „Domova bez zámku“.
Hurá na brambory
V úterý 15. října navštívili žáci 2. B, 3. C a 4. A Ekocentrum Baliny u Velkého Meziříčí.
Zúčastnili se programu „Hurá na brambory“, v němž si představili brambory jako typickou
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plodinu Vysočiny a tradiční součást jídelníčku. Brambory děti během programu jedly, poznávaly a tvořily s nimi.
Eva Hudcová a Michal Pelán za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

ŠIFRA SV. VÁCLAVA
Přírodní učebnu Základní školy Velká Bíteš v sobotu 28. září 2019 v dopoledních hodinách navštívilo 86 turistů. V tento den se konal
jubilejní 10. ročník, dnes již tradičního
Svatováclavského pochodu, který už celkem absolvovalo 1066 účastníků.
Tuto akci organizuje Základní škola
Velká Bíteš ve spolupráci s LT Prosatín
a Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn.
I tento rok byly nabídnuty pochodové
tratě dlouhé 6 a 14 km. Na 6 km trase
bylo 7 stanovišť, na nichž si účastníci
mohli vyzkoušet připravené aktivity –
kriket, člunkový běh, střelbu na cíl, hry
s pingpongovým míčkem, sumo běh a též
zastavení na Dolním mlýně.
Zpestřením cesty bylo bezesporu setkání s Ing. Tomášem Hamříkem, jenž
svým poutavým vyprávěním a názornými
ukázkami z oblasti entomologie zaujal
děti i dospělé.
Další novinkou svatováclavského putování byla šifra sv. Václava. Šifru bylo
možné rozluštit pomocí indicií umístěných na kartách s údaji o sv. Václavovi.
Tyto karty byly umístěny podél trasy. Po
správném seřazení písmen (indicií) byla
šifra rozluštěna. Její znění bylo tematické
- DESET LET. Všichni, kdo šifru rozluštili, byli obdarováni připínací „plackou“
s motivem pochodu.
Letošní jubilejní ročník byl ozvláštněn
i razítkem vytvořeným bítešským výtvar-
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níkem Petrem Jabůrkem. Razítko si účastníci mohli sami natisknout na účastnický list
obdržený po dokončení pochodu. Dětmi byla tato činnost velmi oblíbená a nezůstalo jen
u účastnických listů. Zvláště na rukách se vyjímalo báječně!
Závěr pochodu byl v přírodní učebně provoněn opékanými špekáčky a rozjasněn barevnými otisky listů z dílničky, kterou si pro děti připravily žákyně 7. ročníku.
I přes pár kapek deště byl pochod zasvěcený svatému Václavovi opět jedinečným zážitkem. Těšíme se napřesrok.
Kateřina Matoušková a Pavel Holánek za organizační tým

ZPRÁVY ZE SOŠ JANA TIRAYE
ODBORNÉ ŠKOLENÍ ŽÁKYŇ OBORU KADEŘNÍK
Dne 19. 10. 2019 se žákyně 2. ročníku
oboru Kadeřník zúčastnily semináře, který byl
zaměřen na technologické barvení a zesvětlení
vlasů. Žákyně se díky němu naučily novou
techniku baleáže a aktuální technologické postupy odbarvování a tónování vlasů. Školení
provedla špičková italská kadeřnice Angela
Cannito – odbornice, která představila italskou profesionální vlasovou kosmetiku Black
Professional Line.
Společné foto ze školení. | Foto: Archiv SOŠ

Ilona Kopřivová, učitelka odborného výcviku

SLAVNOSTNÍ ULOŽENÍ PAMĚTNÍCH SCHRÁNEK
Při příležitosti slavnostního otevření nově
zrekonstruované budovy naší školy se uskutečnilo dne 24. října 2019 uložení dvou pamětních schránek do vstupních prostor školy. První
schránka byla uložena do stěny vstupního prostoru v budově na ulici Tišnovská, ze které byla
3. ledna 2018 při přípravách na rekonstrukci
budovy slavnostně vyjmuta původní pamětní
schránka z roku 1904. Historie a obsah původní
schránky i průběh jejího vyjmutí byl popsán
Ředitel muzea vysvětluje přítomným oboustranný text
na pamětní desce. | Foto: Otto Hasoň
v únorovém čísle Zpravodaje 2018. Originály dokumentů, které byly v původní schránce uloženy, jsou uschovány v městském muzeu
a do nové pamětní schránky byly vloženy jejich kopie. Druhá schránka byla uložena do stěny
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hlavního vstupního portálu z ulice Na
Valech. Tato schránka obsahuje dokumenty vypovídající nejen o historii,
událostech a osobnostech města a školy
1904 - 2019, ale také o současnosti. Obsah druhé schránky tvoří: Významné
události v datech • Starostové Velké
Bíteše • Historie školství • Současnost
školy • Pozvánka na oslavu dne vzniku
samostatného Československa a slavŘeditelka ZŠ Věra Kroutilová se starostou města Milanem Vlčkem
nostní otevření školy • Územní plán
vkládají časovou schránku do připravené niky za pamětní deskou.
Foto: Otto Hasoň
Velké Bíteše • Informace o obyvatelstvu • Mapa Velké Bíteše • Informace o projektu • Články o stavbě • Projekt – návrh, studie,
realizace • Fotografie Rady města, Školské rady, učitelského sboru, letecká fotografie Velké
Bíteše a fotografie z realizace stavby • Denní tisk • Zpravodaj (září a říjen 2019) • Exit 162
(říjen 2019) • Učebnice Český jazyk pro 6. ročník • Regionální učebnice Bítešsko • ŠVP
pro základní vzdělávání • Pamětní mince k výročí 600 let města • Klíčenka • Pohlednice •
Propagační materiály • Bankovky • Sada oběžných mincí • USB flash disk • Kniha Velká
Bíteš. Slavnostního uložení pamětních schránek se zúčastnil starosta města Ing. Milan Vlček, zástupci zřizovatele Ing. Pavel Bednář, Ing. Ladislav Rada, Ing. Jana Pastyříková a Ing.
Eva Červinková, ředitel ICKK Ing. Josef Jelínek, předseda školské rady Ing. Libor Buchta,
ředitel Městského muzea Mgr. Ivo Kříž, ředitelka školy Mgr. Věra Kroutilová, někteří zaměstnanci a žáci školy, Ing. arch. Stanislava Fixelová, Ing. Andrea Guziurová, dále Ing. Otto
Hasoň, který celou akci fotografoval, Zbyněk Lola, který průběh slavnostního dopoledne
natáčel, pan Žák st., který nové schránky zaletoval a Jan Hotárek, který pomáhal při usazování pamětní desky. Úvodního slova u první pamětní schránky se ujal starosta města, ředitel
muzea komentoval a ukládal dokumenty do této schránky, následovalo zatavení schránky
a její uložení starostou města a ředitelkou školy do připraveného prostoru. Poté došlo k připevnění původní pamětní mramorové desky. Ředitelka školy závěrečným slovem ukončila
první část dopoledne. Průběh ukládání druhé pamětní schránky probíhal v podobné režii.
Úvodní a závěrečné slovo patřilo ředitelce školy, jednotlivých komentářů ke všem dokumentům a jejich ukládání do schránky se ujal ředitel muzea spolu s ředitelkou školy, následně
byla tato schránka stejným způsobem zatavena panem Žákem a Ing. Pavel Bednář a ředitelka
školy uložili pamětní schránku do připraveného prostoru, který byl poté překryt novou pamětní deskou. Celé dopoledne probíhalo v příjemné slavnostní atmosféře a zůstane velmi
významnou událostí pro město i školu.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem zúčastněným, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách dokumentů i průběhu slavnostního dopoledne, a popřála všem
uživatelům i návštěvníkům nově zrekonstruované školy, aby zde prožívali radostné okamžiky a cítili se v těchto prostorách spokojeně.
Věra Kroutilová, ředitelka Základní školy
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KULTURA
TRIO ACTAEON ZAHÁJILO 23. SEZÓNU BHP
Věrní posluchači našich koncertů
jistě vědí, že jeden mimořádný koncert
(flamenco) už je za námi, ale tenhle byl
první řádný. Uvítali jsme Trio Actaeon v obsazení Jan Brabec klarinet,
Jan Řezníček viola a Eduard Spáčil
klavír. I když účast publika na koncertu nebyla tak hojná jako minule,
určitě nás nenechala zahanbit!
Na úvod programu jsme se octli
v klasicismu, zaznělo třívěté Mozartovo trio. V Rakousku jsme zůstali i
v dalších skladbách, které nás ale přeTrio Actaeon v sále KD. | Foto: Otto Hasoň
sunuly do tvorby současné v dílech
autorů Paula Hertela, Maximiliana Kreuze a Friedricha Cerhy. Věřím, že tato část byla
příjemným nahlédnutím do soudobé hudby významných rakouských autorů. O pauze jsme
rozdali kartičky do naší dětské soutěže a proběhlo tradiční občerstvení, na které se vždy
těší zejména ti menší. Druhou půlku programu potom obstarala rozsáhlejší skladba německého autora a současníka Bedřicha Smetany Carla Reinecke. Toto trio jistě můžeme
považovat za vrchol večera a mě osobně nejvíce oslovilo.
Věřím, že se koncert všem líbil, a již se velmi těším na ten následující. Program zní
opravdu lákavě – Alfred Schnittke, Leoš Janáček a César Frank - to jsou opravdu významná jména vynikajících autorů! Uslyšíme housle v rukou Marie Hasoňové za doprovodu klavíru Lukáše Klánského.
Srdečně zvu, více už ale v pozvánce Mariky Kašparové.
Ondřej Sedlák

TALK SHOW S MUDR. RADIMEM UZLEM CSC.
V úterý 8. října jsme v kulturním domě ve Velké Bíteši přivítali českého gynekologa,
sexuologa a vysokoškolského pedagoga, úžasně příjemného MUDr. Radima Uzla, CSc.
Ještě před večerní besedou jsme p. Uzla poprosili o přednášku pro žáky 8. a 9. tříd základní školy a rád nám vyhověl. Poutavé vyprávění pana doktora nejen o plánování rodiny
se žákům velmi líbilo. Nakonec se dostalo i na „všetečné“ otázky žáků, na které p. Uzel
zodpovědně odpovídal.
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Roberto Caporali. | Foto: Josef Jelínek

MUDr. Radim Uzel, CSc. | Foto: Josef Jelínek

Navečer se pak kulturní dům ještě jednou zaplnil již dospělými návštěvníky a mohla
začít talk show MUDr. Radila Uzla na téma „Cesty za romantikou a erotikou“. Povídalo
se o dlouholetých vztazích, sexualitě, životních zážitků jak z pracovní, tak i ze soukromé
sféry. Hostem večera měl být italsko-český zpěvák Andrea Andrei, který se bohužel z důvodu nemoci omluvil. Náhradou za něj byl italský zpěvák, hudebník a skladatel „blonďák“
Roberto Caporali, žijící v Praze, který zazpíval pár italských písní. Oba umělci se na bítešském pódiu viděli vůbec poprvé a s dotazem pana doktora na publikum: „Viděli jste někdy
Itala blonďáka?“ se muselo vše ihned vysvětlit. Zjistili jsme, že Roberto Caporali má své
předky i ve Finsku a takový ten pravý Ital opravdu není. V průběhu pohodového večera zazněla sálem kulturního domu v podání MUDr. Radima Uzla a Roberta Caporaliho společně
s bítešským publikem i italská upravená píseň v českém překladu „Ital nezná ten zázrak“.
Velmi příjemný a pohodový večer velmi rychle uběhl a dobrá nálada u všech přítomných
panovala i při odchodu domů.
Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠSKÉ TRHY SE VRACÍ
Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury pro občany
Velké Bíteše připravila Bítešské trhy. Do konce letošního roku se na farmářské i řemeslné
stánky můžete těšit ve středu 6. listopadu a 4. prosince, vždy od 8.00 do 16.00 hodin.
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Stánky budou umístěny ve středové části Masarykova náměstí ve Velké Bíteši. Na základě
spokojenosti občanů i pořadatelů by se vytvořil plán s termíny bítešských trhů i pro příští
rok 2020.
Informační centrum a Klub kultury

SVATOMARTINSKÝ LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Jménem MC Bítešáček, ICaKK a Kolpingovy rodiny srdečně zveme malé i velké na letošní
Svatomartinský lampiónový průvod, který proběhne v neděli 10. 11. 2019. Těšit se můžete
nejen na svatého Martina, ale i na vystoupení taneční skupiny MIGHTY SHAKE!
Sraz bude v 17.00 hodin u sokolovny, odkud vyrazí průvod, aby prošel městem, a skončí na
náměstí, kde se můžete zahřát teplým nápojem. Celá akce bude zakončena ohňostrojem.
Průvodu bude předcházet LAMPIONOVÁ DÍLNIČKA pro děti všech věkových kategorií!
Připojte se k nám ve středu 6. 11. 2019 od 15.30 v prostorách MC Bítešáček, Masarykovo
náměstí 7 (ve dvoře).
Eva Rampulová a Jana Střechová za mateřské centrum

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU „NA ROZCESTÍ“
Středoevropská inspirace, z.s. ve spolupráci s Městskou knihovnou Velká Bíteš vás
srdečně zvou na přednášku “Na rozcestí“.
Budeme se bavit o tom, zda multikulturalismus ohrožuje naši kulturní identitu a zda je
prosazování genderové ideologie nebezpečné pro zdravý vývoj mladé generace. Podíváme
se na to, jak to vše souvisí s Istanbulskou úmluvou, i na to, zda jsou muži v ohrožení.
Besedou nás provede Mgr. Nina Nováková, předsedkyně Středoevropské inspirace, z.s.
Kdy: 5. 11. 2019 od 17.00 hodin, kde: Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 85. Těšíme se na Vás!
Nina Nováková, Monika Ulmanová

POZVÁNKA NA WORKSHOP „TRENDY SPOLEČENSKÉ ÚČESY“
Městská knihovna Velká Bíteš vás srdečně zve na workshop: „Trendy společenské
účesy“.
Přijďte za námi zhlédnout sérii nadčasových účesů, které se perfektně hodí na ples nebo
do tanečních, součástí bude i předvedení drdolu ve stylu vévodkyně Kate.
Nebudou chybět jak praktické ukázky elegantních účesů, tak i nácvik všech předvedených účesů. Lektorkami budou Dita Desová a její dcera Sarah Desová. S sebou si prosím
doneste hřeben a pár pinetek. Vstupné dobrovolné. Akce proběhne dne 7. 11. 2019 od
17.00 v prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši. Těšíme se na Vás!
Dita Desová, Monika Ulmanová
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PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA SPCCH
Chtěla bych vás pozvat touto cestou na naši tradiční předvánoční výstavu. Každý rok ji
pořádáme, už od roku 1984. UŽ 35 ROKŮ! A každý rok zde najdete něco nového. Noví
zájemci o ukázku svých výrobků se stále mění, někteří ukončili, jiní začínají. A vždycky
je to moc krásná práce poznávat mentalitu lidí. Někomu nechybí sebevědomí, jiní stále
váhají, zda „to není blbý.“ Není. Velice ráda vždycky přivítám nové tváře, nové nápady
a výrobky. Vždyť zlaté české ručičky musíme hýčkat. Ukazovat lidem, jak jsme šikovný
národ. A rádi vám všem ukážeme, co pro vás máme nachystané na prodej, na výstavu, na
ukázku i letos. Se svými výrobky se připojují děti z Dětského domova Březejc - Kociánka nebo babičky z Domova důchodců z Velké Bíteše. Jestli tam jsou i šikovní dědečci,
to nevím. Z Velké Bíteše a širokého okolí se zapojují děti, dospělí i senioři. Pro každého
najdeme místečko pro jeho výrobky. Ale tohle nedokážu sama. Potřebuji k realizaci celý
výbor. Ale pokud vy se nepřijdete podívat, je naše snaha zbytečná. Zvu vás všechny,
vezměte babičku, dědečka a děti a přijďte se podívat, jak bude naše výstava obohacena
o nové věci. Přijďte se nadýchnout předvánoční atmosféry. Těšíme se na vás.
Eva Svobodová, SPCCH Velká Bíteš

MARIE HASOŇOVÁ A LUKÁŠ KLÁNSKÝ
Nápad na listopadový koncert Bítešského hudebního půlkruhu se zrodil zcela nenápadně před sedmi lety. Na hudebním festivalu v Olomouci se čirou náhodou setkal
Otto Hasoň s tehdy asi čtrnáctiletou dívenkou Maruškou Hasoňovou. Už tenkrát vystupovala jako sólová houslistka s Mikulovským komorním orchestrem. Člověka se
stejným příjmením (obzvlášť takovým) nepotkáte každý den. Slovo dalo slovo, Otta
s Maruškou se stali přáteli a jeho touha, aby nám jednou zahrála ve Velké Bíteši,
bude letos 5. 11. 2019 v 19.00 hodin v sále KD splněna. A nemusíte se bát, že to
bude pouze kvůli jejímu jménu. Možná si ještě někteří z vás vzpomenou, co říkával
náš bývalý předseda Tomáš Mašek o dělání konkurzu do Bíteše…Marie Hasoňová by
rozhodně prošla na jedničku.
Její hudební kariéra šla v průběhu posledních sedmi let prudce nahoru. Vloni
absolvovala Pražskou konzervatoř. Je laureátkou mnoha houslových soutěží u nás
i v zahraničí. V roce 2018 se stala vítězkou luhačovické Akademie Václava Hudečka a jako sólistka vystupovala s významnými orchestry. Byla účastnicí několika
mistrovských kurzů světových virtuózů. Od září 2018 je novou členkou Quasi tria,
které má za sebou již mnohá ocenění. V letošním roce začala studovat na Universität
für Musik und darstellende Kunst Wien. Od mládí se věnuje též folklórní muzice,
která je jí velkou inspirací.
Na klavír Marii Hasoňovou doprovodí Lukáš Klánský, kterého není třeba podrobněji
představovat. Hrál u nás již několikrát, naposled vloni s hornistkou Kateřinou Javůrkovou.
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Všichni, kdo jste měli možnost ho slyšet, mi jistě dáte za pravdu, že se svým klavírním
uměním jde zcela ve stopách svého slavného otce prof. Ivana Klánského. Troufám si tvrdit,
že dnes patří k našim nejlepším pianistům.
A na co se můžete v jejich podání těšit? Zazní hudba L. Janáčka, C. Francka a A. Schnittkeho. Pevně věřím, že nás Marie Hasoňová svojí hrou okouzlí stejně, jako se jí to daří
v koncertních sálech v Praze, ve Vídni či jinde.
Marika Kašparová

RENOVAČKA SLAVÍ ČTYŘICÁTINY

Kluci z kapely. | Foto: Archiv kapely

Většina těch, kteří navštívili první koncerty a taneční
zábavy skupiny Renovace, již
v současnosti pobírá starobní
důchody. Určitě nám všichni
potvrdí, že toto seskupení patří ke stálicím rockové hudby
našeho regionu a i současná
sestava, která spolu hraje
více než dvacet let má i těm
mladým co nabídnout. Položil jsem několik otázek současnému frontmanovi kapely
Honzovi Kiečovi.

Honzo, můžeš přiblížit historii Renovace?
V začátcích vystupovala Renovace ve složení Mirek Nedoma, Vilém Souček, Zdeněk
Chlouba, Leoš Chatrný, Eda Rovenský, Josef Vokurka, Miloš Makovský, Petr Voda a moje
maličkost. Během let působení skupiny se na scéně vystřídala ve skupině spousta dalších
skvělých muzikantů a techniků, jež by dalo na samostatný blok. Začátky skupiny nebyly
jednoduché, ale všichni jsme měli velkou chuť a tak mimo převzaté skladby zaznívaly
songy z vlastní hudební dílny.
Jak se v začátcích stavěli k vystoupením tehdejší političtí pracovníci?
Každá kapela musela za minulého režimu projít takzvanými přehrávkami. Renovace
je absolvovala ve Žďáru nad Sázavou a poté se rozjela velmi úspěšná éra. Samozřejmě
jsme bývali kontrolováni „z okresu“. Řešilo se, jak jsme oblečeni, jestli hrajeme vlastní
produkci a jestli vystupujeme kultivovaně. Musím podotknout, že hudební kalendář byl
v tomto směru nabitý. Taneční zábavy byly na pořadu téměř každý týden a sami jsme se
snažili všechny vydělané peníze vložit zpět do aparatury, kterou jsme postupně dostávali
na profesionální úroveň.
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Renovace se postupně obměňovala. Můžeš čtenářům sdělit alespoň ty nejzákladnější změny?
Renovace Rock hraje v současné době v následujícím složení - Jan Kieč, Ludvík Kyselý,
Roman Příhoda a Stanislav Kazda. O dobré ozvučení se ve většině případů stará Zdeněk
Chlouba – bývalý baskytarista. V tomto hudebním seskupení hrajeme minimálně dvacet let.
Jako bítešák nesmím zapomenout na výborného muzikanta, skladatele, zpěváka
a kytaristy Edy Rovenského. Můžeš vzpomenout na tohoto člena Renovačky?
Eda si v tom muzikantském nebi jistě zaslouží veliké uznání. Byl nejenom výborný
muzikant, ale i velmi dobrý kamarád s profesionálním přístupem. Jeho písně si každý,
kdo navštíví jakékoliv naše vystoupení, rád s námi zazpívá a téměř všechny „edovky“ se
staly hity. Po jeho smrti jsme vážně uvažovali o ukončení činnosti, ale ani on by si jistě
nepřál v žádném případě zánik skupiny a tak jsme pokračovali s jednou kytarou a spoustou
jeho krásných songů. „Keprlíku“ moc díky, myslíme na Tebe.
Jak vás znám jste skvělá parta. Na bítešských hodech vystupovali členi rozpadlého seskupení Support Lesbiens dnes vystupující pod názvem Portless a ti vyžadují v rámci
ubytování z důvodů „ponorky“ každý svůj pokoj. Nastala tato situace někdy u vás?
Musím sdělit, že jsme doopravdy skvělá parta a nikdy k této záležitosti nedošlo. Jsme rádi,
že se vidíme a můžeme spolu sdílet vzácné chvíle se spoustou nepředvídatelných událostí.
Dnes se dá říci, že se řadíte mezi legendy rockové hudby. Jakým způsobem 40 let
činnosti oslavíte?
Rádi bychom pozvali naše fanoušky na listopadové výroční „megazábavy“ a to 16. 11.
do Oslavice, na bítešsku vystoupíme 23.11 v Březí a oslavy zakončíme 30.11 v Netíně.
Na uvedených akcích vystoupí v samostatném bloku i zakládající členové skupiny RENOVACE a jako host vystoupí skupina Accort.
Honzo, rád bych RENOVACI ROCK popřál do další činnosti za všechny příznivce
z bítešska hodně zdraví, hudebních úspěchů a spoustu vyprodaných sálů a koncertů.
Děkujeme…..
Josef Jelínek, Klub kultury
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JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH
PÁNOV
Útulná vesnička s 16-ti stálými obyvateli, která je tak trochu vzdálená civilizačnímu
shonu, je nejmenší z místních částí města Velké Bíteše. Přesto nás překvapí svou letitou
historií, členitým katastrem odděleným od katastru města i několika významnými rodáky,
kteří přispěli k rozvoji české kultury, politiky i veřejného života.

Letecký snímek na Pánov. | Foto: Archiv Regionální učebnice

Poloha
Pánov leží v nadmořské výšce 510 m n.m. a je vzdálený 5,3 km vzdušnou čarou od
středu města směrem severovýchodním. Obklopen Křovím, Křižínkovem, Katovem, Prosatínem a Svatoslaví leží na okraji Deblínského lesa, který je součástí souvislého lesního
pásu, táhnoucího se údolím Bílého potoka od Velké Bíteše. Obec leží na prameništi potoka
Blahoňůvky, který se vlévá do Libochůvky a který tvořil část bývalé jihovýchodní hranice
okresu Žďár nad Sázavou. Jejím katastrem prochází frekventovaná silnice č. 379, vedoucí
z Velké Bíteše do Tišnova a na jeho jižní a západní hranici se nachází dva zajímavé objekty
– Pánovský mlýn a bývalá parní Pánovská cihelna.
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Původ i název
Pánov patří k malým osadám, které vznikaly na místě původních středověkých tvrzí či
dvorců, jejichž vlastníky byli příslušníci nižší feudální šlechty – vladykové nebo zemané.
Původní vladycký dvorec je písemně zaznamenán již v roce 1240. Jednalo se o tzv. „vodní
tvrz“ ve vlastnictví tišnovského kláštera, kterou chránilo hned několik rybníků a močálů.
Ve 14. a 15. století je již uváděn zemanský rod Pánovců z Pánova s přilbicí a kohoutem ve
znaku. V roce 1365 je v zemských deskách uveden název Panow. .
Současnost a budoucnost,
jak je vidí předsedkyně OV Mgr. Lucie Habánová:
„Pánov obklopuje krásná příroda, kterou si chtějí její občané i nadále uchovat.
Žije zde 16 stálých obyvatel. Pravidelně sem přijíždí majitelé chat a chalup, zvláště v letních měsících. V posledních letech se stal Pánov vyhledávaným místem turistů, zejména
pak cyklistů, kteří využívají dobře udržované lesní cesty. Nejvýznamnější stavební akcí
v předcházejícím roce byla oprava dešťové kanalizace. Plánujeme rekonstrukci obecní
komunikace, ale té musí předcházet směna pozemků mezi městem Velká Bíteš a vlastníky pozemků.“
O názor jsem požádal také regionálního politika, bývalého prezidenta Agrární komory
ČR a senátora - pánovského rodáka Ing. Jana Velebu, který mi ochotně odpověděl na
otázky a úvodem řekl:
„Je pro mě čest zveřejnit ve vašem Zpravodaji svůj malý příspěvek k místu, ke kterému
chovám po celý svůj dosavadní život ten nejlepší citový vztah, k rodné osadě Pánov, nyní
místní části města Velké Bíteše“:
Jak se dnes lidem v Pánově žije?
Pánov je v dnešní ukvapené a dynamické době dobrým a klidným místem k žití. Žijeme
zde v těsném sepětí s přírodou, poněkud stranou hluku a zběsilého rytmu dnešního světa,
kterému už mnozí lidé nestačí. Je zde klid, spojení s okolním světem obstarává dnes už
všem dostupná technika – osobní auto, mobilní telefony, běžná komunikační technika internet se všemi moderními bázemi, kterou ovládají nejen mladí, ale běžně i senioři. Pánov
má i zabezpečení služeb ze strany České pošty (tedy zatím) a autobusové spojení. Po této
stránce vidím další budoucnost naší osady dobře – lidí vyhledávajících klidná místa k bydlení bude přibývat.
Pánov je jakoby přimknut k lesnímu masivu lesů města Brna, které se táhnou
směrem k Deblínu a dál na východ. V lese jsou dobře udržované komunikace, které
dnešní milovníci kol, zejména elektro kol, využívají k cykloturistice. Je ale otázka,
jak to bude s lesy dál, protože smrkové porosty, které mají největší zastoupení, jsou
těžce zasaženy lýkožroutem smrkovým neboli kůrovcem. Ostatně jako většina lesů
v České republice. Netřeba asi zvlášť rozvádět, všichni vidíme, co se s našimi lesy děje,
a je otázka, jak rozsáhlé plochy mrtvých uschlých smrků nahradit, jak zpracovat
obří skládky kůrovcového dřeva. Je to největší kalamita za mnoho desítek let nazpět
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Pohled na Pánov. | Foto: Jan Veleba

a právě její zvládnutí považuji pro další život osady Pánov za nejdůležitější. Pro představu – já sám to mám z rodné chalupy do lesa cirka 50 metrů.
Jak vidíte budoucnost své vesničky?
Výzvou současné doby a nejbližší budoucnosti, která se netýká jenom Pánova, je obnova krajinných prvků katastru obce, mám na mysli ovocné stromy, respektive stromy
vůbec. Ještě před půl stoletím byl Pánov doslova ovocnou komorou se stovkami ovocných
stromů všeho druhu – třešně, jabloně, švestky, hrušně a další. Pamatuji si, že mimo stromů
v zahradách, které byly u každého popisného čísla, tak další lemovaly meze, byly na okrajích polí a luk a bylo jich opravdu hodně. Vedle toho v katastru i tak malé osady, jakou
je Pánov, byly samostatné ovocné sady, pamatuji tři. No a dnes? Zlomek, v podstatě pár
stromů, o sadech nemůže být řeč. Takže sázení stromů, abychom si udrželi pěknou krajinu,
to vidím jako hlavní úkol do budoucna. Jakých a kam přesně – to musí říct odborníci a podpořit stát. Sázení stromů je v možnostech a silách každého z nás, na rozdíl od obnovy lesů
zničených kůrovcem. Všechno ostatní je, viděno očima osadníka, tedy obyvatele Pánova,
méně důležité. My se musíme vrátit v tom dobrém slova smyslu ke kořenům, k přírodě
s tím, že vše ostatní potřebné k životu v dnešní moderní společnosti je řešitelné, respektive
si každý z nás může obstarat sám. Nikoliv však dobré životní prostředí a úspěšný souboj
s důsledky klimatické změny. Odměnou nám a našim potomkům bude dobrá kvalita žití
uprostřed přírody.
Osadní výbor pracuje ve složení:
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Vážení čtenáři,
tímto příspěvkem končí seriál článků „Jak se žije v našich místních částech“.
Děkuji ještě jednou všem předsedům osadních výborů, jejich členům a vůbec všem, kteří
přispěli k realizaci tohoto seriálu. Občanům těchto svérázných a rozmanitých vesnic
a vesniček přeji klidný a spokojený život.
Alois Koukola

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní ulice LÁNICE, čp. 27:

Dům čp. 27 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

Pekař Jan Chvojka pořídil dům před rokem 1594, doložen tu je ještě k roku 1606. Po
něm, nejpozději v roce 1620, dům zpustl. Tehdy na počátku třicetileté války totiž vyhořely
obě strany Lánic od náměstí po meziříčský most (doloženo pro čp. 30 – 35 a 51 – 59).
Až 1. prosince 1709 „z milostivého poručení Jeho Vysoce hraběcí Excelenci pána, pána
našeho milostivého, na místě a z nařízení urozeného pana Jiřího Lamberta hejtmana hrabství náměšťského, Jejich Opatrnosti pan primátor, pan purkmistr, páni radní prodali pustý
požár po nebožtíkovi Janovi Chvojkovi [...] se třemi kousky [rolí] od starodávna příslušejícími“ za 42 moravských zlatých (49 rýnských zlatých) Janu Šanderovi. Bylo to bez
závdavku a s ročními splátkovými vejrunky po 2 zlatých. Šandera v roce 1722 přikoupil „stodůlku“ Za Kostelem za 7 rýnských zlatých. Posléze roku 1739 byl dům připsán
s povolením patrně matky Marie, nyní provdané za Kašpara Bartoška, Josefu Šanderovi.
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Cena byla stanovena na 100 rýnských zlatých (85 mor. zl. 50 kr.) „poněvadž náklad na
něj vedený byl a vystavěný nyní jest“ a dalších 51 rýnských zlatých (43 mor. zl. 50 kr.)
mělo být vyplaceno obci po ročních vejruncích 1 zlatém. Jan Šandera následně vyplatil
své sourozence a švagry, totiž Jakuba Slámu, Augustýna Odvářku, Ondřeje Fialu, Matěje Konečného a Josefa Šanderu. Roku 1768 skoupil od obce dlužné domovní vejrunky
42 zlatých za 4 zlaté hotově. V roce 1709 zmíněné 3 kusy rolí (každá o 2 měřicích v tratích
U Berana, Polouděli, K Březskýmu) se při domě nacházely též v roce 1749, o celkové výměře 6 měřic (1,21 ha) a další půl měřice (0,11 ha) obnášela zahrada u domu.
Roku 1771 Josef Šandera „dílem skrze sešlý věk a dílem nedostatek zdraví“ ve věku
57 let nechal připsat „hospodářství neb dům“ s 19 jitry (10,94 ha) rolí synu Antonínu
Šanderovi (ve věku 20 let) s tím, že mu připadne po jeho smrti. K tomu došlo necelé dva
týdny po velkém požáru, který patrně zachvátil i tento dům, v červnu 1776. Antonín se
o dva měsíce později oženil a snažil se vyplatit své sourozence (jmenovaní k roku 1780) –
Karla, Terezii Dobrovolnou, Floriána žijícího v Náměšti nad Oslavou, Annu Růžičkovou,
Barboru, Antonína, Josefa a Jana. Protože každý z nich dostal nějaké polnosti, tak „dle předešlé domluvy jedna míra šacovaná za 8 zlatých, za ty peníze kdyby dnes neb zejtra který
z nich tu roli prodati chtěl, Antonín Šandera přední kupec za ty peníze [býti má]“. Později
roku 1805 Antonín s manželkou Veronikou postoupili dům se 6 jitry (3,45 ha) pozemků
synovi provazníku Albertu Šanderovi. Ten měl vyplatit bratra Jana „z příčiny že na něj
mnoho vynaloženo bylo“ jen poloviční částkou, než kolik měla dostat sestra Františka Zavřelová (ta 200 zl.). Albert pak roku 1843 postoupil dům synovi a též provazníku Janu
Šanderovi. Roku 1871 byl dům v hodnotě 1480 zlatých připsán Josefě Šanderové, asi
o dva roky později provdané Čermákové. V roce 1887 byl dům postoupen zřejmě synovi
Antonínu Čermákovi. Od něj roku 1911 získal dům asi stejnojmenný syn Antonín Čermák. Pak roku 1926 byl dům postoupen Marii Čermákové, roku 1950 dále Františku
a Blaženě Čermákovým.
Prameny: SOkA Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 209, 255, kn. č. 11788, fol.
83, kn. č. 11789, fol. 106, 260, kn. č. 11794, fol. 5, kn. č. 11893, fol. 26. Katastrální úřad pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 5.

Jan Zduba

OSTATNÍ
NÁVŠTĚVA SENIORKLUBU V DOMOVĚ BEZ ZÁMKU
Seniorklub v rámci “Týdne sociálních služeb“ navštívil terapeutickou dílnu v Domově
bez zámku. Nebyli jsme zde poprvé a jako vždy jsme obdivovaly výrobky, které zde dokáží vyrobit, péči, kterou paní Eva Chytková věnuje svým klientům, a také klid a pohodu,
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která zde panuje. Při povídání s paní Evou a některými jejími klienty uběhlo v příjemné
atmosféře odpoledne velice rychle.
Těšíme se na další návštěvu a děkujeme.
Jana Požárová za Seniorklub

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ VELKÁ BÍTEŠ V ROCE 2019 A
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Účastníci rekondičního pobytu v Poděbradech. | Foto: Aloisie Dvořáková

Na výroční schůzi jsme hodnotili činnost naší organizace za rok 2018 jako velmi dobrou
a plán práce byl splněn ve všech směrech. V následujícím pojednání hodnotíme činnost
organizace v roce 2019. V březnu jsme na členské schůzi projednali dva základní úkoly,
a to rekondiční pobyt a zájezd. Květen patřil přednášce a besedě se zdravotní sestrou paní
Marií Bednářovou. Seznámila nás s praktickým použitím glukometru pro měření glukózy
v krvi a hodnotami glukózy na lačno a po obědě. Při diskusi odpovídala na otázky přítomných.
V polovině června jsme absolvovali rekondiční pobyt v hotelu Junior Poděbrady,
kterého se zúčastnilo 13 členů. Hlavní náplní bylo čerpání procedur. Během rekondičního
pobytu se uskutečnily dvě přednášky, a to „Několik rad jak si ulehčit život s diabetem“
a „10 tipů pro dobrou glykémii a posílení imunity“, a to vždy s následující diskusí. V rámci
zdravotní péče byly prováděny odběry krve na glykémii a měření tlaku krve. Vzhledem
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k tomu, že nám počasí celý týden přálo, chodili jsme na vycházky. Navštívili jsme pamětihodnosti Poděbrad. Dále to byly procházky k Jezdeckému klubu Poděbrady, k bývalé
pískovně a přírodnímu koupališti Jezero a po cyklostezkách okolo řeky Labe. Svezli jsme
se vláčkem k soutoku Labe a Cidliny. Součástí rekondičního pobytu bylo rovněž kulturní
vyžití. Navštívili jsme celostátní soutěž mažoretek, vystoupení amerických zpěváků a divadelní hru místních ochotníků „Radúz a Mahulena“.
17. září se uskutečnil jednodenní zájezd, o který byl velký zájem. O tom svědčí zcela zaplněný autobus. Z Velké Bíteše jsme jeli do Slavonic, kde byla prohlídka města a výstup na
věž. Odtud jsme se přesunuli na hrad Landštejn a pak do Dačic, kde následovala prohlídka
zámku. Při zpáteční cestě jsme si prohlédli klášter v Kostelním Vydří.
Každým rokem také pořádáme dietní stravování diabetiků s praktickou ukázkou a ochutnávkou dietních jídel pro diabetiky, kterou pro nás připravují učitelky SOŠ Jana Tiraye Bc.
Ludmila Pecinová a Bc. Alena Jašová se svými žáky. Pro naše členy je to inspirace jak se
lépe a zdravěji stravovat. Za vstřícný postoj k této akci děkujeme uvedeným učitelkám
i vedení SOŠ.
Ještě jedna akce, která nás teprve čeká, a to přátelské posezení s výměnou zkušeností
s léčením naši choroby, které pořádáme v prostorách základní školy, a za tuto možnost
děkujeme ředitelce Mgr. Věře Kroutilové.
Také děkujeme sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad Velká Bíteš, PBS
Velká Bíteš, Mgr. Květoslava Richterová, Obecní úřad Osová Bítýška, Turbo Car Fiker,
Potraviny Janda, Penzion u Raušů, Květiny Drlíčková, Slovnaft Štefek, Bytový textil Réman, Drogerie Ráčková.
Závěrem: naše řady stárnou a přivítali bychom nové mladší členy. Pokud má někdo
zájem stát se členem SD, může se přihlásit u předsedkyně SD paní Dvořákové nebo členů
výboru.
Josef Pavlištík

OPOŽDĚNÁ REPORTÁŽ S OTEVŘENÝM KONCEM
Tato neobvyklá reportáž je o jednom záhadném kameni, smírčím kameni, který
již několik let stojí opřen o zeď jednoho domu v našem městě. Až na několik jedinců
nikdo o něm neví. Abych byl přesný, neví o něm Bítešáci, prostřednictvím internetu
ale o něm ví celý svět. Dobrý důvod o něm něco napsat.
Úvodem něco o smírčích kamenech
Hodně informací o nich se najde na internetu. Pro ty ostatní uvádím několik základních informací. Jsou to ze země vyčnívající kameny, často upravené do tvaru kříže, nebo
s křížem do kamene vysekaným. Nacházíme je hlavně ve volné přírodě v místech, kde se
v minulosti stala nějaká významná, většinou tragická událost.
Vyhledávání smírčích kamenů se stalo v posledních letech oblíbenou volnočasovou aktivitou. Na internetu najdeme jejich různé seznamy, s uvedením místa podle územních
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Cyrilek u cesty do Jindřichova. | Foto: Archiv Městského muzea

Smírčí kamen ve městě. | Foto: Jiří Synek

katastrů obcí, s popisem a fotografií, jsou jim přidělována evidenční čísla. Na bítešském
katastru jsou uvedeny dva smírčí kameny, známý Cyrilek u cesty do Jindřichova a druhý
přímo ve městě, jak je opřený o zeď domu. Právě o tomto smírčím kameni je tato reportáž.
A nyní ta opožděná reportáž
Smírčí kamen byl náhodně objeven už v roce 2010, při bourání zdi staršího domu.
O nálezu tohoto zvláštního kamene s velkým vytesaným křížem se dostala zpráva ke členům
Městského muzejního spolku, kteří místo nálezu navštívili, zdokumentovali a byl proveden
záznam do muzejní dokumentace. Co se týká pravděpodobného původního místa smírčího
kamene, dospělo se k názoru, že stál někde u cesty k prameni u Sv. Antoníčka, kde se místo
nálezu poblíž nachází. Celá záležitost nebyla nijak zvlášť na veřejnosti prezentována.
Až teprve v roce 2017 se zpráva o tomto nálezu dostala ke zkušenému znalci smírčích
kamenů z Tišnova. Stalo se tak pravděpodobně při konání mineralogické výstavy, které se
v Tišnově pravidelně každoročně konají, a které se Bítešáci také zúčastňují. Tišnovský znalec do Velké Bíteše zajel, smírčí kamen zdokumentoval a provedl jeho záznam do seznamu
smírčích kamenů, kde mu bylo přiděleno evidenční číslo. Zájemci z celého světa si mohou
nyní smírčí kamen na internetu prohlédnout, většina Bítešáků, ale o něm neví.
Výzva k napsání tohoto příspěvku
Nedávno mně volala Lenka z „íčka“, že je u ní návštěvník z Prahy a chce informaci,
kde je v Bíteši smírčí kamen. Beru si ho k telefonu. O smírčích kamenech něco vím,
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na padesát jsem jich na kole kolem Bíteše objel, něco jsem si o nich přečetl na internetu
a v knize od Hynka Jurmana „Smírčí kameny na Vysočině“. Zasvěceně vysvětluji dotyčnému, že v Bíteši máme dva smírčí kameny, Cyrilka u cesty na Jindřichov a ten druhý,
méně známý, za rybníkem Skřínka. Dotyčný na telefonu mě ale pěkně proškolil. Oba uvedené smírčí kameny dobře zná, byl u nich a navíc mně vysvětluje, že ten za rybníkem
Skřínka patří do obce Vlkov a je na jejich katastru.
Za několik dní se mně ozval telefon, volal onen dotyčný z Prahy, že ten smírčí kamen
v Bíteši objevil, sdělil mně číslo domu a navíc poslal emailem jeho fotografii. Co nejdříve
jsem se tam vypravil. A opravdu tam stojí, o zeď opřený, pěkný smírčí kamen. Dobrý důvod k napsání tohoto příspěvku.
Proč reportáž s otevřeným koncem?
Objevený smírčí kamen už 9 let stojí opřený o zeď domu. Majitelé zvažují umístit smírčí
kamen na uliční zeď domu tak, aby byl dobře viditelný. Kdyby mohl smírčí kamen promluvit, určitě by chtěl na původní místo, aby tam kolemjdoucím připomínal událost, která
se tam v minulosti stala, nejspíš tragická. Kde ale stál a co se tam stalo? Možná v budoucnosti se objeví někde v archivech nějaký záznam.
Takových smírčích kamenů bez domova je hodně. Obce to často řeší jejich umístěním
na veřejném prostranství, na veřejných objektech, prezentují se jimi. Provedli to tak v Moravci, ve Strážku, v Dolních Loučkách, v Naloučanech atd. Snad i naše město se bude moci
pochlubit nalezeným smírčím kamenem na hezkém přístupném místě.
Proto nemohu zatím tuto reportáž ukončit. Proto reportáž s otevřeným koncem.
Karel Smolík, st.

MLHAVÝ LISTOPAD
Začátek listopadu bývá spojen s návštěvou hřbitovů, kladením věnců a kytic ke hrobům,
zapalováním svíček a vzpomínáním na blízké zesnulé. Listopad je také typický svým mlhavým a deštivým počasím. Tento čas v mnohých vyvolává otázky ohledně toho, zda smrtí
život člověka končí, nebo pokračuje v nějaké jiné formě dál. Já včetně mnoha dalších lidí
věřím, že člověk byl stvořen jako bytost, která kromě tělesné schránky, která jednou zemře,
má i duševní a duchovní podstatu, a ta fyzickou smrtí neskončí. Věřící lidé doufají, že se
po smrti setkají s Bohem, že přijdou do nebe, kde je už nebudou trápit žádné problémy
a nemoci. To je však jen část požehnání připraveného Bohem pro ty, kteří Mu věří.
Z vlastní zkušenosti vím, že každý, kdo se rozhodne přijmout Boží milost v Kristu, může
zažívat Jeho blízkost, pokoj a radost už za svého života na zemi. V okamžiku smrti potom
prostě tento vztah pokračuje dál….
Ráda bych v této souvislosti zmínila známý verš z Písma, z Janova evangelia, 3. kapitoly, verš 16: Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
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Přijďte si zpříjemnit mlhavý listopad a popovídat si nejen o výše uvedeném tématu.
Ráda bych vás tímto pozvala na naše setkání, která se konají každou druhou a čtvrtou
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí
č. 5 v 1. patře (na pavlači). A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik
křesťanských písní, krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí
(zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata,
která vás zajímají, u drobného občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný listopad Věra Pokorná

SLOVO HEJTMANA
Třicet let uplynulo od sametové revoluce a tedy od podstatných změn v naší společnosti. Je zřetelné, že úroveň našeho života je mnohem vyšší než kdykoliv v minulosti. Kromě hmotného zabezpečení máme konečně svobodu ve všech smyslech
tohoto slova. Pro někoho to nic neznamená nebo je dokonce schopen to popírat,
ale většině občanů je tato skutečnost jasná. Zároveň ovšem vidíme, že jsme příliš brzy
podlehli uspokojení, přestali jsme usilovně pracovat, rozvíjet demokracii a občanskou
společnost. Z toho pramení častá nespokojenost. Ne úplně jasná pravidla, mezery
v zákonech a bezbřehá touha po majetku a po zisku vedly k častým nepoctivým praktikám i ke zvýšené zločinnosti.
Přesto nemůžeme nevnímat to většinově pozitivní. Pro mladé lidi je už zcela samozřejmé, že mohou jezdit po světě, poznávat jiné země, pracovat v nich nebo studovat.
To jsou věci, o nichž se nám, starší generaci, nezdálo ani v nejdivočejších snech. Navíc
díky propojení se světem a moderními technologiemi tu máme i hospodářskou konjunkturu, která se projevuje na naší zvýšené životní úrovni. Někdo se na tom podílí
více, někdo méně. Je proto logické, že i na té prosperitě a z ní vyplývajících ziscích se
podílíme různou měrou. Stejně logické je to, že to ti méně úspěšní cítí jako nespravedlnost. Ale jen určitá hospodářská soutěž a pozitivní rivalita může vést k lepší ekonomické situaci v celé společnosti.
Řevnivost, netolerance k jiným názorům než vlastním, mimořádně rychlý technický rozvoj vedou pochopitelně rovněž i k odcizení mezi lidmi. A přitom bez vzájemných kontaktů,
hovoření a diskuzí se snahou o porozumění nelze úroveň společnosti posunout dál.
Veřejné souboje i v médiích – často vedené snahou o pokoření konkurenta za každou
cenu – nejsou nijak přínosné. Málokdy dokážeme pochválit dobrý nápad našeho soupeře
na politické scéně, spojit se pro prosazení užitečné věci. Doufám, že se v dalším období
budeme častěji setkávat se vzájemným respektem a úsilím o společné nalezení východisek,
jež budou výhodné pro všechny bez ohledu na jejich politickou příslušnost.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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SPORT
TURNAJ VE FLORBALU
V sobotu 19. října 2019 se v hale TJ
Spartak Velká Bíteš uskutečnil turnaj
4. – 6. třídy mladších žáků ve florbalu.
Zúčastnilo se celkem 8 týmů. Jako každý rok byly zápasy velice vyrovnané.
Naštěstí se celý turnaj obešel bez zranění a všechny zápasy proběhly v pořádku a bez větších problémů.
Zápasy se hrály na 1x7 minut a do
semifinále postoupili: Říčany, Ivančice, Měřín-Bílí a tým Velké Bíteše.
Po velmi vyhrocených zápasech finále skončilo takto: na třetím místě se
Vítězný tým z Ivančic. | Foto: Ondřej Podolský
umístil tým z Říčan, na druhém místě
skončil Měřín-Bílí a vyhrál tým z Ivančic. Konečné pořadí: 1. Ivančice, 2. Měřín Bílí,
3. Říčany, 4. TJ Spartak, 5. Dolní Kounice, 6. Měřín – 2, 7. Rosice, 8. Měřín „Holky“.
Chtěli bychom poděkovat organizátorům TJ Spartak Velká Bíteš a všem zúčastněným
týmům za skvělý turnaj a budeme se těšit na 23. 11. 2019, kdy se uskuteční žákovský turnaj
ve florbalu pro 1. – 3.třídy a 30. 11. 2019 na turnaj ve florbalu pro 7. – 9. třídu.
Martin Vrábel

POHÁR ODVEZLA ZBROJOVKA

III. ročník turnaje O pohár Města Velké Bíteše
Další ročník turnaje pro mladší žáky – ročník 2007 a mladší ovládla Zbrojovka Brno,
naši kluci byli v silné konkurenci na slušném 8. místě...
Základní skupina
FC PBS Velká Bíteš: Zbrojovka Brno – 0:2
FC PBS Velká Bíteš: FŠ Třebíč – 1:5, branka: Jan Musil
FC PBS Velká Bíteš: FK Lokomotiva Trnava U13 – 0:3
FC PBS Velká Bíteš: FC Slovan Rosice U12 – 2:0, branky: Jan Musil, Lukáš Karmazín
Skupina o 6. – 10. místo
FC PBS Velká Bíteš: SK Líšeň – 0:1
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FC PBS Velká Bíteš: FK Lokomotiva Trnava U12 – 1:0, branka: Adam Škoda
FC PBS Velká Bíteš: FC Slovan Rosice U13 – 0:1
FC PBS Velká Bíteš: FC Slovan Rosice U12 – 3:1, branky: Jan Musil 2x, Štěpán Sláma

Turnaj přípravky. | Foto: FC Velká Bíteš

Trenér Petr Karmazín: „Na domácím turnaji o pohár města Velké Bíteše jsme obsadili osmé místo z deseti účastníků. Turnaje se zúčastnila velmi kvalitní tuzemská mužstva
a také slovenská Lokomotiva Trnava. V turnaji jsme odehráli celkem osm zápasů. Kluci
odvedli dobrou práci. S konečným osmým místem jsme všichni spokojeni.“
Tolik tedy trenér Petr Karmazín k našim a nyní už přejděme obecně k výsledkům:
Turnaj se hrál systémem dvou základních skupin, které měly pět účastníků. Po odehrání
zápasů každý s každým postoupily nejlepší dva týmy z obou skupin do bojů o 1. až 5.
místo, kde je doplnilo lépe umístěné družstvo ze 3. místa tabulek obou skupin. Zde FŠ
Třebíč předčila Lokomotivu Trnava U12, která tak spadla do skupiny o 6. - 10. místo. Zde
se opět týmy utkaly systémem každý s každým, nehrálo se tedy play-off a všechna družstva
tak v turnaji sehrála celkem osm utkání.
Finálová skupina přinesla dramatické boje, na jejichž konci vyšel jako celkový vítěz
turnaje tým Zbrojovky Brno. Je však nutné podotknout, že s potřebnou dávkou štěstí. Lokomotiva Trnava U13 totiž nejprve Zbrojovku ve skupině porazila 2:1 a ani v dalších
sedmi utkáních turnaje neprohrála včetně odvety s pozdějším vítězem. Protože už ale ani
Zbrojovka ve finálové skupině nezaváhala a výsledky ze základní skupiny se do dalších
výsledků nepočítaly, rozhodla o celkovém vítězi turnaje bezbranková remíza Trnavy s FŠ
Třebíč. Slovenským přátelům tak k vítězství nestačilo k vítězství ani šest vítězství, pouhé
dvě remízy a jen dvě inkasované branky v celém průběhu turnaje. Kruté... Vyhrál prostě ten
šťastnější. Třetí místo obsadila Mladá Boleslav, vítěz základní skupiny B.
Celkové pořadí turnaje: 1. Zbrojovka Brno, 2. Lokomotiva Trnava U13, 3. FK Mladá
Boleslav, 4. FŠ Třebíč, 5. FC Slovan Havlíčkův Brod, 6. SK Líšeň, 7. FC Slovan Rosice
U13, 8. FC PBS Velká Bíteš, 9. Lokomotiva Trnava U12, 10. FC Slovan Rosice U12.
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FC PBS Velká Bíteš by chtěl touto cestou poděkovat starostovi Ing. Milanu Vlčkovi pod
jeho záštitou se turnaj hrál a všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili za finanční prostředky a věcné dary bez kterých by tato akce neproběhla. Pro příští rok účast již přislíbil
tým Lipska (Německo), ze Slovenska by měli přicestovat hráči Trnavy a Spišské Nové
Vsi a z českých by měla mimo přední moravské celky (Zbrojovka Brno, Baník Ostrava,
Slovácko) též Sparta Praha a Viktoria Plzeň.
Milan Dufek a Josef Jelínek za FC

VZPOMÍNKA
V těchto dnech vzpomínáme na naše bývalé členy, kteří navždy odešli z našich řad:
Jaroslav Kamínek (2004), Stanislav Milian (2014), Jana Rosendorfová (2015), Marcela
Grégrová (2016), Hana Vaverková (2016) a František Neklapil (2016).
Kdo jste je znali, věnujte jim společně s námi tichou vzpomínku.
Výkonný výbor TJ Spartak Velká Bíteš, z.s.

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 30/2019 KONANÉ DNE 16. ZÁŘÍ 2019
2/30/19/RM – schvaluje termín hodů v roce 2020 ve dnech 9. - 16. 9. 2020, v roce 2021 ve dnech
8. – 15. 9. 2021, v roce 2022 ve dnech 7. - 14. 9. 2022.
3/30/19/RM – rozhoduje, že hodový program v letech 2020, 2021 a 2022 bude na Masarykově náměstí pro veřejnost volně přístupný bez vstupného.
4/30/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 29/2019 ze dne 9. 9. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 16. 9. 2019
5/30/19/RM – rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených
městem Velká Bíteš za období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 v průběhu měsíce října a listopadu 2019
a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude i prověření
realizace doporučení z kontrol minulých. Protokoly z těchto kontrol budou předloženy radě města
společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při jejich schvalování.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2019
6/30/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 10/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2019
7/30/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ncorp s.r.o., se sídlem Růžová 144, 595 01
Velká Bíteš na dláždění a vjezd v ulici Za Školou ve výši 129.577,- Kč s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
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8/30/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele teracářské práce, IČ: 681 35 696 na
přebroušení starých podlah na chodbách v ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš za cenu 123.500 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
9/30/19/RM – rozhoduje uzavřít s TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., IČ: 155 44 389, se sídlem Tyršova
617, 595 01 Velká Bíteš smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 1339/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je budova bez čp/če – stavba pro výrobu a skladování v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
10/30/19/RM – rozhoduje zdemolovat přístřešek na částech pozemků p.č. 144/1 a p.č. 143 v k.ú. Košíkov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
11/30/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od okamžiku uzavření nájemní smlouvy do 29. 2. 2020 a za nájemné 45 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
12/30/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6456/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2019
13/30/19/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
o zapojení do projektu Šablony II.
14/30/19/RM – bere na vědomí Organizační řád Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace platný od 1. 9. 2019.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 31/2019 KONANÉ DNE 30. ZÁŘÍ 2019
2/31/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 30/2019 ze dne 16. 9. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 30. 9. 2019
3/31/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 8 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2019
4/31/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 11/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 7. 10. 2019
5/31/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních a věcných darů Informačním centrem
a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6589/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2019
6/31/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6592/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 10. 10. 2019
7/31/19/RM – schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace, za účelem dokrytí nákupu žesťového nástroje ve výši 24.615 Kč.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
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8/31/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 10. 2019
9/31/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 1606 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 107 m2 v k.ú. a obci Březské z vlastnictví obce Březské,
IČ: 00489468, Březské 55, 594 53 za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím
pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
10/31/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 250, Velká Bíteš na dobu určitou
od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění
závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274
odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 10. 2019
11/31/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
12/31/19/RM – rozhoduje
a) uzavřít s Moravským rybářským svazem, z.s. pobočným spolkem Velká Bíteš, IČ: 00557358,
se sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš dohodu o ukončení nájmu rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše k 30. 9. 2019
a
b) zveřejnit záměr pachtu rybníka na pozemku p.č. 74 v k.ú. Březka u Velké Bíteše na dobu neurčitou
s výpovědní dobou 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2019
13/31/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 187/8 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
14/31/19/RM – rozhoduje uzavřít
- dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD
Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou – II.etapa“ ve výši 67.500,- Kč za
přípojky vody, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2539/107 v k.ú. Velká Bíteš
s jeho vlastníkem,
- dohodu o finančním příspěvku na vybudování infrastruktury v rámci stavby „Obytný soubor RD
Velká Bíteš - lokalita Babinec + lokalita Pod Základní školou-II.etapa“ ve výši 67.500,- Kč za
přípojky vody, plynu, dešťové, splaškové kanalizace na pozemku p.č. 2539/187 v k.ú. Velká Bíteš
s jeho vlastníkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
15/31/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2115/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš a části pozemku p.č. 2115/1
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 35 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
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16/31/19/RM – rozhoduje revokovat svoje usnesení č. 10/102/18/RM ze dne 12. 3. 2018 ve znění
„Bere na vědomí doporučení Komise pro územní plán a regionální rozvoj a doporučuje ZM pořízení
změny č. 10 územního plánu města Velká Bíteš“
a dosavadní text nahrazuje novým textem ve znění: „Na základě požadavků krajského úřadu na
zpracování variantního řešení a dokumentace posouzení vlivů na ŽP (SEA) u některých podnětů
do Změny č. 10 ÚP města Velká Bíteš doporučuje ZM rozhodnout nepořídit Změnu č. 10 ÚP města
Velká Bíteš s tím, že podněty uplatněné do změny č. 10 budou na základě požadavku města Velká
Bíteš prověřeny v rámci řešení pořizovaného „nového“ Územního plánu Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí termín: 11. 11. 2019
17/31/19/RM – rozhoduje souhlasit s navrženým řešením odboru majetkového zabezpečení objektu
Polikliniky Velká Bíteš, Tyršova 223 s tím, že rozhoduje pořídit mechanické zabezpečení všech prostor přístupných ze vstupních chodeb a oken, která představují největší nebezpečí neoprávněného
vstupu, a pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu variant venkovního mechanického zabezpečení objektu Polikliniky Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2019
18/31/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace k akci „Rekonstrukce a přístavba KD v Bezděkově“ se zhotovitelem IČO:05012988, kterým
se zvětšuje rozsah projektové dokumentace, navyšuje cena díla o 11.500,-Kč a prodlužuje termín
dokončení do 18.11.2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 10. 2019
19/31/19/RM – rozhoduje přijmout finanční dary na pořízení sochy Jana Amose Komenského
a pověřuje starostu města podpisem jednotlivých darovacích smluv s dárci.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2019
20/31/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele JAAHA s.r.o., Na Návsi 2, 664
61 Opatovice na dodání a položení dlažby chodníku pod ZŠ v lokalitě Babinec, Velká Bíteš včetně
provedení vegetačních úprav s cenou 229.461,50 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
21/31/19/RM – doporučuje ZM schválit vystoupení města Velká Bíteš z destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s., se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868.
odpovědnost: starosta termín: 11. 11. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 32/2019 KONANÉ DNE 7. ŘÍJNA 2019
2/32/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 31/2019 ze dne 30. 9. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 7. 10. 2019
3/32/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 12/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2019
4/32/19/RM – schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města Velké
Bíteše za rok 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
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5/32/19/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci s Diecézní charitou Brno spočívající v rozšíření smluvních stran o společnost Dimatex CS spol. s r.o.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 10. 2019
6/32/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 580/5 oddělenou geometrickým plánem č. 3076-41/2019 a nově označenou p.č. 580/11 zahrada o výměře 28 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 580/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/10 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků
bude uhrazen městu Velká Bíteš ve výši 720,- Kč. Náklady související se směnou pozemků uhradí
město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
7/32/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku p.č. 85, jehož součástí je budova č.p.
35, stavba občanského vybavení, v k.ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš za účelem provozování prodejny potravin, příp. k jinému účelu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
8/32/19/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2538/5
o výměře cca 1150 m2, příp. o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
9/32/19/RM – rozhoduje odkoupit elektrický sporák zn. Gorenje EC5351WA za kupní cenu 9.629
Kč a uzavřít kupní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
10/32/19/RM – rozhoduje souhlasit s aktualizací investičních projektů škol a jejich zařazením do
Strategického rámce MAP do roku 2023 v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Velké
Meziříčí podpořeného z OP VVV.
odpovědnost: ředitelé škol termín: 15. 10. 2019
11/32/19/RM – rozhoduje souhlasit s realizací kroužků výuka hry na flétnu a výuka angličtiny
v Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci dle žádosti ředitelky č.j.
MÚVB/6827/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2019
12/32/19/RM – rozhoduje uzavřít s firmou, IČ:13666444, smlouvu o nájmu těchto prostor v k.ú.
a obci Velká Bíteš
- kotelna v budově č.p.610 (U Stadionu), která je součástí pozemku p.č. 854/1 včetně teplovodních
rozvodů tepelné energie sídliště U Stadionu,
- kotelna v budově bez č.p., která je součástí pozemku p.č. 323/2 a vytápí budovu č.p.42 (Lánice),
- kotelna v budově č.p.239 (Tyršova), která je součástí pozemku p.č. 759,
- kotelna v budově č.p.482 (Vlkovská), která je součástí pozemku p.č. 769,
- kotelna č.p. 584 (Družstevní) na pozemku p.č. 727/1,
- kotelna v budově č.p.85 (Masarykovo náměstí), která je součástí pozemku p.č. 60,
- kotelna v budově č.p.86 (Masarykovo náměstí), která je součástí pozemku p.č. 59,
a to včetně tepelných zařízení v uvedených prostorách umístěných.
Další náležitosti této smlouvy:
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- účel nájmu: zajištění výroby a dodávky tepla a teplé užitkové vody všem připojeným odběratelům
vlastními silami a na svůj náklad,
- roční nájemné: ve výši dle přiložené tabulky, která bude přílohou a nedílnou součástí smlouvy,
- délka nájmu: doba určitá, 10 let,
- podmínky, které nájemce musí splňovat: subjekt s licencovanou činností na výrobu a rozvod tepelné
energie, způsobilost k provozování této činnosti, znalost a respektování veškerých předpisů, které
tuto činnost z provozních, technických a bezpečnostních hledisek upravují.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
13/32/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu
určitou, a to od 8. 10. 2019 do 31. 12. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 10. 2019
14/32/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu neurčitou, a to od 1. 11. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 1. 1. 2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
15/32/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, a to od 1. 11. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od
1. 1. 2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
16/32/19/RM – rozhoduje pokácet 10 ks tújí podél oplocení za hrobkami na novém hřbitově ve
Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
17/32/19/RM – rozhoduje uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 smlouvu o pronájmu části pozemku p.č.
1565 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1148/1 lesní
pozemek o výměře 9 m2, id. 83/519 části pozemku p.č. 1149/1 lesní pozemek o výměře 42 m2, id.
83/519 části pozemku p.č. 1566/37 ostatní plocha, silnice o výměře 98 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov za nájemné ve výši 22,- Kč/m2/rok na dobu do okamžiku jejich navrácení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
18/32/19/RM – rozhoduje
a) uzavřít s Moravským rybářským svazem, z.s. pobočným spolkem Velká Bíteš, IČ: 00557358, se
sídlem Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš dohodu o ukončení pachtovní smlouvy ze dne
27.03.2015 o pachtu rybníka na p.č. 286 a rybníka na p.č. 292/1 a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov
u Velké Bíteše k 31. 10. 2019
a
b) zveřejnit záměr pachtu rybníka p.č. 286 a rybníka na p.č. 292/1 a části p.č. 421/1 v k.ú. Bezděkov
u Velké Bíteše na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
19/32/19/RM – rozhoduje pokácet 1ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 151 v k.ú. Velká Bíteš ve
vlastnictví města a současně RM rozhoduje nahradit tuto lípu lípou stříbrnoslistou o min. velikosti
jako nově vysazené stromy ve čtvercovém sponu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2019
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20/32/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, a to od 1. 11. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 1. 1.
2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
21/32/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, a to od 1. 11. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 1. 1.
2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
22/32/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, a to od 1. 11. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a od 1. 1.
2020 za nájemné 70,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením
přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
23/32/19/RM – rozhoduje souhlasit dle žádosti předsedy Školské rady Základní školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace s umístěním fotografie současné školské rady do pamětní schránky v budově
základní školy.
odpovědnost: starosta termín: 31. 10. 2019
24/32/19/RM – rozhoduje souhlasit s realizací kroužku výuka angličtiny v Mateřské škole Velká
Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci dle žádosti ředitelky č.j. MÚVB/6935/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2019
25/32/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 580/6 zahrada o výměře 30 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/1 oddělenou geometrickým plánem č. 3075-40/2019 a nově označenou p.č. 580/7 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků bude uhrazen městu Velká Bíteš ve výši 3.120,- Kč. Náklady související se směnou
pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 11. 2019
26/32/19/RM – doporučuje ZM přijmout nabídku Komerční banky, a. s. na uzavření dodatku ke
Smlouvě o úvěru č. 99023719700 ve výši 35 mil. Kč s úrokovou sazbou 1,67 % p. a. na dobu 9 let
a pověřuje Odbor finanční MěÚ k přípravě návrhu Dodatku Smlouvy o úvěru s Komerční bankou,
a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 11. 2019
27/32/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera
2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 78 201 na dodávky plynu a elektřiny městu Velká Bíteš
a jím zřízeným a založeným organizacím na roky 2020, 2021 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušné
smlouvy o dodávce plynu a elektřiny.
odpovědnost: starosta termín: 8. 10. 2019
28/32/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84, Velká
Bíteš, a to ke dni 31. 10. 2019.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2019
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 8/2019 KONANÉHO DNE 9. ZÁŘÍ 2019
1/8/19/ZM: schvaluje, že z důvodu technických problémů na standardním záznamovém zařízení
bude pořizován audiovizuální záznam prostřednictvím mobilního telefonu referenta správního odboru s rizikem případného přerušení záznamu během zasedání zastupitelstva.
2/8/19/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Mgr. Františka Melichara a pana Zdeňka Mazánka.
4/8/19/ZM: bere na vědomí zápis č. 07/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš ze dne 28. 8. 2019.
5/8/19/ZM: schvaluje přijetí investičního úvěru – municipálního ve výši 30 mil. Kč se splatností 30. 9. 2020
s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,19% p. a. s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114
07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhoduje uzavřít Smlouvu o úvěru dle podmínek stanovených touto smlouvou.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2019
6/8/19/ZM: schvaluje přijetí dodatku ke smlouvě o investičním úvěru – municipálním ve výši 15
mil. Kč s úrokovou sazbou ve výši 1M PRIBOR + 0,06% p. a., kterým se prodlužuje splatnost do
30. 9. 2020, s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054 a rozhoduje
uzavřít dodatek k této Smlouvě o úvěru dle podmínek stanovených tímto dodatkem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2019
7/8/19/ZM: bere na vědomí úpravu rozpočtu města roku 2019 dle rozpočtových opatření města č. 7
a 8/2019 schválených radou města dne 31. 7. a 26. 8. 2019.
8/8/19/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 9/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2019
9/8/19/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 8. 2019.
10/8/19/ZM: pověřuje radu města a finanční odbor vypracováním materiálu s návrhem odměn licencovaných trenérů sportovních klubů působících na území města Velká Bíteš v roce 2019.
11/8/19/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/22 v budově č.p. 278 na pozemku
p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový
dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5890/71470 v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 951.720,- Kč se splatností kupní
ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
12/8/19/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 278/13 v budově č.p. 278 na pozemku
p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnický podíl na společných částech domu č.p. 278, bytový
dům na pozemku p.č. 800 ve výši id. 5980/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnický podíl
na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5980/71470 v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 989.430,- Kč se splatností kupní
ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související se vkladem vlastnického práva do katastru
nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
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13/8/19/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 21/6/19/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:
ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2295/13 oddělenou geometrickým plánem
č. 3041-89/2019 a nově označenou p.č. 2295/21 orná půda o výměře 721 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš z vlastnictví BÍTEŠSKÉ DOPRAVNÍ SPOLEČNOSTI, spol. s r.o., IČ: 469 62 816, se
sídlem Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za cenu 10.000,- Kč se zřízením časově omezeného
věcného předkupního práva ve prospěch prodávajícího s kupní cenou 10.000,- Kč na dobu do:
- k olaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21
v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu
nahrazujícího její kolaudaci
nebo
- k olaudace veřejně přístupné komunikace vybudované na nově vznikajícím pozemku p.č. 2295/21
v k.ú. Velká Bíteš, příp. jiné právní skutečnosti nebo jiného aktu nahrazujícího její kolaudaci
a jejího předání investorem do vlastnictví města Velká Bíteš na základě písemného předávacího
protokolu, příp. smlouvou
nebo
- z ániku prodávajícího. Kupující uhradí náklady související s koupí uvedené části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
14/8/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- č ást pozemku p.č. 3286/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2481-175/2017 a nově označenou
p.č. 3286/4 orná půda o výměře 2296 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- č ást pozemku p.č. 3286/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2481-175/2017 a nově označenou
p.č. 3286/3 orná půda o výměře 4648 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 3304 orná půda o výměře cca 146 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- p.č. 2335/16 vodní plocha, nádrž umělá o výměře 63 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- p.č. 2334 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 674 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- p.č. 2330/3 trvalý travní porost o výměře 384 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- p.č. 2346/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2 za cenu 120,- Kč/m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
15/8/19/ZM: schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace dle žádosti ředitele uvedené organizace.
16/8/19/ZM: bere na vědomí zápis č. 09/2019 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš ze dne 7. 8. 2019.
17/8/19/ZM: rozhoduje bezúplatně nabýt část pozemku p.č. 1217 ostatní plocha, zeleň o výměře cca
45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s bezúplatným nabytím
uvedené části pozemku včetně součástí a příslušenství, zejména včetně úpravy sjezdu na předmětné
části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2020
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 21. září 2019 se uskutečnilo
SETKÁNÍ OSMDESÁTNÍKŮ,
bývalých žáků bítešské školy.
Dovolte mně, abych touto cestou poděkovala panu starostovi
a členkám Sboru pro občanské záležitosti
za milé a vzorně připravené přijetí na radnici.
Za přípravný výbor
Růžena Hudečková

Společná fotografie osmdesátníků. | Foto: Zdenka Velebová

VZPOMÍNÁME
Dne 5. listopadu je páté výročí úmrtí naší maminky paní Slávky Valachové.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Jana s rodinou
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Komerční sdělení / Inzerce

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Palivové dřevo, i suché, tel. č.: 608 065 337.
Koupím dům k trvalému bydlení tel č.: 732 369 404.
Z důvodu stěhování hledám byt. Rekonstrukce nevadí. Tel. č. 703 668 449.
Hledám paní na pravidelný úklid domu v obci Březka, 1xtýdně na cca 8 hod.
Požaduji pečlivost a spolehlivost. Odměna:130,- Kč na hod. Tel. č.: 724 228 513.
Odškodnění za pracovní úraz či dopravní nehodu? Až 100% plnění. Kontakt: 776 222 823,
jana.dvorakova@vaseodskodneni.cz.
BURZA VŠEHO MOŽNÉHO
16. listopadu 2019 od 7.00 do 13.00 hodin
Velká Bíteš – Areál kynologického klubu, Na Cihelně
(areál pro prodávající otevřen od 5.00 hodin)
prodejní místo: 150 Kč
ostatní: 30 Kč
děti do 6 let a osoby ZTP vstup zdarma
Občerstvení a WC zajištěno, burza za každého počasí, info na tel. 606 495 527
Termíny sobotních burz 2020 : leden – 18. 1., únor – 15. 2., březen – 14. 3.,
duben – 18. 4., květen – 16. 5., červen – 20. 6., červenec – 18. 7., srpen – 15. 8.,
září – 12. 9., říjen – 17. 10., listopad – 14. 11.
Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro prosinec 2019: 15. listopadu 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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