ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Únor 2020
Vystoupení Katky Vrzalové na Městském plesu.

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
je to již měsíc, co jsme si na Nový rok vzájemně
popřáli na Masarykově náměstí hodně zdraví
a štěstí v roce 2020. Již podesáté jsem tak měl
možnost poděkovat všem, kteří pro Velkou Bíteš udělali pozitivní věci v roce uplynulém
a navíc vyjádřil naději, že kroky, které budeme
dělat v tomto roce, nás budou více spojovat,
než rozdělovat.
Mimo jiné jsem zde měl možnost přítomné
informovat o stanovisku investora marketu na
ulici Vlkovská, který zahájení výstavby, v závislosti na dokončení veřejnoprávních řízení a vydání stavebního povolení, předpokládá v březnu
příštího roku. Market buduje soukromý investor,
ale město chce vystupovat jako koordinátor všech budoucích souvisejících investičních akcí města a soukromých subjektů v dotčeném území. V aktuální verzi projektu
totiž výstavba marketu úzce souvisí s výstavbou inženýrských sítí pro šest bytových
domů, každý po 21 bytech, v lokalitě U Stadionu, v podstatě shodných s dvěma novými bytovkami naproti ITW Pronovia. Město bude spolupracovat se soukromými
developery na inženýrských sítích a komunikacích. Hlavními investory jsou OC Velká
Bíteš a Joka Real Investments. Za úspěšnou proto považuji první letošní koordinační
schůzku, kde se opětovně sešly veškeré zainteresované subjekty – projektanti, investoři, zástupci svazku vodovodů a kanalizací a vodárenské společnosti.
Rada města projednala plánované záměry v oblasti bytového fondu města. Město
hodlá realizovat výstavbu dvou bytových domů s celkem 24 sociálními byty v lokalitě U Stadionu, na niž by mohlo získat dotaci ve výši až 90% nákladů akce. Komfort
bydlení by měl být srovnatelný se standardními byty města. Tím by se mohly uvolnit
sociální byty v budově SOŠ Jana Tiraye a prostory školy by tak mohly být v budoucnu
rozšířeny. Současně plánujeme prodej části bytů ve čtyřech tzv. dvouletkových bytovkách U Stadionu. V srpnu končí doba udržitelnosti dotace u nástaveb těchto bytových
domů a je možné začít s prodejem jednotlivých bytů.
8. ledna se uskutečnilo jednání na krajském úřadě o dopravních projektech, a tedy
i o tom, jak a kdy se bude stavět první část obchvatu našeho města. Projekt severozápadního obchvatu se dostal loni v samém závěru roku mezi vybrané projekty ministerstva dopravy, které by měly být podpořeny evropskými dotacemi. S netrpělivostí
čekáme na písemné závazné potvrzení této skutečnosti. Stavba má být financována
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ze 40% Krajem Vysočina a 60% bude dotace. Celkové náklady mají být 100 milionů
korun. Velká Bíteš nebude přispívat, naopak, měla by po realizaci projektu dostat zpět
městem vydané peníze za vykoupené pozemky a projekt akce. Tento úsek obchvatu
města propojující stávající krajskou komunikaci vedoucí z centra města na Tišnov
a státní komunikaci I/37 vedoucí na Žďár nad Sázavou je jediný, na který je možné
aktuálně čerpat dotace. Dalším záměrem Kraje je pak realizace části jihovýchodního obchvatu, propojky komunikací vedoucích na Náměšť nad Oslavou a na Rosice,
u něho však není šance získat evropské dotace. Tato akce bude tak muset být v budoucnu
financována plně z rozpočtu Kraje Vysočina, ŘSD a města Velká Bíteš. První část severozápadního obchvatu – úsek z Vlkovské (za PBS) ke Krevlicím se bude realizovat v letech
2021-2022. Druhá část – od PBS k Rasovně – je plánována na roky 2022 – 2023.
Nejdelší, tříkilometrový úsek městského obchvatu souvisí s náhradou vlastní komunikace I/37 od dálnice pod Exitem 168 směrem na kraj města ve směru na Žďár
nad Sázavou. Jedná se o státní silnici, tudíž i obchvat bude muset financovat stát.
V loňském roce město nechalo vypracovat a uhradilo technicko-ekonomické posouzení tohoto jihozápadního úseku obchvatu města. Z posouzení vyplynula potřeba nutnosti územně-plánovacích úprav pro optimalizaci trasy obchvatu a jejich zapracování
do územních plánů města a sousední obce Březské. Nejprve však musíme požádat
o uvedené změny v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina, na základě toho se
pak může uskutečnit změna územního plánu obce Březské a Velké Bíteše. Až potom
můžeme jít opět na Ředitelství silnic a dálnic se žádostí o posouzení reálnosti celé
akce. Tuto přípravu odhaduji minimálně na tři roky.“
V loňském roce byla dokončena poslední změna stávajícího územního plánu
č. 8, před ní už nabyla platnost změna č. 9. Poslední z plánovaných změn stávajícího
územního plánu - změna č. 10 byla zastavena a podněty do ní směřované budou nyní
zahrnuty v požadavcích na nový územní plán. Ten musí město zpracovat do konce
roku 2022 a v celém rozsahu nahradí územní plán stávající. Tento strategický dokument města připravují na základě výsledků výběrového řízení manželé Košťálovi.
Tito projektanti pro město území plán a jeho změny zpracovávali již od roku 2000.
Při návrhu nového územního plánu se dle aktuální legislativy zásadním způsobem
zvyšuje ochrana orné půdy před jejím zastavěním. Podle pracovníků krajského úřadu
je v případě Velké Bíteše oproti stávajícímu územnímu plánu města v tom novém nutno
radikálně zmenšit plochy, určené nově k zástavbě na orné půdě. Znamená to, že budeme muset ze stávajícího územního plánu ubrat velkou část ploch určených k zastavění, mimo jiné i k bydlení a tyto plochy přeřadit do územní rezervy. Současně pak
plochy, které v územním plánu zůstanou jako nově zastavitelné, rozdělit do dvou etap.
Možné zahájení výstavby na některém pozemku spadajícího do druhé etapy výstavby,
bude podmíněno dokončením určitého procenta staveb v etapě první. Na pozemku nad
dva hektary obytných ploch musí být navíc v novém územním plánu určeno 1 000 m2
veřejných ploch pro občanskou vybavenost. Dosud byly shromažděny podněty občanů
a právnických osob a uskutečnilo se společné jednání nad návrhem nového územ-
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ního plánu. Jsme ve fázi přípravy dokumentace pro veřejné projednání návrhu nového
územního plánu. Vzhledem k tomu, že od zahájení projekčních prací uplynuly více
jak dva roky, chceme oslovit veřejnost, abychom shromáždili veškeré aktuální podněty a mohli je po jejich vyhodnocení případně ještě zapracovat do návrhu před jeho
veřejným projednáváním. Termín pro podněty občanů bude do konce února. V tomto
termínu je nutné podněty písemně zastat na adresu města.
V průběhu prvního pololetí dojde k další a snad již konečné úpravě dopravního
značení na ulici Tyršové. „Ústavák“ bude nově zprůjezdněn jen zespodu od Lánic
nahoru k poliklinice. Současně bude začátek jednosměrného úseku spodní části ulice
Tyršova před lékárnou posunut ještě blíže ke křižovatce před poliklinikou. Všechna
vozidla, která do tohoto úseku vjedou, budou odjíždět dolů po Tyršové ulici směrem
na Lánice. Toto řešení dopravy je odezvou na neukázněnost řidičů a snahou po zvýšení bezpečnosti dopravy v prostoru před poliklinikou. Ke zpřehlednění situace na
stávajícím parkovišti u polikliniky má rovněž přispět zrušení části plotu z keramických plotovek. Řidiči stále parkují ve městě v rozporu s vyhláškou a nenechávají
dostatečnou průjezdnou šířku vozovky. Další jednosměrka proto ve městě přibude
mezi tzv. dvouletkovými bytovými domy U Stadionu směrem k mateřské školce,
na spojovací komunikaci „U Šibravy“ a v horní části sídliště U Stadionu u dětského
hřiště. Plánujeme také rozšíření počtu míst k parkování automobilů úpravou veřejného prostoru mezi SOŠ a DPN. Stávající neřízené parkování na chodníku u zahrady
DPN by mělo být rozšířeno o plochu stávajícího trávníku – zde město vyznačí jednotlivá parkovací místa. Pro pěší tak bude určen jen chodník na levé straně ulice ve
směru od SOŠ k bytovým domům U Stadionu.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Od 1. února do 31. července 2020
„NA BÍTEŠSKU TO ŽIJE“ – fotografická soutěž
Fotografie v max. počtu 3 ks zasílat na email program@bitessko.com, uvést jméno,
příjmení a telefonický kontakt. Vyhlášení výsledků v pátek 11. 9. 2020 v rámci Tradičních
Bítešských hodů. Zajímavými věcnými cenami bude odměněno 5 vyhodnocených fotografů.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 4. února do 14. února 2020 v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin
„TAJEMNÉ TÓNY TŘPYTU“ – výstava prací žáků ZŠ a PŠ Velká Bíteš
Slavnostní vernisáž v úterý 4. února v 15.30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš, p.o.
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Úterý 4. února 2020 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – KOMORNÍ SOUBOR „BRNĚNŠTÍ HORNISTÉ“
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek 6. února 2020 v 17.00 hodin
KYRGYZSTÁN – ZEMĚ KONÍ A NEBESKÝCH HOR
Kyrgyzstán je zemí zaslíbenou každého milovníka horských dobrodružství.
Multimediální projekce Romana Janusze představí kouzlo tohoto pozemského ráje.
Čeká vás nezapomenutelná cesta do Střední Asie, plná mistrovských fotografií a videí,
poutavého vyprávění a autentické hudby.
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Sobota 8. února 2020 od 13.30 do 15.00 hodin
KARNEVAL NA LEDĚ
Bohatá tombola, příjemná zábava, chutné občerstvení, masky vstup zdarma
Zimní stadion, Tyršova 428, Velká Bíteš
Organizuje: Spolek rodičů a přátel školy Sadová (SRPŠ)
Sobota 8. února 2020 ve 20.00 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY VELKÁ BÍTEŠ
K tanci a poslechu hraje Vysočinka a cimbálová muzika Kyničan.
Host večera: Marta Jandová s kapelou, vinný raut, půlnoční překvapení.
Cena vstupenky vč. místenky, tombolenky, občerstvení a vína na stolech je 500 Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš
Sobota 8. února 2020 ve 20.00 hodin
HASIČSKÝ PLES
Centrum kultury, sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce. K tanci a poslechu hraje hudební
skupina Pikardi, bohatá tombola, předprodej vstupenek v restauraci U Halačků od 12. 1. 2020.
Organizuje: SDH Osová Bítýška
Neděle 9. února od 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: Petr Karásek – Letem světem americkými národními parky
Petr Karásek je vášnivý cestovatel. Tentokrát nás provede americkými národními parky (Yosemite, Sequoia, Údolí smrti, Grand Canyon a Colorado, Zion, Bryce Canyon, Arches, Monument Valley, Antelope, Joshua Tree). Můžete se těšit na poutavé zážitky a krásné fotografie.
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL Velká Bíteš.
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Čtvrtek 13. února 2020 v 17.00 hodin
BÝT ZDRAVÝ A FIT S MGR. MARIANNOU KUŠOVOU
Povídání se zkušenou trenérkou a výživovou poradkyní.
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Sobota 15. února 2020 ve 20.00 hodin
XXIX. REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hrají Pikardi, bohatá tombola, domácí kuchyně, vystoupení taneční
skupiny Stream Dance Dolní Loučky, vystoupení tanečního páru z Brna v latinsko-amerických tancích. Vstupné: 120 Kč. Předprodej vstupenek na požární stanici ve Velké Bíteši od
17.00 do 18.00 hodin. Odjezd autobusu – Velká Bíteš, Masarykovo náměstí v 19.30 hodin.
Kulturní dům Katov
Organizuje: Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, okrsek Velká Bíteš
Sobota 15. února 2020 ve 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“ pod záštitou starosty města
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů
Středa 19. února 2020 od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY
Středová část Masarykova náměstí a prostranství za radnicí, Velká Bíteš
Organizuje: Lenka Povodová ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Úterý 18. února 2020 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB - HRACÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI OD 2 LET
V Mateřské škole Masarykovo náměstí
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí
Středa 19. února 2020 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Hory Skotska a jeho perla - ostrov Skye. Povídání a fotografie s Věrou Robotkovou.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota 22. února 2020 od 20.00 hodin
XV. FARNÍ PLES
Moderují: Anička Jirglová a Tomáš Burian,
hraje: kapela METEOR, zazpívá: Katka Vrzalová, předtančení: farní mládež
Bohatá tombola, vystoupení dechového souboru ze ZUŠ, Pomerančový tanec, fotokoutek
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Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru ve Velké Bíteši. Vstupné: 190 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Od 24. února do 6. března 2020 v pracovní dny od 8.00 do 15.30 hodin,
sobota 29. 2. od 9.00 do 12.00 hodin.
„SPOLU“ – VÝSTAVA OBRAZŮ ZORKY KRUPIČKOVÉ, DŘEVĚNÝCH
PLASTIK PAVLA KRUPIČKY A FOTOGRAFIÍ TÁNI FILIPOVÉ
Zahájení výstavy v pondělí 24. února v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 25. února 2020 od 9.30 hodin
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
Průvod vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hodin se zastávkou u Domu
s pečovatelskou službou, v 10.00 hodin zahájení na Masarykově náměstí před
radnicí – suplika p. starostovi o povolení průvodu, masopustní rýmovačky a písně,
k poslechu a tanci hraje živá hudba – dechová kapela F. Buriana, malé občerstvení
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Úterý 25. února 2020 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

PŘIPRAVUJEME
Neděle 1. března 2020 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM
Vstupné: 50,- Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek 19. března 2020 v 15.00 hodin
MDŽ - TRAVESTI „DIVOKÉ KOČKY“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 240 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Neděle 29. března 2020 od 11.30 hodin (start závodu ve 12.00 hodin)
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka
Pondělí 30. března 2020 v 18.00 hodin
TALKSHOW S PhDr. IVO ŠMOLDASEM
Hosté: moderátor, herec, muzikant VÁCLAV KOPTA, italský zpěvák ANDREA ANDREI
Pořad je založený na humorném a originálním vyprávění životních příběhů
+ jak ze soukromého, tak pracovního života Ivo Šmoldase a jeho hostů.
Vstupné: 280 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek 17. dubna 2020 v 19.00 hodin
05ARADEČEK, POETIKA – koncert
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké
Bíteši. Vstupné: 190 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Hudební kapela 05ARadeček
Pondělí 20. dubna 2020 v 8.30 hodin
„NA KOUZELNÉM PALOUČKU“ – loutková revue herecké skupiny „Loudadlo“
pro mateřské školy a I. st. základní školy
Vstupné: 50 Kč, rezervace pro MŠ a ZŠ na tel. č. 607 007 620,
email: program@bitessko.com, vstupenky pro veřejnost
v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 20. května 2020 v 19.00 hodin
„DVA NAHATÝ CHLAPI“ – divadelní představení
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová a Daniela Šinkorová
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 420 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Top Art Promotion ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE
INFORMACE OD TECHNICKÝCH SLUŽEB VELKÁ BÍTEŠ
SPOL. S R.O.
SYSTÉM SBĚRU POUŽITÝCH ROSTLINNÝCH (KUCHYŇSKÝCH)
OLEJŮ A TUKŮ. JAK BUDE SYSTÉM SBĚRU FUNGOVAT?
Na sběrném dvoře Karlov 77 budou k dispozici nádoby o objemu 5 a 10 litrů na sběr těchto
odpadů. Každý občan, který má identifikační kartu, si za jednorázový poplatek 30 Kč vyzvedne prázdnou nádobu, kterou po naplnění vrátí zpět na sběrném dvoře a vezme si opět
prázdnou (vymytou) nádobu.
O jaké tuky a oleje se jedná?
- z nakládaných potravin, jako jsou rybí konzervy, sýry, zelenina atd.
- ze smažení na pánvi (i sádlo), z fritézy
Shromážděné tuky a oleje by neměly obsahovat žádné nečistoty, jako jsou zbytky strouhanky, potravin apod. Proto je nutné oleje a tuky slévat do nádoby vždy přes sítko.
Možnosti využití zbytkových olejů, tuků?
- výroba methylesteru (přídavek do nafty jako biopalivo)
- chemický průmysl
- gumárenský průmysl
- při výrobě některých hmot nahrazujících ropné produkty
Řízeným sběrem a využitím rostlinných olejů a tuků společně přispějeme k šetření přírody
a rozvoji netradiční výroby přísad, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí

ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK
Zpětný odběr pneumatik stanovuje už od roku 2001 zákon o odpadech v § 38.
V roce 2015 zákon umožnil vznik kolektivních systémů pro tento druh odpadu.
Následně v roce 2016 vznikla nezisková společnost ELT Management Company
Czech Republic (ve zkratce ELTMA), která v dubnu toho roku 2016 získala od
Ministerstva životního prostředí ČR oprávnění provozovat kolektivní systém,
který firmám (výrobcům a dovozcům pneumatik) umožňuje plnění povinností
zpětného odběru pneumatik. Díky tomu společnost ELTMA tak zajišťuje ekologickou recyklaci pneumatik.
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Zákon o odpadech také stanovuje požadavky, že místo zpětného odběru musí být pro
konečného uživatele
a) bez podmínky koupě nových výrobků/služeb
b) bezplatně
c) bez ohledu na typ a značku pneumatik
Místa zpětného odběru musí být dále obecně provozována způsobem, který konečného
uživatele (tedy občana odevzdávajícího pneu) nadměrně nezatěžuje a naopak respektuje
jejich obvyklé možnosti (např. dostatečnou dostupností těchto míst, umístěním viditelného
označení, odběrem po celou provozní dobu, atd.). Zpětný odběr pneumatik pomocí sběrných dvorů již není možný. Níže uvádíme seznam nejbližších míst zpětného odběru.
Nejaktuálnější informace o místech zpětného odběru jsou uvedeny na webových stránkách provozovatele kolektivního systému společnosti ELTMA https://www.eltma.cz/
sberna-mista. Můžete společnost kontaktovat na emailu info@eltma.cz nebo na telefonu
+420 730 599 290. Rádi Vám poradí.
V případě, že nastanou komplikace a budete na některém z uvedených míst odmítnuti,
neváhejte se obrátit na zástupce společnosti ELTMA s.r.o., popřípadě Ministerstvo životního prostředí ČR nebo Českou inspekci životního prostředí.
Pneumatika není komunální odpad a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto je žádoucí, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena
zpět výrobci a nekončila jako odpad na sběrném dvoře či dokonce jako černá skládka.
Pneumatiky odevzdávejte bez disků, v rámci možností čisté. Použitá pneumatika,
vybraná systémem ELTMA, je svezena ke zpracovateli. Zpracovatel pneumatiku rozdrtí na menší části, které se nadále použijí k výrobě např. dětských hřišť, sportovišť
a tlumících podložek. Pneumatika se v menším množství využívá i jako zdroj energie.
Takže námi vybrané pneumatiky jsou zpracovány ze 100 % a nekončí na skládkách
jako nepotřebný odpad bez dalšího využití.

Pavel Gaizura
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POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Městský úřad Velká Bíteš informuje, že se dne 10. února v 17.00 hodin koná zasedání
Zastupitelstva města Velká Bíteš v kulturním domě ve Velké Bíteši, Vlkovská č. 482.
Město Velká Bíteš

INFORMACE O MOŽNOSTI PODAT PODNĚTY
K PŘIPRAVOVANÉMU NOVÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU VELKÁ BÍTEŠ
Město Velká Bíteš tímto informuje veřejnost, že vzhledem k uplynutí delšího období od
zveřejnění dokumentace návrhu nového Územního plánu Velká Bíteš pro společné jednání
a v návaznosti na doporučení Stavební a dopravní komise Rady města Velká Bíteš ze dne
20. 1. 2020, lze městu Velká Bíteš podávat podněty na změny dokumentace návrhu nového
Územního plánu Velká Bíteš, které budou prověřeny v rámci úpravy dokumentace návrhu
ÚP Velká Bíteš pro veřejné jednání.
Podněty na dílčí změny dokumentace návrhu nového ÚP Velká Bíteš lze podat písemně
na příslušném formuláři na adresu: Město Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 59501 Velká
Bíteš, a to ve lhůtě do 28. 2. 2020.
Formulář „Návrh na pořízení změny územního plánu“ je:
a)	k dispozici na MěÚ Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí, kontaktní osoba
Ing. Ladislav Homola, kancelář č. 4, tel. 566 789 140, e-mail: ladislav.homola@vbites.cz
b)	ke stažení na internetové adrese
http://www.vbites.cz/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/odbor-vystavby-a-zp.
Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PRVNÍ OBČÁNEK VELKÉ BÍTEŠE

Klára Raušová. | Foto: Rodinný archiv
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Prvním občánkem Velké Bíteše narozeným v letošním
roce se stala Klára Raušová, která se narodila ve čtvrtek 2. ledna v 10.45 hodin ve Fakultní nemocnici Brno
– Obilní trh. Při narození vážila 3500 g a měřila 52 cm.
Šťastnými rodiči malé Kláry jsou Žaneta Procházková
a Jiří Rauš.
A jelikož se zanedlouho narodil i druhý občánek Velké
Bíteše, přinášíme vám netradičně také zprávu i o Maty-
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ášovi Blahovi, který se narodil v neděli 5. ledna ve
12.20 hodin ve Fakultní nemocnici Brno – Bohunice.
Při narození vážil 4040g a měřil 52 cm. Šťastnými rodiči se stali Lenka Blahová roz. Macounová a Ondřej
Blaha. Jedná se o jejich první dítě.
Rodičům k narození malé Kláry i malého Matyáše
gratulujeme a přejeme dětem šťastnou cestu životem
v milující rodině.
S přáním se připojuje i redakce Zpravodaje.

Matyáš Blaha. | Foto: Rodinný archiv

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ING. ALOIS KOUKOLA, CSC. OSLAVIL 75
Ve čtvrtek 23. ledna 2020 oslavil významné
půlkulaté životní jubileum 75 let „náš“ aktivní Bítešák Ing. Alois Koukola, CSc.
Dlouholetý pracovník ve vedoucích funkcích v První brněnské strojírně Velká Bíteš,
pedagog na VUT Brno, Střední průmyslové
škole strojnické ve Žďáru nad Sázavou,
SOŠ Jana Tiraye ve Velké Bíteši. Místostarosta města Velká Bíteš v letech 1998 – 2006.
Známe ho rovněž jako bývalého člena kulturní komise nebo člena redakční rady městského měsíčníku Zpravodaj, kde působí dodnes. Vykonával také díky svým znalostem
města a přilehlého regionu i činnost kroniManželé Koukolovi. | Foto: Otto Hasoň
káře města.
Jeho působení zasahovalo rovněž také do oblasti sportu ve Velké Bíteši, ať už se jednalo
o jeho působení ve fotbalu, kde působil jako aktivní člen výboru bítešského fotbalového
klubu FC Velká Bíteš nebo jeho spolupráci s oddíly hokeje, stolního tenisu nebo oblast
rekreační turistiky. V roce 2014 mu byla předána od starosty města Ing. Milana Vlčka také
plaketa a poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti veřejného
života a sportu.
Dne 14. listopadu 2019 také Alois Koukola oslavil se svoji ženou Milenou smaragdovou
svatbu a 55 let společného života.
K významnému jubileu přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho radostí do dalších let.
Informační centrum a Klub kultury, redakce Zpravodaje
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ŠKOLY
NA TENKÉM LEDU
…asi taková byla naše představa (a současně spíše obava) v říjnu loňského roku,
kdy jsme zahájili realizaci aktivity Školka bruslení, jejímž záměrem bylo přivést děti
k aktivnímu pohybu. O metodice bruslení jsme nevěděli zcela nic, jisté bylo jen to,
že vše se bude odvíjet od fyzické zdatnosti dětí a nutná bude individuální práce.
Pozitivní komunikace s vedoucím trenérem mládeže Ing. Otou Budínem naše obavy
sice rozptylovala, leč „na tenkém ledu“ jsme stáli ještě několik prvních lekcí. O umění
bruslení se nedalo hovořit vůbec, technika hrubo pokulhávala, děti více na ledu ležely,
než bruslily, s hrazdičkami jezdili téměř všichni. Nečekali jsme zázraky, ale zpočátku
si svaly více než děti protahovali trenéři a paní učitelky. Zkrátka, učili jsme se hlavně
padat…je to asi stejné jako na lyžích, naučit se správně padat je velice žádoucí,
koneckonců zažije se spousta legrace a děti z pádů ztrácí strach. Nelehké začátky,
kdy některé děti poprvé přicházely do kontaktu s kluzkou ledovou plochou, se však
pomalu vytrácely, obavy a nepříjemné pocity se měnily v radost a úspěchy, šikovnější
děti si začaly jízdu na ledě užívat.
V pozici učitelky, která ze šatny připravené děti přivede trenérům na led, jsem se
ocitla během celkové doby kursu jedenkrát. A tak s velkou pokorou děkuji všem,
kteří s dětmi výcvik absolvovali. Za dobu mé jednorázové asistence dětem v hokejové kabině jsem stačila obléct jedno a třičtvrtě dítěte …a to navíc u jedné holčičky jsem měla problém, kam schovat pod helmu velký bambul od čepice. Výběr
oblečení, které dítěti umožní volný pohyb, většina rodičů zvládlo, ale pak už jsme
na řadě my, učitelky, v konkrétním případě já…vybrat dítěti z hromady bruslí tu
správnou velikost není jednoduché, musí dětem perfektně padnout, pevně sedět
v patě i kotnících, a pozor na prstíky, měly by být volnější, a přistupujeme
ke šněrování – trochu mi překáží vyztužený jazyk, pozor, ve špičce příliš neutahovat, nárt utáhnout, nahoře opět volněji. OK, brusle máme, přistoupíme
ke chráničům loktů, kolen a holení… vyfiltrovat, co patří kam, jsem zvládla vcelku
rychle, ale ono se řekne „dát sbohem rozbitým kolenům a loktům“, ale chyba lávky,
opět ta volba správné velikosti, no tak snad je to v pořádku. Přichází fáze poslední „bez helmy ani krok“, ve velikostech se opět ztrácím, vědoma si však faktu,
že helma má poskytovat maximální ochranu před všemi typy možných úrazů,
vrhám se do obrovské hokejové brašny plné helem, vybírám jednu a zkouším,
bez rady a pomoci zkušenějších kolegyň bych to nedala. Problém se zapnutím raději přenechám zručnějším, jen zkontroluji, zda spodní část helmy je přesně pod
bradičkou, zda je helma opravdu upevněna. Nasadíme rukavice, pozor, ty pevné
a nepromokavé jsou na led, ty, co zbyly, budou asi na cestu.
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Společné foto. | Foto: Archiv MŠ

S vědomím toho, že budou děti občas potřebovat převázat brusle, vyměnit rukavice,
jít se vyčůrat, asi stokrát zvednout z ledu, přetlumočit, co po dětech trenér požaduje,
předávám děti mladým učitelkám a zchvácená usedám na „střídačku“. Jsem fanynka
Komety, odteď ale asi ještě větší. Před necelými dvaceti roky jsem se svým synem absolvovala jako divačka hokejové utkání bítešských borců (tehdy hrajících v třetí nejvyšší
hokejové soutěži v ČR), s kým jsme hráli, netuším, jen mi dodnes znějí v hlavě slova
synova kamaráda na adresu sudího „rozhodčí, to nejsou šachy, hokej, to je tvrdá hra!“
…a konečně po dvaceti letech mu rozumím… a to jsme na úplném začátku.
Upřímně a s pokorou děkuji trenérům za jejich trpělivost a motivaci k pohybu. Děkuji
svým kolegyním za totéž a ještě za něco navíc. Děkuji rodičům a prarodičům dětí za
jejich pomoc při oblékání a svlékání dětí, za to, že dokázali na děti od mantinelů nevolat
a netrénovat je na dálku. Děkuji vedení města Velké Bíteše za to, že nám hradilo pronájem ledové plochy, a v neposlední řadě děkuji hokejovému klubu HC Spartak za zakoupení dětských přileb a chráničů na lední bruslení a za to, že trenéry za jejich snahu
finančně odměnil. A vám, milí čtenáři, děkuji, že jste dočetli až do konce příběh naší
tříměsíční „Školky bruslení“…za již necelý rok se snad opět na bítešském ledu setkáme.
Vložená investice, čas i invence všech zúčastněných se vyplatila. Cíl vzbudit v dětech
zájem o bruslení byl u většiny dětí naplněn. A bude pouze na jejich rodičích, zda budou
v dalších bruslařských sportech pokračovat. A jak jsem ve Zpravodaji psala minule – budeme zase blíž možnému začlenění do „žlutomodrého týmu“ našeho města.
Jiřina Janíková
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MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
Mateřská škola U Stadionu vás zve v úterý 25. února v 9.30 hodin na Masopustní obchůzku městem. Průvod vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hod. se zastávkou u Domu s pečovatelskou službou, v 10.00 hodin bude zahájení na Masarykově náměstí
před radnicí – suplika p. starostovi o povolení průvodu, masopustní
rýmovačky a písně. K poslechu a tanci bude hrát živá hudba a to
dechová kapela F. Buriana. Připraveno i malé občerstvení.
Jiřina Janíková za kolektiv MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zprávy ze školní družiny
Největším úspěchem školní družiny v poslední době bylo krásné 1. místo ve výtvarné
soutěži, kterou vyhlásila společnost Davona a firma Sizzix. Naše školní družina se zúčastnila soutěže s projektem malovaných „perníkových chaloupek“ z kartonu. První místo bylo
oceněno mechanickým vyřezávacím a embosovacím přístrojem Big Shot Sky, který bude
ideálním pomocníkem pro další tvořivou činnost.
Mnohé domácnosti zdobí stále zimní věnečky, které byly vyrobeny v rámci „Tvořivého
odpoledne pro rodiče s dětmi“. Paní vychovatelky ze školní družiny by touto cestou rády
poděkovaly p. Krupičkovi, který školní družině daroval spoustu krásných větví jehličnanů
a také krásný vánoční stromeček.
Děti ze školní družiny tvořily drobné výrobky, které prezentovaly na vánoční výstavě,
pomáhaly s dárečky pro radost pro místní seniory a přispěly svými papírovými ozdobami
na charitativní sbírku pro nemocnici Motol. Kalendářní rok pak zakončily vánočním divadelním představením, které pro ně připravilo Medouškovo divadlo.
Shakespeare na základce
Předvánoční čas si žáci osmého ročníku zpestřili vystoupením Divadélka pro školy
z Hradce Králové s představením „Jak jste to myslel, pane Shakespeare?“, v němž se žáci
seznámili nejen s tvorbou a životními osudy slavného dramatika, ale sami si mohli vyzkoušet hrát v roli na jevišti nebo být součástí divadelních ukázek. Podle ohlasů se vystoupení
podařilo a doufejme, že získané prožitky zúročí i v hodinách literatury.
Vánoční laťka
V úterý 17. prosince 2019 se vybraní žáci a žákyně naší školy zúčastnili ve Velkém
Meziříčí tradiční předvánoční soutěže ve skoku vysokém. V obou kategoriích se naši žáci
svými výkony v konkurenci ostatních závodníků určitě neztratili.
Mezi 18 závodnicemi si z našich nejlépe vedla Barbora Škodová s Victorií Březinovou, obsadily 7. a 8. místo za výkon 131 cm. O 3 cm méně skočila Jolana Kratochvílová
– 9. místo a na 12. místě se umístila Lucie Loupová za výkon 125 cm.
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V chlapecké kategorii startovali letos pouze 3 naši žáci. Nejlépe si vedl Tomáš Jašek,
který skočil do výšky 155 cm a jen vyšším počtem pokusů mu uniklo umístění na bedně
– 4. místo. V první desítce se výkonem 150 cm umístil i Adam Rozmahel – 6. místo.
Dělené 13. – 15. místo dostal za výkon 140 cm Matěj Medla.
Souboj v piškvorkách
Ve středu 18. prosince se na
2. stupni uskutečnil 1. ročník piškvorkového turnaje, kterého se zúčastnilo 58 žáků z 5. – 9. ročníků.
Jednotlivé hry byly velmi napínavé. Semifinále a finále se odehrávalo na tabuli, takže fanoušci
měli možnost pozorovat taktiku
hráčů. Odehrálo se i pár soubojů
mezi učitelským sborem. Akce
vznikla z podnětu zástupců školního parlamentu. Doufáme, že se
z ní stane tradice a bude se konat
Turnaj v piškvorkách. | Foto: Renata Pohanková
každý rok.
Vánoční sportovní den
Ve čtvrtek 19. prosince 2019 se uskutečnil tradiční „Vánoční turnaj 8. a 9. ročníků ve
florbalu“. Soutěže se zúčastnilo celkem 6 smíšených družstev rozlosovaných do 2 skupin,
z nichž první 2 družstva postupovala do vyřazovacích bojů. Podmínkou pro všechna družstva byla přítomnost minimálně jedné hráčky ve hře za tým v každém utkání. Hrálo se za
skvělé atmosféry fandících žáků. Nakonec se po jasném průběhu radovala z prvenství třída
9. B. Individuální ocenění za nejlepší hráčku turnaje získala stejně jako loni Bára Škodová
z 9. C, u chlapců byl zvolen nejlepším hráčem Jiří Vrzal z 9. B.
Turnaj ve vybíjené
Po turnaji ve florbalu následoval turnaj ve vybíjené 6. a 7. ročníku. Každé
družstvo mělo 10 hráčů a 2 náhradníky,
musela být také splněna podmínka minimálně 5 děvčat v poli. Složení družstva
neurčoval učitel, každá třída si své družstvo volila sama. Systém soutěže byl obdobný jako ve florbalu. Po velice kvalitním a vyrovnaném utkání (rozdíl ve skóre
byl 1 bod) se nakonec radovalo z vítězství
a obhajoby družstvo ze 7. C. Jako nejlepší
hráči byli oceněni Jolana Šimková z 6. A
Soutěžní družstvo 9. B. | Foto: Jan Liška
a Tomáš Chytka z 6. B.
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Tři králové
Po krásných vánočních prázdninách se dětem nechtělo do školy, a tak se paní učitelky
na prvním stupni snažily zpříjemnit dětem 6. leden pomocí tématu „Tří králů“. Žáci zpívali tříkrálové písničky, počítali slovní úlohy věnované tématu charitativní sbírky, kreslili,
vyráběli a dramatizovali příchod Kašpara, Melichara a Baltazara.
Rozdávání vysvědčení
Školní půlrok utekl jako voda, a tak ve čtvrtek 30. ledna 2020 obdrželi žáci naší základní
školy svá pololetní vysvědčení. Nejvíc se na ně samozřejmě těšili prvňáčci. Odměnou za
jejich pilnou práci bylo volno v podobě pololetních jednodenních prázdnin, které vyšly na
pátek a krásně prodloužily nadcházející víkend.
Přejeme našim žákům hodně úspěchů a pozitivních prožitků ve druhém pololetí.
Eva Hudcová a Michal Pelán za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

KULTURA
JANEK LEDECKÝ BĚHEM VÁNOČNÍHO TURNÉ
I VE VELKÉ BÍTEŠI
Janek Ledecký, český zpěvák, kytarista
a skladatel, v rámci svého třiadvacátého
vánočního turné navštívil i Velkou Bíteš.
V pátek 27. prosince se od 19.00 hodin
zaplnil bítešský kulturní dům a mohl začít koncert s pravou sváteční atmosférou.
V první půlce koncertu zazněly známé hity
jako „Budu všechno, co si budeš přát“,
„Proklínám“ nebo „Pěkná, pěkná, pěkná“.
Ve druhé části to byly již klasické vánoční
písně. Ze známého vánočního alba „Sliby
se maj plnit o Vánocích“ zazněly snad
všechny zpěvákovy skladby např. „Ryba
rybě“, „A od těch časů“, „Nejdelší noc“ atd.
Janek Ledecký na bítešském pódiu KD. | Foto: Josef Jelínek
Ke sváteční atmosféře celého koncertu přispěl doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil, ale i účast
speciálního hosta v podobě smyčcového kvartetu M. Nostitz Quartet a Jankových hudebních kolegů baskytaristy Davea Mendéze, bubeníka Hanze Sedláře a klávesisty Pavla
Muchy, které doplnily dívčí vokály. Na závěr koncertu si Janek se svými hosty připravil
pro bítešské publikum také „hru na láhev“ s vánoční koledou.
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Od všech přítomných byl pak závěrečný dlouhý zasloužený aplaus ve stoje. Při odchodu
domů si mohli diváci koupit např. CD, DVD, tričko, hrnek anebo se s Jankem i vyfotografovat a mít tak pěknou vzpomínku na koncert.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

NOVOROČNÍ OSLAVY

Novoroční oslavy na Masarykově náměstí. | Foto: Otto Hasoň

Novoroční oslavy jsme zahájili již podeváté ve
středu 1. ledna v 17.00 hodin na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Program zahájil ředitel Klubu kultury
Ing. Josef Jelínek a starosta města Ing. Milan
Vlček, kteří přivítali všechny přítomné a popřáli
jim i jejich rodinám všechno nejlepší do nového
roku. Poté následoval již tradiční nádherný několikaminutový novoroční ohňostroj v produkci
bítešského ohňostrůjce Miloše Janečka, za který
patří velký dík. Pro všechny přítomné byl na zahřátí připraven svařák a teplý ovocný čaj.

Novoroční ohňostroj. | Foto: Otto Hasoň

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

TŘÍKRÁLOVÉ SMYČCE
Kladná zpětná vazba nám většinou dělá vrásky na čele – ať je to pískání z reprobeden
nebo problémy špatně navržené regulace. Může však být i ku prospěchu – když publikum
pozorně poslouchá, přiměje muzikanty k lepšímu výkonu. A publikum je ještě spokojenější
a muzikanti hrají nejlíp, jak můžou a vymáčkli ze sebe, o čem obvykle netuší, že v nich
je… Zdálo se mi, že na Tříkrálovém koncertu Tišnovského komorního orchestru v neděli
5. ledna v kostele sv. Jana Křtitele k něčemu podobnému došlo - když se účinkující a publikum „najdou“, je to svátek.
Pro letošní Vánoce jsme si připravili posluchačsky přívětivý program. „Znělka Eurovize“ – tedy Charpentierovo Te Deum s jásavým sólem trumpetisty Jana Fistra, posluchače
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JAMU, nás i publikum nabudilo,
aby nás následující pastorální kantorská muzika Karla Suchánka opět
zklidnila. V Telemannově koncertantní sonátě se náš trumpetista
blýskl podruhé. Obě skladby řídil
Igor Karpilovskij, student gymnázia,
konzervatoře, sbormistr a člen několika sborů, klavírista, sólový zpěvák… Řekl bych, že jej čeká hvězdná
budoucnost. Na další skladby už pře„TIKO“ v kostele sv. J. Křtitele. | Foto: Josef Jelínek
vzal pomyslnou taktovku náš kmenový dirigent Tomáš Křemen. Pravděpodobně málokdo v kostele znal víc než jednu,
dvě koledy z následujících dvou suit. První sada byla dílem našeho basisty Arnošta Trkana – již třetí rok od léta pilně aranžuje moravské koledy. A protože jako emeritní pedagog má pocit, že se musíme naučit něco nového, ani letos si neodpustil vokální vsuvku.
Závěrečná suita Leroye Andersona představila koledy z USA, Portorika i Provence v jasné,
dobře poslouchatelné poloze.
Tišnovský „komorák“ hrál v Bíteši už 22 krát, z toho podeváté na konci Vánoc v kostele.
Poslední léta i díky skvělé spolupráci s bítešským Klubem kultury. Mám pocit, že naši
Bítešané nám rozumějí. Když na koncert amatérského tělesa do studeného kostela přijde
dvakrát tolik lidí jako na koncert BHP do tepla kulturního domu s mladými „nabušenými“
muzikanty, jejichž výkony jsou uznávány jako špička interpretace nejen v republice… Bítešáci, děkuji Vám.
violista TiKO Otto Hasoň

NOVOROČNÍ KONCERT BHP
Rok 2020 jsme zahájili v Bítešském hudebním půlkruhu netradičně. Změnil se nejen den
koncertu, ale i program. Ve středu 8. 1. 2020 se nám místo trumpetisty Waltera Hofbauera
představilo komorní uskupení Slavic trio, hrající ve složení Barbora Trnčíková – hoboj,
Anna Sysová – klarinet a Petr Sedlák – fagot. Pro náš koncert si připravili zajímavý program. Zazněly skladby různých období a hráči se nám představili i jako sólisté.
O úvod koncertu se postarala žákyně ZUŠ, flétnistka Nikol Pavlíčková ze třídy p. ředitele Kratochvíla. Za klavírního doprovodu Mariky Kašparové přednesla bezchybně
1. a 2. větu ze Sonáty G dur P. de Lavigne.
Potom již nastoupilo Slavic trio a zahájilo dílem L. van Beethovena Grand Trio op. 87.
V této rozsáhlé čtyřvěté kompozici bylo od prvních tónů jasné, že před námi stojí skvělí
hudebníci. Zaujala mě především krásná barva zvuku a kultivovaný tón těchto tří nástrojů,
stejně jako bezchybné ladění a dokonalá souhra všech hráčů. Beethoven v jejich podání
zněl velmi stylově a nastavil vysokou laťku. Následovalo Trio pro hoboj, klarinet a fa-
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got W. Lutoslawského. Skladba
psaná ve 20. stol. poukazuje na
všechny hrůzy, které v tomto období lidstvo zažilo. Lutoslawský
to hudebně vyjadřuje častými
disonancemi, složitými rytmy
a extrémními nástrojovými polohami, čímž by se mohla tato
skladba pro běžného posluchače
jevit jako méně stravitelná. Poté
přišli na řadu sólisté. Fantasii
Slavic trio v KD. | Foto: Otto Hasoň
g moll č. 12 pro hoboj G. P. Telemanna zahrála naprosto skvěle Barbora Trnčíková. Zde nebylo co vytknout. Výborně
zvládnuté technicky i hudebně a navíc hrané s takovou lehkostí a samozřejmostí, že hned
po koncertě se objevili první zájemci o hru na hoboj. Podobně si vedla i klarinetistka
Anna Sysová. Ve Třech kusech pro klarinet I. Stravinského předvedla virtuózní techniku,
krásnou barvu zvuku a ještě stačila mezi jednotlivými částmi vystřídat dva klarinety
různých ladění. Večer zakončilo Divertimento J. Francaixe v podání celého Slavic tria.
Tento francouzský skladatel psal s oblibou pro dechové nástroje a bylo to znát. Na závěr
zazněl malý přídavek z dílny J. Iberta.
Myslím, že se tento původně neplánovaný koncert nad očekávání vydařil. Za celý výbor
BHP přeji všem našim posluchačům krásný a úspěšný rok 2020 a ať jste vždy naladěni na
tu správnou notu.
Marika Kašparová

PLESOVÁ SEZÓNA BYLA OPĚT ZAHÁJENA PLESEM MĚSTA
Městský ples zahájil opět letošní plesovou sezónu v sobotu 18. ledna v kulturním domě
ve Velké Bíteši. Ples organizovalo Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš ve spolupráci se SOŠ Jana Tiraye.
Starosta města Ing. Milan Vlček společně s moderátorem doc. Mgr. Karlem Hegnerem
a ředitelem ICaKK Ing. Josefem Jelínkem přivítali všechny přítomné. Po úvodním slovu
následovalo předtančení a na taneční parket nastoupili manželé Martina a Jiří Truhlářovi s ukázkou pěti latinsko-americkými tanci. Jako host večera vystoupila a zazpívala
svým nádherným hlasem Bítešákům dobře známá Katka Vrzalová. Malým překvapením
bylo i vystoupení Karla Hegnera, který nás přesvědčil, že je nejenom výborným moderátorem, ale také skvělým zpěvákem.
Návštěvníkům po celý večer hrála kapela The Party Band a v horním foyer cimbálová
muzika Sylván.
Součástí plesu byla opět bohatá tombola. Před půlnocí bylo vylosováno pět hlavních
cen, kde hlavní cenou byl LED televizor nebo i čtyřdenní pobyt v Beskydech.
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Malým zpestřením plesu měla být také
účast stylového fotokoutku. Bohužel ale
měli účastníci při cestě do Velké Bíteše malou autonehodu a nemohli se účastnit.
Velké poděkování patří následujícím partnerům a sponzorům plesu: Městu Velká Bíteš,
starostovi Ing. Milanu Vlčkovi, řediteli SOŠ
Jana Tiraye Velká Bíteš Ing. Josefu Chytkovi
a Ludmile Pecinové, INA – Svatební salón za zapůjčení plesových šatů, firmě KALATRANS, s r.o., POEX Velké Meziříčí a.s.,
Pavlu Kratochvílovi, První brněnské strojírně
Velká Bíteš a.s., Vinařství JAN PLAČEK,
Zdeňku Balášovi – „NAŠE BÍTEŠSKÁ“,
Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o.,
Agados, spol. s r.o., RS Elektro, Pivovar Svijany, Svatojakubský pivovar, MO Moravský
rybářský svaz Velká Bíteš, Kavárna „Café
Jana“, Domov bez zámku Velká Bíteš, Evě
Manželé Truhlářovi s ukázkou „latiny“. | Foto: Otto Hasoň
Chytkové, Ing. Josefu Jelínkovi, Míša &
Míša, TJ Spartak, z.s. Velká Bíteš, Soni Pavlíčkové, Burza a bleší trhy Velká Bíteš – p. Scott.
Dále poděkování patří Aloisi Špačkovi za ozvučení, Milanu Vodičkovi za osvětlení
a květinářství Drlíček za krásnou květinovou výzdobu celého sálu.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Velké Bíteše

BRNĚNŠTÍ HORNISTÉ V BÍTEŠI
Vážení přátelé, opět je mi milou povinností vás pozvat na další koncert BHP. Tady si člověk uvědomuje, jak ten měsíc zase rychle uběhl. Doufám, že jste ho prožili hezky a plně.
Letošní koncertní sezona je za půlkou a my jsme se už sešli a plánovali, co přichystáme
na tu příští. Ale zpátky k našemu koncertu, tentokráte umělci nebudou z daleka. Pojďme si
soubor krátce představit.
Komorní soubor Brněnští hornisté založili v roce 1956 vynikající členové orchestrů
Státní Filharmonie a Janáčkovy Opery v Brně František Psota, Richard Schäfer, Jaroslav
Kotulan a Otta Kopecký. Dnešní Brněnští hornisté působí ve složení Milan Mrazík – umělecký vedoucí, člen Filharmonie, pedagog Konzervatoře, Petr Chomoucký, Miloš Kovařík
– členové Filharmonie a Antonín Kolář – člen orchestru ND Brno. Soubor spolupracuje
se zpěváky a hráči na různé nástroje. Své umění prezentuje na tuzemských i zahraničních
pódiích se širokým repertoárem od renesance po současnost, nabízejícím pestrost žánrů
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a velké zvukové možnosti. Čtveřice lesních rohů hraje vedle koncertů i při různých slavnostních příležitostech, vytrubuje z věží i při honech. V listopadu 2014 premiérovali
skladbu Pavla Blatného Nostalgické tóny s podtitulem Za všechny hornisty na věčnosti.
Autor se ke skladbě a vůbec ke hře na hornu vyjádřil takto: “Horna je nástroj, který jsem
ve své tvůrčí činnosti… využíval nejčastěji. Rozsah jejího využití mne vždy inspiroval,
a proto není divu, že největší počet mých interpretů tvoří právě hornisté. Bohužel je dnes
většina z nich již v muzikantském nebi. Defilují mi vždy před očima – každý měl – vždy
proti jiným – nějakou specifickou zvláštnost, dovednost či um.“
Soubor si pro nás připravil program s názvem “Od renesance k současnosti”, a v devíti
skladbách nás tak stručně provede hudbou jednotlivých období. Bezpochyby bude zajímavé si uskupení čtyřech lesních rohů vyslechnout a jistě nás čeká barevný večer plný
harmonických tónů. Na předchozím koncertu byla účast publika poněkud slabší, doufám,
že to tentokráte bude radostnější. Srdečně vás zveme a těšíme se na vás v úterý 4. 2. 2020
v KD Velká Bíteš, jako vždy v 19.00 hodin.
Ondřej Sedlák

KYRGYZSTÁN – ZEMĚ KONÍ
A NEBESKÝCH HOR – POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU
Roman Janusz a Městská knihovna Velká Bíteš vás srdečně zvou na multimediální
cestopisnou přednášku “Kyrgyzstán – země koní a Nebeských hor“ ve čtvrtek 6. února
v 17.00 hodin v městské knihovně. Kyrgyzstán je zemí zaslíbenou každého milovníka
horských dobrodružství. Multimediální projekce Romana Janusze představí kouzlo tohoto
pozemského ráje. Čeká vás nezapomenutelná cesta do Střední Asie, plná mistrovských
fotografií a videí, poutavého vyprávění a autentické hudby.
Kyrgyzstán je středoasijskou pokladnicí nádherné panenské přírody. Dramatické vrcholy Nebeských hor, ledovce, kouzelná horská jezera, mnohdy až neskutečné scenérie
stád divokých koní pasoucích se na pozadí sněhobílých štítů.
Budeme společně putovat nejkrásnějšími treky pohoří Tian-Shan, vystoupíme na několik
čtyřtisícových vrcholů. Vykoupeme se v kyrgyzském „moři“ - majestátním jezeře Issyk-kul nebo v útulných malých horských lázních. Okouzlí nás pohádkový kaňon Skazka,
tyrkysová perla Ala-kol, vonící exotikou středoasijské bazary, metropole Biškek a sympatičtí jezdci na koních - Kyrgyzové.
Těšíme se na Vás!
Monika Ulmanová

BÝT ZDRAVÝ A FIT – BESEDA S MARIANNOU KUŠOVOU
Srdečně vás zvu na moji přednášku 13. února v 17.00 hodin v městské knihovně
o tom, jak být zdravější a více v kondici. Odevzdám vám dlouholeté zkušenosti,
jak funguje náš metabolizmus, jak si poradit s nakupováním a kombinováním potravin.
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Dozvíte se, jak se naše tělo chová v důsledku příjmu nesprávných potravin a naopak.
Zjistíte, co je třeba udělat, abyste dosahovali efektivních a udržitelných výsledků,
měli více energie. Přijďte určitě všichni, koho trápí zdravotní problémy s únavou,
trávením, vyprazdňováním, bolestmi kloubů, zánětem…. Vítáni jsou rovněž sportovci,
které zajímá, jak zlepšit svůj výkon a regeneraci. Moje heslo zní: žádná dieta, ale dlouhodobě udržitelný zdravý životní styl je cesta k pevnému zdraví a lepší kondici.
Velmi se na vás těší Mgr. Marianna Kušová (trenérka, výživová poradkyně)
a Monika Ulmanová

BÍTEŠSKÉ TRHY PO CELÝ ROK 2020
Koncem loňského roku jsme obnovili farmářské a řemeslné prodejní trhy v prostorách
středové části Masarykova náměstí. Jelikož jsme se setkali s velmi pozitivní reakcí obyvatel, byla uzavřena smlouva s agenturou Lenky Povodové na pořádání i v letošním roce.
Trhy nebudou probíhat jen v již zmiňované střední části náměstí, ale i nově v prostorách za
radnicí. Stánků by tím pádem mělo přibýt a i nabízený sortiment by měl být rozmanitější.
Bítešské trhy se budou odehrávat ve zmíněných lokalitách vždy ve středu, v roce 2020 jich
bude celkem jedenáct a ten první termín bude od 8.00 hodin 19. února. Pevně doufáme,
že zájem z řad občanů i prodejců bude velký a povede k možnosti nákupu zajímavých ať
už gastronomických či řemeslných produktů.
Termíny: 19. 2., 18. 3., 15. 4., 13. 5., 10. 6., 22. 7., 19. 8., 16. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12.
Josef Jelínek, Klub kultury

„SPOLU“ – POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Kytice s modrým ptákem. | Foto: Archiv Zorky Krupičkové
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Od 24. února do 6. března se ve výstavní
síni Klubu kultury na Masarykově náměstí
5 ve Velké Bíteši uskuteční výstava obrazů Zorky Krupičkové. Na svoji výstavu
pozvala paní Krupičková také dceru Táňu
Filipovou a syna Pavla Krupičku, aby se
připojili a doplnili její výstavu obrazů tím,
co vytváří oni sami. Protože se vlastně
jedná o „rodinný podnik“, nese výstava název „SPOLU“. Táňa Filipová vystaví několik svých fotografií z přírody a pohledy do
„školních lavic“, Pavel Krupička je autor
dřevěných plastik, které vyřezává ve svém
volném čase. Zahájení výstavy za účasti au-
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torů se uskuteční v pondělí 24. února v 17.00 hodin. Výstava bude otevřena v pracovní
dny od 8.00 do 15.30 hodin a v sobotu 29. 2. od 9.00 do 12.00 hodin.
Těšíme se na vás.
Silvie Kotačková, Klub kultury Velké Bíteše

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. 30 a 250:

Domy čp. 30 a 250 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

V roce 1593 držel dům Havel Čech. Po něm dům zpustl, k čemuž došlo před rokem
1620, kdy vyhořela zdejší část Lánic. Tento pustý „požár“ prodal roku 1642 Ondřej Kramář, jehož manželka Lidmila tu po svém otci Havlu Čechovi měla podíl. Koupil jej Martin
Kovář za 7 rýnských zlatých.
Obnovy se dům dočkal až roku 1702, kdy „z poručení vrchnosti milostivý Jejich Opatrnosti páni ctihodní pan purkmistr a páni radní prodali pustý požár od 1620. roku“.
Za cenu 3 moravských tolarů (4,5 r. zl.) jej zakoupil Havel Hájek. Aby dům „jsouc pusté
místo“ vystavěl, byl na 4 roky osvobozen od placení daní. Roku 1730 zdědil dům syn
Antonín Hájek. Následně roku 1740 zakoupil dům po Antonínu Hájkovi bednář Tomáš
Vodička. Za něj, v roce 1749, k domu náležely 2 role o celkové výměře 3,5 míry (0,71 ha,
V Demáčkách 3 měřice a U rybníka 1/2 měřice) a zahrada u domu o výměře půl míry (0,11
ha). Po Tomáši Vodičkovi zdědil dům v únoru 1776 syn krejčí Jakub Vodička. Tento chtěl
skoupit od obce 50 zlatých vejrunků váznoucích na jeho gruntě. A skutečně se domluvil
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tak, že během jednoho roku zaplatí ve třech termínech po 5,5 zlatých, čímž by dům splatil.
Ale zřejmě kvůli velkému květnovému požáru zaplatil jen první splátku.
Roku 1790 Vodička směnil s kožešníkem Janem Konečným tento dům za levnější dům
čp. 24 v ulici Pod Hradbami. Vodička při tom zaplatil obci za dosud nesplacené vejrunky
25 zlatých a od Konečného přijal na vyrovnání 60 zlatých. Později od roku 1842 vlastnil
dům v ceně 650 zlatých syn Jana Konečného a též kožešník Jiří Konečný. Ten jej roku
1883 postoupil Janu a Marii Konečným. Od nich jej roku 1897 koupili Antonín a Eva
Hortovi, načež roku 1900 byla Evina polovina připsána Antonínovi. Polovina domu byla
pak roku 1922 postoupena Marii Böhmové. Následně roku 1924 koupili dům Jan a Juliána Procházkovi. Ti jej roku 1936 postoupili zřejmě synům Cyrilovi a Aloisovi. V srpnu
následujícího roku 1937 bylo čp. 30 rozděleno na poloviny se společnou studnou, přičemž
jedna polovina obdržela nové číslo popisné 250. Alois Procházka obdržel čp. 30 a Cyril
Procházka s novomanželkou Alžbětou čp. 250. Oba bratři si ponechali vzájemné předkupní právo na celý dům.
Prameny: SOkA Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 127, 185, kn. č. 11788,
fol. 167, 197, kn. č. 11789, fol. 109, kn. č. 11794, fol. 8, kn. č. 11893, fol. 41–43. Katastrální úřad pro
Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 8, 1275.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SH ČMS-OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ
V neděli 12. ledna 2020 se sešli delegáti dobrovolných hasičů okrsku Velká Bíteš
v hasičském domě v obci Košíkov, aby zhodnotili uplynulý rok a naplánovali si zaměření
své činnosti na rok 2020. Valné hromady se zúčastnili zástupci všech 12 sborů okrsku.
Valnou hromadu zahájil zasloužilý hasič Jiří Klusák a seznámil s programem jednání.
Na úvod přivítal hosty starosta okrsku Ludvík Zavřel. Následovalo uctění památky zemřelých členů minutou ticha. Po zvolení mandátové a volební komise bylo konstatováno,
že se jednání účastní 30 členů a 40 hostů. Na úvod zazněla zdravice starosty OSH Žďár nad
Sázavou Luboše Zemana, který poděkoval funkcionářům ve volebním období 2015 – 2020,
zmínil přechod okrsku Dolní Loučky pod OSH Brno-venkov, OSH má 246 SDH
s 12 600 členy, shromáždění delegátů SDH ve Žďáru nad Sázavou 22. 3, VI. sjezd SH ČMS,
hasičské slavnosti v Litoměřicích, I. celookresní setkání hasičských praporů v Novém
Městě na Moravě 20. 9. při příležitosti 135. výročí založení Novoměstské župy, odškodňování úrazů členů v souvislosti se sportovní činností, na závěr popřál hodně zdaru. Následovala zpráva starosty okrsku Ludvíka Zavřela, kde zhodnotil činnost okrsku za uplynulý
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Společné foto. | Foto: Martin Brym

rok. Okrsek čítá 448 členů. Okrskový výbor se schází každé druhé pondělí v měsíci. Během
5letého volebního období opustilo řady hasičů 11 členů. Zhodnotil okrskový ples v Katově,
27. dvoudenní okrskový zájezd, okrskové cvičení v požárním sportu, vydání záslužné medaile Karla Herolda a její slavnostní požehnání, setkání hasičů nad 60 let, okrskové námětové cvičení v Katově, poděkoval funkcionářům za práci v uplynulém volebním období.
Ve zprávě okrskového velitele Petra Fouska zaznělo, že v roce 2019 proběhlo vše, co bylo
naplánováno, v obci Košíkov se buduje nová hasičská zbrojnice, zhodnotil činnost hasičských sborů na úseku represe. Miroslav Mateja ve zprávě strojníka informoval o stavu
zásahové techniky. Zprávu okrskového pokladníka přednesl Karel Daněk, kterou potvrdil
zprávou revizní a kontrolní rady Josef Pospíšil. Následovalo předání čestných uznání SH
ČMS – okrsku Velká Bíteš – Jiří Havlát z SDH Katov a Jaroslav Neklapil z SDH Velká
Bíteš, který u příležitosti 70tých narozenin a Jaroslav Ošmera při příležitosti 60tých narozenin obdrželi čestné uznání SH ČMS. Záslužnou medaili Vincence Broži udělil okrskový
výbor – Milanu Tesařovi a Pavlu Kuncovi – oba SDH Velká Bíteš, Čestmíru Ventrubovi
– SDH Nové Sady, Milanu Sojkovi – SDH Dolní Loučky, Milanu Kubíčkovi – SDH Radňoves, Ladislavu Fajmonovi – SDH Nové Město na Moravě. Záslužnou medaili Karla
Herolda udělil okrskový výbor Ladislavu Švejdovi a Naděždě Švejdové oba SDH Silůvky,
Anna Hladilová – SDH Kroužek, Ludvík Zavřel – SDH Velká Bíteš. Jednatel Milan Tesař
přednesl plán činnosti, který byl odsouhlasen. Následovala volba staronového okrskového
výboru v čele se starostou a 2 náměstky, velitele a dalších členů, která byla provedena aklamací. Následovala diskuze a zdravice hostů - Zdenek Moural pozdravil jménem odborné
rady hasičské historie OSH Brno-venkov, plk. Ing. Libor Hanuška pozdravil za HZS Kraje
Vysočina, náměstek starosty OSH Miroslav Jágrik informoval o dění v okresním sdružení
hasičů, Ladislav Švejda poděkoval za pozvání a poděkoval za činnost pro dobrovolné hasiče, Miroslav Homola informoval o dálkové dopravě vody koňskými stříkačkami přes
3 kraje, Ladislav Fajmon pozdravil jménem Odborné rady zasloužilých hasičů a poděkoval
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za udělené vyznamenání, v okrese Žďár nad Sázavou bylo uděleno 82 titulu Zasloužilý
hasič, z toho 44 již zemřelo, poděkoval za odvedenou práci, Zdeněk Melkes pozdravil
jménem Prezidia MHJ a hejtmana JMK JUDr. Miroslava Šimka, vyzdvihl mezikrajskou
spolupráci, zmínil vysokou administrativní zátěž sborů, Ing. Alois Koukola, CSc. poděkoval za pozvání a popřál zdraví, Milan Sojka pozdravil jménem okrsku Dolní Loučky,
Milan Kubíček jménem okrsku Heřmanov. Starosta SDH Košíkov Martin Brym poděkoval za účast. Výroční valnou hromadu zakončil starosta Ludvík Zavřel a následoval oběd
a volná diskuze.
David Dvořáček

OSTATNÍ
FINANČNÍ VÝTĚŽEK OD ZAMĚSTNANCŮ ITW PRONOVIA
PUTOVAL NA DOMOV PRO SENIORY
Před Vánoci v pátek 20. 12. 2019
pořádala společnost ITW PRONOVIA v kulturním domě ve Velké Bíteši vánoční večírek pro své zaměstnance. Celkem se nám podařilo vybrat
50 000 Kč a byli i takoví dobrodějové,
kteří přispěli jen tak na dobrou věc
bez toho, aniž by se večírku účastnili.
Veškerý výtěžek ze vstupného jsme se
totiž letos rozhodli věnovat Domovu
pro seniory ve Velké Bíteši a 13. 1.
2020 byl jeden z našich Operations
Managerů pan Otto Ilgner částku přePředání finančního daru. | Foto: Markéta Polehlová
dat vedoucí sestře Domova paní Petře
Veselé. Tento dar bude použit na nákup polohovatelných matrací, které ulehčí sestřičkám
v Domově práci i záda. My bychom touto cestou rádi poděkovali všem našim zaměstnancům, kteří na tuto dobrou věc přispěli.
Markéta Polehlová

I PO DVACETI LETECH VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
STÁLE ROSTE
Prvních čtrnáct dní roku 2020 opět ukázalo, že lidem v okrese není lhostejný život těch,
kteří se každodenně ocitají v náročných životních situacích, kdy potřebují pomoc druhých.
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I v letošním roce totiž výtěžek dvacáté Tříkrálové sbírky opět vzrostl. Díky štědrosti dárců
a ochotě koledníků bude moci Oblastní charita Žďár nad Sázavou pokračovat v rozvoji
svých služeb.
„Mám velikou radost, že v letošním roce věnovali dárci celého okresu 3 782 121 Kč,
což je o 205 692 Kč více než v roce loňském. Chtěla bych jim moc poděkovat za jejich
štědrost. Tohoto krásného výsledku bychom ovšem nedosáhli bez spolehlivých koordinátorů sbírky a samozřejmě bez tříkrálových koledníčků. I jim patří moje velké poděkování. Zároveň bych všem chtěla vzkázat, že si jich moc vážím. Koledníkům za to,
že věnují svůj čas pro dobrou věc, i když to stojí námahu a někdy i překonávání překážek v podobě špatného počasí či nepříjemných reakcí oslovených. Dárců si vážím za to,
že nejsou lhostejní k lidem v těžkých životních situacích různého druhu a štědře přispívají na jejich potřeby. A oběma skupinám ještě jednou moc děkuji, protože bez nich
by naše organizace nemohla pomáhat tak, jak se to daří s jejich pomocí. Děkujeme“,
sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka žďárské Charity.
Dvacátou Tříkrálovou sbírku koordinovala v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou
Mgr. Michaela Kuchtová, která se v listopadu vrátila z pětileté mateřské pauzy. Letošní
sbírka byla její desátou v pořadí a opět s úspěšným výsledkem. Michaela strávila v terénu
několik týdnů, kdy komunikovala se svými asistenty a představiteli měst a obcí, kteří se
do sbírky zapojili.
„Po celém žďárském okrese bylo možné potkat 2 200 koledníků, které mělo na starosti přes 78 základních asistentů. Koledníci opatrovali 544 úředně zapečetěných kasiček,
rozdali přes 70 000 cukříků a 32 500 letáků. Zapojeno bylo 220 měst a obcí. Ráda bych
vzkázala všem svým asistentům a jejich pomocníkům, že jejich práce, i když je mnohdy neviditelná, je skutečně důležitá. Moc si vážím všech, kteří léta spolupracují při královských
povinnostech v přátelském a pozitivním duchu. Taková spolupráce mi dává sílu jít opět do
dalšího ročníku,“ zhodnotila Michaela Kuchtová.
Získané finance plánuje Oblastní charita Žďár nad Sázavou použít především na podporu terénních služeb, které jsou v současné době velmi vyhledávané, dále pak na podporu Charitní záchranné sítě, která pomáhá lidem bez domova, na podporu sociálně
slabých rodin s dětmi a těžce nemocných. Podpořena bude také dobrovolnická činnost,
která doplňuje profesionální služby Charity.
V Tříkrálové sbírce za farnost ve Velké Bíteši bylo do 30 kasiček v letošním roce
vybráno celkem 217.000 Kč: Přibyslavice – 15.573 Kč, Nové Sady – 15.841 Kč, Bezděkov – 3.940 Kč, Košíkov – 11.791 Kč, Velká Bíteš – 160.270 Kč, Jindřichov + Jestřabí
– 9.585 Kč
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Koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Žďár nad Sázavou:
Mgr. Michaela Kuchtová, tel.: 777 755 444, e-mail: dc@zdar.charita.cz
Ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou:
Ing. Jana Zelená, tel. 777 755 656, e-mail: jana.zelena@zdar.charita.cz
Lenka Šustrová

ÚNOR 2020
Máme tady druhý měsíc nového roku a už jsme si pomalu zvykli na to, že u data musíme
psát dvě dvacítky za sebou. Říkáte si, co nám asi tento rok přinese? Možná máte v paměti
negativní záležitosti z loňska, například kůrovcovou kalamitu, sucho, přírodní katastrofy
a další nepříjemné věci, které nám tak často připomínají média. Člověk pak může sklouznout do obav, co dalšího nepříjemného se zase přihodí. Věřím však, že mnoho z nás má
spoustu dobrých vzpomínek na uplynulé období, u nás to bylo mimo jiné narození pátého
vnoučete. Zkusme se do budoucna dívat s nadějí, naučme se být vděční a hledejme, jak bychom mohli být užiteční. Kéž nám všem v tom Bůh požehná. Pár veršů z Bible na povzbuzení:
Jeremiáš 29. kapitola, verše 11–13:
Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím, je Hospodinův výrok. Úmysly o pokoji
a ne o zlu, abych vám dal budoucnost a naději. Když mě budete volat, půjdete a budete se
ke mně modlit, vyslyším vás. Když mě budete hledat, naleznete mě, pokud mě budete hledat
celým svým srdcem.
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Vážení spoluobčané,
na základě potřeby podrobné evidence odpadů ve sběrném dvoře a dodržování podmínek obecně závazné
vyhlášky o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na území města Velká Bíteš se zavádí od 1. 1. 2020 elektronický evidenční systém odpadů. V rámci
tohoto systému je nutné se při ukládání odpadů do sběrného dvora prokázat identifikační kartou s čárovým
kódem. Pro větší komfort při vyřizování této identifikační karty a urychlení celého procesu vydávání karet
a tím i následného rychlejšího odbavení ve sběrném dvoře přikládáme do tohoto Zpravodaje „Žádost o vydání
identifikační karty“.
Po vyplnění všech potřebných údajů lze s touto žádostí naložit jedním ze tří níže uvedených způsobů:
1) Vyplněnou a podepsanou žádost naskenovat a elektronicky zaslat
		 na email: vlastimil.osmera@tsvb.cz
2) Vyplněnou a podepsanou žádost osobně odevzdat v pracovní době přímo v sídle společnosti
		 na Masarykově náměstí 88, mimo pracovní dobu lze vhodit do poštovní schránky
3) Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdat přímo ve sběrném dvoře
Na základě vyplněné žádosti vám bude vystavena identifikační karta, kterou si budete moct následně
vyzvednout ve sběrném dvoře, a to v průběhu celé pracovní doby Sběrného dvora.
Identifikační kartu po vyplnění žádosti získáte i přímo ve sběrném dvoře, ale v tomto případě je nutné počítat
s delší časovou náročností pro zaevidování do systému.
Pro urychlení celého procesu Vás tímto žádáme o maximální využívání elektronické korespondence.
Žádost je umístěna v el. podobě i na stránkách www.tsvb.cz.
Ing. Gaizura Pavel, jednatel společnosti

PRAVIDLA PŘEJÍMKY ODPADŮ DO ZAŘÍZENÍ
SBĚRNÝ DVŮR
Karlov 77
VELKÁ BÍTEŠ
Pro plátce místního poplatku města Velká Bíteš za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
A. Identifikační údaje provozovatele sběrného dvora:
Adresa provozovatele:

Statutární zástupce:
Odpovědný vedoucí:
Pracovník sběr. dvora:

Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
Masarykovo nám 88
tel.: 566 532 007-9, fax. : 566 532 008
IČ: 255 94 940
DIČ: CZ 25594940
Ing. Gaizura Pavel, jednatel společnosti
Vlastimil Ošmera – vedoucí provozu I
tel: 777 712 092
Martin Doubek
tel.: 774 373 053

B. Identifikační údaje vlastníka:
Vlastník zařízení:

Technické služby Velká Bíteš s.r.o.
Masarykovo nám. 88
595 01 Velká Bíteš
okr. Žďár nad Sázavou
tel.: 566 789 751-2
IČ: 255 94 940
DIČ: CZ 25594940

................................................................ . . . . . . . . . . . . .
................................................................ . . . . . . . . . . . . .
................................................................ . . . . . . . . . . . . .

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště nebo pobytu:

Telefonický kontakt:

................................................................ . . . . . . . . . . . . .
................................................................ . . . . . . . . . . . . .

trvale přihlášených ve městě Velká Bíteš:

Číslo vydané karty (vyplní pracovník TS):

Počet osob tvořících domácnost

................................................................ . . . . . . . . . . . . .

Jméno a příjmení žadatele (plátce poplatku):

Žádost o vydání identifikační karty – sběrný dvůr Karlov 77

Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš

Datum: ……………………………………

Ve Velké Bíteši dne:
Podpis: ……………………………………

Dle GDPR máte právo:
a) vzít svůj souhlas kdykoliv zpět
b) požadovat informaci o tom, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány
c) požádat vysvětlení ohledně zpracovávání osobních údajů
d) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
e) požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování
f) vznést námitku proti zpracování

Prohlášení žadatele o seznámení s pravidly přejímky odpadů do zařízení:
Prohlašuji tímto, že jsem se seznámil s pravidly přejímky odpadů do zařízení Sběrný dvůr, Karlov 77.

Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů
Uděluji tímto Technickým službám Velká Bíteš spol. s r.o., se sídlem Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88,
okres Žďár nad Sázavou, PSČ 595 01, IČ 255 94 940 (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním poskytnutých,
výše konkrétně popsaných, osobních údajů o mé osobě, a to ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních
údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, v jeho platném
znění. Předmětné osobní údaje jsou správcem zpracovávány pro účel evidence přijímaných odpadů do zařízení
sběrného dvora Karlov 77, Velká Bíteš, a to po dobu nezbytně nutnou k naplnění sděleného účelu. S uvedeným
zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu nebo dopisu na
kontaktní údaje správce.

Základní povinnosti nakládání s odpady ve sběrném dvoře – Karlov 77, Velká Bíteš se řídí provozním
řádem ze dne 3. 10. 2019, schváleným rozhodnutím KUJI 77496/2019. Tato pravidla rozšiřují
a zpřesňují podmínky pro přejímku odpadů do zařízení v následujícím rozsahu:
Na základě potřeby podrobné evidence odpadů ve sběrném dvoře a dodržování podmínek obecně
závazné vyhlášky o provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Velká Bíteš, se zavádí od 1. 1. 2020 elektronický evidenční systém
odpadů. V rámci tohoto systému je nutné se při ukládání odpadů do sběrného dvora prokázat identifikační
kartou s čárovým kódem.
Bez platné identifikační karty není možné odpad ve sběrném dvoře uložit
Identifikační kartu pro využití služeb sběrného dvora je možné vystavit pouze plátci místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ve Velké Bíteši.
Tímto plátcem je jedna osoba za fyzické osoby tvořící domácnost a přihlášené ve městě Velká Bíteš
(včetně místních částí), vlastník nebo správce za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě,
případně fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, v nichž není přihlášená žádná fyzická osoba (tedy za poplatníky místního poplatku).
Identifikační karta opravňuje ukládat odpady do zařízení v rozsahu a za podmínek schválených v obecně
závazné vyhlášce o stanovení systému nakládání s odpady na území města Velká Bíteš.
Vydání identifikační karty zabezpečují TS na základě vyplněné žádosti a předložení platného
občanského průkazu.
Žádost lze vyplnit i elektronicky, a to na stránkách www.tsvb.cz v sekci sběrný dvůr a následně zaslat na
e-mail: vlastimil.osmera@tsvb.cz
Vydání identifikační karty je bezplatné a bude probíhat vždy ve sběrném dvoře Karlov 77, a to v průběhu
celé pracovní doby:
Út, Čt, Pá
St
So
Polední přestávka

6.00 – 14.00 hodin
6.00 – 17.00 hodin
8.00 – 14.00 hodin
11.00 – 11.30 hodin

Ukončení platnosti, ztráty, zcizení nebo znehodnocení karty
1. V případě zániku plátcovství místního poplatku je povinen plátce jemuž byla karta vystavena tuto vrátit
v místě vydání karty a to ve sběrném dvoře.
2. V případě ztráty, zcizení nebo znehodnocení karty musí plátce postupovat stejným způsobem jako
v případě vydání nové identifikační karty.
3. Duplikát bude vyhotoven a vydán opětovně na sběrném dvoře, původní identifikační karta bude
v systému zneplatněna pro případ neoprávněného zneužití.
4. Vystavení duplikátu identifikační karty je zpoplatněno částkou 100,-Kč včetně DPH.
Ing. Gaizura Pavel, jednatel společnosti

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).
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný únor Věra Pokorná

ZAJÍMAVOSTI Z REGIONU
V NEDALEKÉM BŘEZÍ ŽIJE MISTR SVĚTA
Málokdo ví, že v našem regionu žije mistr světa v mushingu – jízdě se psím spřežením. Jmenuje se Martin Vrtěl, narodil se a vyrůstal na starém Brně a na Vysočinu jej
přivedla láska ke zvířatům, zejména k pejskům. Sympatický pětatřicátník, sedící proti
mně v Cukrárně U Zdubů, působí na první pohled vyrovnaně, svoje úspěchy hodnotí
s přirozenou skromností i s nadhledem. Začínáme rozhovor a já si po chvíli uvědomuji,
s jakou cílevědomostí a houževnatostí se Martin své zálibě věnuje již od mládí. Doprovází jej dva malí synkové a přítelkyně Lucka, taktéž úspěšná „mašerka“.
Co je mushing?
Mushing je jedno z odvětví kynologických sportů, nazývané také jako jízda se
psím spřežením. Jedná se o využití síly tahu psů a první zmínky o něm pochází již
z 19. století. Kolébkou mushingu je Aljaška, kde je národním sportem. V Československu se začal rozšiřovat na přelomu 70. a 80. let minulého století. První české závody psích spřežení se konaly v roce 1985 v Peci pod Sněžkou. Závodí se v různých
kategoriích – podle počtu psů ve spřežení (od 2 do 16) a podle délky tratě – sprinty
(6 – 25 km), střední (40-90 km) a dlouhé vzdálenosti (více než 90 km).
Martin se představil sám
Je mi pětatřicet a pocházím z té nejstarší části Brna – „Oltecu“. Mám dva syny,
šestiletého Metoděje a tříletého Matouše. Babička měla na Rudě chalupu a já jsem po škole
přemýšlel, co a jak a chtěl jsem mít psa. V bytě jsem jej mít nemohl a tak jsem se zeptal
babičky, jestli bych s ním nemohl být u ní na chalupě. Přestěhoval jsem se k ní na Rudu
a na inzerát jsem si pořídil svého prvního psa – Sibiřskou husky, protože jsem měl hrozně
rád vlky. Teprve potom jsem zjistil co je to mushing a u jednoho psa jsem nezůstal.
Jak jste se dostal do Březí?
Na chalupě v Rudě byl pouze malinký dvorek a žádný pozemek. Takže jsem hledal
něco jiného poblíž, aby dojezdová doba do Brna po dálnici byla asi tak půlhodinu,
protože pracuji v Brně, v malé rodinné firmě zabývající se prodejem potravinářských
strojů na vakuové balení. V Březí čirou náhodou někdo prodával barák, který se nám
jevil jako nejlepší z nabízených, protože tam by psi mohli mít pořádný výběh.
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Martin s pejsky v maximálním nasazení. | Foto: Archiv M. Vrtěla

Už tehdy jste šel za svým cílem?
Ne. Na Rudě jsem měl jednoho psa a postupně jsem zjišťoval, co s ním lze dělat.
Koupil jsem nějaké postroje, začal jsem jej zapřahat a jezdit s ním na kole. Pořídil jsem
mu parťáka, Aljašského malamuta. Teď jsem měl dva psy a na tom kole už to nebylo
ono. Koupil jsem třetího a pořídil si tříkolku. A zase na tu tříkolku to už bylo málo,
tak jsem si pořídil čtvrtého a zjistil jsem, že je lepší mít čtyřkolku a tak to narůstalo
a narůstalo, až jich tam po čase běhalo deset.
A kdy to přešlo v tu vrcholovou činnost?
Já ani nevím…to není motorka, nedá se to dát do garáže a přijít k tomu za půl roku,
nahodit a jet se někam projet. Je s tím spousta práce, vezme to mnoho volného času
a stojí to peníze. Držet 10 pejsků jen tak, občas se s nimi projet, to bych prostě dělat
nemohl. Tak jsem si řekl – buď to budu dělat pořádně anebo vůbec a věnoval jsem
tomu veškeré síly.
Jak začala cesta k tomu velkému úspěchu?
Odstoupil jsem od pejsků čistokrevných a přešel na psy závodní – na křížence,
kteří jsou vyšlechtěni pro závody. Uchvátila mě jejich chuť pracovat, která je neskutečná. To byl velmi důležitý krok a potom to šlo jedno s druhým. Začnete do toho
pronikat, zjistíte, že nestačí jenom jezdit – na koloběžkách či na saních, musí se nějak
mazat, tak se to naučíte. Začínal jsem na káře, nejprve jsem jezdil závody na suchu
a v letech 2007 a 2008 to byla moje první sezóna - první závody v Trnávce, kde jsem
jel na tříkolce se čtyřmi psy. Naše sezóna se dělí na podzimní a zimní.
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Jaké se jezdí disciplíny?
Na suchu individuální a týmové.
Nejdostupnější individuální disciplínou
je canicross, který dnes zažívá velký
boom, protože vám stačí jeden pejsek,
koupíte mu postroj a nějakou šňůrou se
s ním spojíte. Potom je to bikejöring,
což je jeden pejsek a jezdec na kole,
dále koloběžka s jedním nebo dvěma
psy, tj. scooter 1 nebo scooter 2. Týmové disciplíny jezdíme se třemi až
čtyřmi psy na tříkolkách a s pěti až osmi
psy na čtyřkolkách. Ve vrcholových závodech jde o každé kilo, ty dnešní čtyřkolky váží kolem 20 kg. Máme 3 distance: sprinty – od 4 km do cca 24 km,
střední vzdálenosti – okolo 40 km na
1 kolo a dlouhé vzdálenosti, tzv. longy.
V zimě jezdím 6 psů na střední vzdálenost a na podzim na suchu jezdím
sprinty, ve kterých jsem se stal loni ve
Švédsku mistrem světa.
Jak to gradovalo až k samému
vrcholu?
Přelomový byl rok 2012, kdy jsme
vyjeli na polskou stranu Krkonoš do
biatlonového areálu Jakuszyce, kde se
nám podařilo vyhrát prestižní závod.
Byl to první větší úspěch, byl jsem nadšený a získal jsem velkou motivaci.
V letech 2014, 15 a 16 jsme 3x vyhráli
na závodech v Rusku v Karelské oblasti. V roce 2014 jsem byl na svém
prvním Mistrovství Evropy (ME)
ve Finsku a skončil jsem třetí. ME
a Mistrovství světa (MS) se pravidelně
střídají. MS bývá jednou v Evropě
a jednou v Americe, v kolébce tohoto
sportu. My se zúčastňujeme pouze MS
v Evropě, na ta zaoceánská nemáme
finanční prostředky.
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Martin a Lucka na mistrovství světa. | Foto: Archiv M. Vrtěla

Martin Vrtěl na stupních vítězů. | Foto: Archiv M. Vrtěla
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A teď k samotnému mistrovství světa
Podzimní MS 2019 vyšlo na Evropu, konalo se ve městě Nybro v jižním Švédsku.
Jeli jsme do Roztoku, nalodili se na večerní trajekt a ráno jsme byli v Trelleborgu.
Do cíle nám chyběly ještě 4 hodiny. Nybro je malé městečko, asi jako Tišnov, s krásným volnočasovým areálem a výborným zázemím. Oficiální zahájení, včetně slavnostního nástupu se státními vlajkami se konalo večer a byla to velká „šou“. MS bylo
rozdělené na 4 závodní dny. Ve čtvrtek a pátek se jely individuální kategorie, sobota
a neděle byly vyhrazené pro týmy, v neděli bylo pak slavnostní vyhlášení výsledků.
Připomínalo to veliký závod, který byl výborně připravený a zorganizovaný.
Velká výsledková tabule s průběžnými časy ze dvou míst na trati, což bylo velice atraktivní pro diváky, kteří navíc mohli sledovat průběh závodu i v aplikaci
na mobilních telefonech. Jel jsem tam „šestku“ – čtyřkolka a 6 psů, kterou jezdím
i v zimě a podařilo se nám o několik vteřin zvítězit. Po prvním kole bylo v 9 vteřinách naskládaných prvních pět týmů a každé zaváhání mohlo změnit pořadí.
V sobotu se mně špatně usínalo, pořád jsem si promítal těch několik vteřin. V neděli
to vyšlo a byl jsem nesmírně šťastný.
Výsledková listina MS – kategorie Dog rig (DR6) – 6.3 km
			
Čas:
I. kolo
1. Martin Vrtěl
Czech Republic
11:22.5
2. Ylva Leegaard
Norway
11:25.1
3. Jakub Reguli
Slovakia
11:30.4
4. Igor Tracz
Poland
11:30.6
5. Mikael Högberg
Sweden
11:25.2
6. Dominique Couvelard
France
11:49.8
7. Krisztian Roland Kiss
Norway
11:48.6
8. Remo Baumann
Switzerland
12:05.9
9. Javier Alemanno Sanchez Spain
12:09.2
10. Patrick Wirz
Switzerland
12:10.7
11. Tommy Baes
Belgium
12:27.0
12. Rolf Rietkerk
Germany
12:36.7
13. Christin Remmers
Germany
13:13.0
14. Martin Harkamp
Austria
13:13.3
15. Terje Hoel
Norway
16:02.8

II. kolo
11:18.6
11:20.2
11:16.1
11:17.6
11:24.9
11:45.2
11:54.3
11:47.4
11:55.4
12:02.3
12:19.7
12:44.9
12:35.1
13:47.1
15:37.5

celkem
22:41.1
22:45.3
22:46.5
22:48.2
22:50.1
23:35.0
23:42.9
23:53.3
24:04.6
24:13.0
24:46.7
25:21.6
25:48.1
27:00.4
31:40.3

Pozn.: Na tomto MS byla úspěšná také Martinova přítelkyně Lucie Schönová, která ve své kategorii
(2 psi + koloběžka) obsadila 6. místo.

Redakce Zpravodaje děkuje za vzornou reprezentaci České republiky i našeho regionu.
Alois Koukola
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SPORT
STOLNÍ TENIS – KRAJSKÝ BODOVACÍ TURNAJ MLÁDEŽE (BTM)

Z turnaje. | Foto: Archiv TJ Spartak

Dne 4. 1. 2020 se ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš uskutečnil BTM kraje Vysočina. Účastno bylo celkem 30 mladších a starších žáků i žákyň z různých míst našeho
kraje jako např. Jihlava, Kamenice u Jihlavy, Oslavice, Stařeč, Škrdlovice. Hráči oddílu
TJ Spartak Velká Bíteš se ve dvouhrách v kategorii mladších žáků umístili: Adam Obořil
na 9. místě a David Obořil na 13. místě. Díky vrchnímu rozhodčímu Zdeňkovi Jarošovi –
předsedovi Okresního svazu st. tenisu Žďár n/S., pořadateli turnaje - TJ Spartaku V. Bíteš
a všem trenérům a rodičům hráčů proběhl turnaj hladce a v přátelské atmosféře.
Za oddíl st. tenisu trenéři K. Lachowiczová, L. Vaculík a L. Zezulová

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 37/2019 KONANÉ DNE 9. PROSINCE 2019
2/37/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 36/2019 ze dne 2. 12. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 9. 12. 2019
3/37/19/RM – bere na vědomí Pravidla přejímky odpadů do zařízení Sběrný dvůr, Karlov 77, Velká
Bíteš, předložená jednatelem Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
4/37/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím darů Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538,
příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8493/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Únor 2020 | 47

5/37/19/RM – rozhoduje poskytnout dar ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2019
na úhradu nákladů spojených s vydáním knihy ke 100. výročí založení týdeníku Velkomeziříčsko,
a to na základě žádosti o poskytnutí daru zapsané pod č. j. MÚVB/8409/19 a uzavřít Smlouvu
o poskytnutí daru s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2019
6/37/19/RM – schvaluje rozpočty na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022
všech příspěvkových organizací zřízených městem v předloženém znění.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací termín: 10. 1. 2020
7/37/19/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města
č. 15/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2019
8/37/19/RM – rozhoduje souhlasit s ponecháním návratné finanční výpomoci ve výši 499.378,- Kč
Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizací do roku 2020. Splacení návratné finanční výpomoci městu proběhne po obdržení dotace na vybudování přírodní vzdělávací
zahrady u MŠ ze SFŽP.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2020
9/37/19/RM – rozhoduje instalovat venkovní kameru na plášť polikliniky, připojit ji do stávajícího
městského kamerového systému, nastavit ji tak, aby monitorovala veřejný prostor plochy k posezení,
ukotvit lavičky v parkové části prostranství, zahrnout prostranství do připravované vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích města Velké Bíteše. Umístit na
stávající sloupy odpadkové koše na psí exkrementy u obou možných přístupů na prostranství v okolí
polikliniky, dále na ně instalovat značky zákazu volného pobíhání psů a venčení psů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2020
10/37/19/RM – rozhoduje uzavřít se spol. GasNet. s.r.o., IČ: 27295567, se sídlem Klíšská 940/96,
400 01 Ústí nad Labem smlouvu o zrušení a zřízení věcného břemene k části pozemku p.č. 358/10
v k.ú. Košíkov v důsledku uložení nové plynové přípojky překopem o délce cca 10 m za jednorázovou úhradu stanovenou dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě,
jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš ve výši 2000,- Kč/bm.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2020
11/37/19/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít dodatek smlouvy č.: 6011704023
o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR, a.s., Jihlavská
759/4, 59101 Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2019
12/37/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy HZB spol. s r.o., IČ: 25510916, se sídlem Pražská 548/136, Brno – Bosonohy, na provedení výměny hlavních vstupních do budovy kulturního domu ve Velké Bíteši, Vlkovská 482, za cenu 123.413,70 Kč bez DPH (149.330,60 Kč včetně
DPH 21%) a tyto práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2020
13/37/19/RM – bere na vědomí zabezpečení Polikliniky Velká Bíteš dle předloženého materiálu odboru
majetkového a ukládá odboru majetkovému zajistit realizaci zabezpečení v rozsahu dle tohoto materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2020
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14/37/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr propachtovat části pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře cca 66 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné
ve výši 20,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
15/37/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout část pozemku p.č. 1064/9 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou
3 měsíce za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
16/37/19/RM – doporučuje ZM schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/5013/2019-BZRM, a to k pozemkům
parc. č. 3007/14 a parc. č. 3007/15 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit
pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 12. 2019
17/37/19/RM – rozhoduje zamítnout žádost a rozhoduje nesouhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího stání pro provozovnu Kebabu v budově domu Kostelní 70 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2020
18/37/19/RM – rozhoduje upravit dopravní značení na komunikacích Družstevní, U Stadionu,
Tyršova, Za Školou a Sadová v obci Velká Bíteš dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2020
19/37/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zpracování studie využití budov Masarykovo náměstí 86 a 87 a s tím související PD stavebně konstrukční řešení stavby ve stupni pro provádění stavby v celkové výši 107.448,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
20/37/19/RM – schvaluje návrh Lesů ČR s.p. na změnu názvů nádrží v k.ú. Jindřichov na parcele
číslo 298/1 „Olšoveček“ a na parcele č. 319 „Na prameni Chvojnice“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2019
21/37/19/RM – bere na vědomí přehled financování stavby „Inženýrské sítě na Babinci, Velká Bíteš“.
22/37/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím daru Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8687/19.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
23/37/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy, IČ:13666444 na dodávku a instalaci
nového kotle v rámci obnovy tepelných zařízení městské kotelny v budově č.p. 610 (U Stadionu),
p.č.854/1, obec a k.ú. Velká Bíteš, za cenu 1.540.000,00 Kč bez DPH (1.863.400,00 Kč včetně DPH)
a uzavřít s ním smlouvu o dílo s těmito dalšími podstatnými náležitostmi:
- dokončení díla: do 28. 2. 2020,
- záruka za dílo: na kotel 24 měsíců, na výměník a ostatní práce 60 měsíců,
- platební podmínky: cena zakázky bude uhrazena ve 120 měsíčních splátkách, při čemž každá
splátka bude ve výši 1/120 z ceny díla včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
24/37/19/RM – rozhoduje zlikvidovat předměty získané v zastaveném dědickém řízení.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2019
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25/37/19/RM – schvaluje všechna navýšení oproti schváleným nabídkovým cenám 18/25/19/RM ze
dne 25. 7. 2019 v částce 14.313,54 Kč na akci: „Rekonstrukce kulturního domu Březka“ a spolupodílet se na akci úhradou 50% podílu finanční částky převyšující roční rozpočet místní části Březka
a to v celkové výši 64.851,18 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2019
26/37/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 41593944 na provedení hrubé podlahy
v přístavbě KD Jáchymov v rozsahu 58 m² v celkové ceně do 70.000,- Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2019
27/37/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno,
IČO: 25533843 na administraci veřejné zakázky – Pořízení CAS pro JSDH Velká Bíteš a uzavřít s ní
smlouvu o dílo s cenou 64.130 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 12. 2019
28/37/19/RM – bere na vědomí finanční bilanci hodů předloženou Informačním centrem a Klubem
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací pod č.j. MÚVB/8232/19.
29/37/19/RM – bere na vědomí účetní bilanci hodů předloženou Informačním centrem a Klubem
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací pod č.j. MÚVB/6878/19.
30/37/19/RM – bere na vědomí seznam kulturních a společenských akcí pro r. 2020 předložený
Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
31/37/19/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020 platový
výměr ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 1. 2020
32/37/19/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb. s účinností od 1. 1. 2020
platový výměr:
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace
• ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitelky Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace
• ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 1. 2020

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 38/2019 KONANÉ DNE 16. PROSINCE 2019
2/38/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 37/2019 ze dne 9. 12. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 16. 12. 2019
3/38/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím daru dle žádosti č.j. MÚVB/8768/19, a to Mateřskou
školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací, Mateřskou školou Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvkovou organizací a Základní školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitelky příspěvkových organizací termín: 31. 12. 2019
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4/38/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno,
IČO: 25533843 na provedení zadávacího řízení v rámci akce „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš
– Masarykovo náměstí 86“ za cenu 55.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 1. 2020
5/38/19/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 16/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2019
6/38/19/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím daru Informačním centrem a Klubem kultury Města
Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8868/19.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
7/38/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele ELECTROSUN, s.r.o., U Zvoničky 3, 289 31 Bobnice, IČ: 25688553, na zpracování Generelu veřejného osvětlení ve Velké Bíteši
ve výši 82.600,00 Kč bez DPH, 99.946,00 Kč s DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
8/38/19/RM – schvaluje převod ve výši 123.397,- Kč z Rezervního fondu do Investičního fondu
a převod ve výši 35.892,- Kč z příspěvku na provoz na rok 2019 do Investičního fondu Mateřské
školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
9/38/19/RM
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu nebytového prostoru č. 107
o výměře 36,3 m2 v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 zastavěná plocha a nádvoří
v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to
- místnost o výměře 15,21 m2 za nájemné v min. výši 1.200,- Kč/m2/rok,
- místnost o výměře 21,09 m2 za nájemné v min. výši 1.200,- Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce byla doručena 1 nabídka nájemného,
b) otevřela a projednala doručenou nabídku nájemného ve výši 1.500,- Kč/m2/rok,
c) rozhoduje pronajmout nebytový prostor v budově č.p. 85, která je součástí pozemku p.č. 60 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. a obci Velká Bíteš v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 107
o výměře 36,3 m2 společnosti ZVEREXPELÁN s.r.o., Lípová 178, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 07730365
za nájemné ve výši 1.500,- Kč/m2/rok od 1. 1. 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
10/38/19/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2019 řediteli Informačního centra
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 10/2019 KONANÉHO DNE 9. PROSINCE 2019
1/10/19/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Řezáče a pana Aloise Špačka.
3/10/19/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření města č. 15/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2019
4/10/19/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 11. 2019.
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5/10/19/ZM: bere na vědomí zápis č. 09/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš.
6/10/19/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2020 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2020
7/10/19/ZM: rozhoduje, že materiál střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 20212022 bude projednán na řádném zasedání zastupitelstva města v únoru 2020.
8/10/19/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/120 o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 1.201 Kč/m2. Město uhradí veškeré náklady související s koupí uvedené části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2020
9/10/19/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o místním poplatku ze psů.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 12. 2019
10/10/19/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 12. 2019
11/10/19/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 12. 2019
12/10/19/ZM: bere na vědomí písemný materiál zpracovaný majetkovým odborem Městského
úřadu Velká Bíteš dne 1. 11. 2019 ve věci pořízení sochy J. A. Komenského a bude poskytnut členům
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš.
13/10/19/ZM: bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš
č. 12/2019 ze dne 13. 11. 2019.
14/10/19/ZM: schvaluje a rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci č.j. UZSVM/BZR/5013/2019-BZRM, a to k pozemkům
parc. č. 3007/14 a parc. č. 3007/15 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit
pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2020
15/10/19/ZM: souhlasí s bezúplatným poskytováním prostor sálu budovy základní umělecké školy
pro pořádání přednášek a besed v rámci Bítešské akademie, a to za podmínky, že to neodporuje zřizovací listině základní umělecké školy a že o tomto poskytování bude mezi Základní uměleckou školou
Velká Bíteš a Kolpingovou rodinou uzavřena písemná smlouva.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Měníme životní styl, chceme dům nebo velkou chalupu. Tel. č.: 736 727 033
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Učitelská rodina hledá byt. Tel. č. 605 301 200
Prodáme palivové dřevo, listnaté i jehličnaté. Info na tel. č.: 728 166 926
Prodej bytu v osobním vlastnictví o velikosti 2+1 v ulici U Stadionu ve Velké Bíteši.
Udržovaný byt ve 2.NP/5 revitalizovaného panelového domu, celková plocha 58 m2,
balkon, sklepní box. Cena bytu 2.540.000 Kč. Kontakt: realitní kancelář Renč,
tel. č. 603 846 609, renc@renc.cz, www.renc.cz.

VZPOMÍNÁME
Dne 10. února 2020 to budou tři roky, co nás navždy opustila naše maminka,
babička a prababička paní Jiřina Cendelínová, a dne 28. května 2020
uplyne 30 roků od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Tomáše Cendelína
z Jáchymova. Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
		

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 12. února uplyne 8 let,
co nás navždy opustila naše maminka,
babička Alena Prokešová.
Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají manžel a synové Roman a Richard s rodinami.

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 březen 2020: 17. únor 2020. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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ODDĚLENÍ
Poliklinika
Tyršova ulice:
Praktičtí lékaři:

Dětští lékaři:

LÉKAŘ
MUDr. Svatopluk Horek
tel.: 566 503 675,
602 729 142
MUDr. Oldřich Holotík
tel.: 566 503 672

ORDINAČNÍ HODINY
Po:
7.00 – 13.00
Út, Čt, Pá:
7.00 – 13.00
St:
12.30 – 18.00
Po, St, Čt, Pá: 6.30 – 12.00
Út:
12.00 – 18.00

MUDr. Eva Dřínková
Masarykovo náměstí 6
tel.: 727 912 628
MUDr. Jana Ráboňová
tel.: 566 503 666,
605 341 734

Po, Út, Čt, Pá: 7.00 – 10.00 (pro akutní)
10.00 – 12.00 (pro objednané)
St:
13.00 – 18.00
Po:
7.00 – 12.00 (nemocní)
13.00 – 15.00 (0 –2 roky)
15.00 – 16.00 (pouze pro objednané)
Út:
7.00 – 12.00
St:
7.00 – 10.00 (nemocní)
10.00 – 13.00 (pouze pro objednané)
Čt:
7.00 – 11.00 (nemocní)
11.00 – 12.00 (pouze pro objednané)
Pá:
7.00 – 12.00
Po:
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00 (Osová Bítýška)
Čt:
7.30 – 13.30 (Osová Bítýška)
Út:
7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
St:
7.30 – 14.00
Pá:
7.30 – 13.30
Út, St, Pá:		 Velká Bíteš
Po:
15.00 – 17.30
St:
10.00 – 13.30
Po:
7.45 – 12.30

MUDr. Marie Petrášová
tel.: Velká Bíteš
566 503 667
tel.: Osová Bítýška
566 536 738
Mob.: 724 219 565
ORL:

MUDr. Iva Floriánová
tel.: 566 503 670
Kožní:
MUDr. Vlasta Procházková
tel.: 566 503 670
MUDr. Štefan Dubáň
tel.: 566 503 670
Ortopedie:
MUDr. Pavel Janík
tel.: 566 503 673,
objednávání každé út
od 9.00 do 12.00 hodin
Mob.: 605 240 130
Interní + DIA ambulance: MUDr. Jindřiška Tichánková
tel.: 566 503 670
MUDr. Jaroslav Štefek
Neurologie
Hrnčířská ulice 128
- privátní
Velká Bíteš
ambulance:
Privátní
gynekologie:
Fyzioterapie:
RTG:
Revmatologie:
Alergologie
a klinická imunologie:
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Čt:

8.00 – 11.30

Po:
Čt:

8.30 – 15.30
9.00 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 15.45

(bez objednání a akutní případy)
(objednaní pacienti)
(děti od 1roku věku)
(UZ kyčlí)

Út:
8.00 – 14.00
Pá:
8.00 – 13.00
Út:
13.00 – 19.00
Čt:
7.00 – 13.00
Možnost objednání EEG a EMG vyšetření
na tel. čísle 566 531 212, 603 574 046
Po:
7.30 – 17.00
MUDr. Věra Sládková
Út:
7.30 – 14.00
Gynekologické vyšetření lépe
St:
7.30 – 14.00
na objednání
7.30 – 15.00
tel.: 566 533 091, 778 444 389 Čt:
Po, Čt:
7.00 – 17.00
Alžběta Salavová
Út, St, Pá: 7.00 – 15.00
tel.: 566 503 668
739 968 839
Po:
8.00 – 16.45 (12.00 – 12.30 oběd)
Martina Hadrabová Dis.
MUDr. Iva Žáková
Út, St, Čt: 8.00 – 13.45
tel.: 566 503 682
Pá:
7.30 – 12.45
MUDr. Amadea Holotíková
Po:
8.00 – 13.00
tel.: 605 854 154
MUDr. Zuzana Šabacká
Čt:
8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
tel.: 774 789 817
Lichá středa: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
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Zubní lékaři:

MUDr. Vladimíra Jelínková
tel.:
566 533 092
MUDr. Marwan Zreika
Tyršova 221
tel.:
566 533 129
MUDr. Jitka Řezáčová
tel.:
607 785 326

Oční ambulance:

Oční optik:

Oční optika Swagg:
Logopedie:
Chirurgie:
Psychiatrie:

MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo náměstí 8
tel.:
566 531 645,
603 166 167
Ortoflex s.r.o.
MUDr. Inessa Dospíšilová
Fixní a snímací rovnátka
pro děti a dospělé
MUDr. Petr Strnad
tel.:
777 503 661
Otto Němec
Hrnčířská ulice 127
Velká Bíteš
tel.:
566 531 566
Kostelní 72
Velká Bíteš
tel.:
703 333 096
Mgr. Jana Krejčí
tel.:
778 008 297
MUDr. Jaromír Šilhavý
tel.:
566 503 671, 603 792 52
MUDr. Jitka Dočekalová
tel.:
775 270 219

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
tel.: 566 531 011
Všeobecná zdravotní pojišťovna
tel.: 952 222 222
Biochemická laboratoř
tel.: 566 503 665
Lékárna U TŘÍ SLOUPŮ, Masarykovo náměstí
tel.: 566 531 416, 731 654 928
Lékárna AURA, Tyršova 603
tel.: 566 531 707
Poliklinika Velká Bíteš – ústředna
Rychlá zdravotní služba
Domácí ošetřovatelská péče, Mgr. Renata Němcová
Tyršova 223
Kancelář Domova důchodců a Pečovatelské služby
Bc. Petra Veselá, Eva Dosadilová, Dis.
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Po:
7.30 – 12.00
Út:
7.30 – 12.00
13.00 – 15.00
St:
12.00 – 17.00
Čt, Pá:
7.30 – 12.30
Po:
7.30 – 12.00
13.00 – 17.00
Út:
7.30 – 12.00
13.00 – 14.00
St:
7.30 – 12.00
Čt:
7.30 – 12.00
13.00 – 16.00
Pá:
7.30 – 12.00
Po:
7.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Út:
7.00 – 12.00
St:
7.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Čt:
7.00 – 12.00
Pá:
7.00 – 12.00
Ordinační doba
Po – Pá:
8.00 – 16.00
Provozní doba
Po – Pá:
7.30 – 16.30
Ordinační doba Čt:
8.00 – 16.30
Provozní doba Čt:
7.30 – 17.00
Masarykovo náměstí 8
tel.: 566 531 645
Po:
11.00 – 12.45
13.15 – 19.00
8.30 – 12.45
13.15 – 16.30
St:
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Čt:
8.00 – 12.00
12.30 – 16.00
Po:
8.00 – 12.00
13.00 – 19.00
Út – Pá:
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Po – Čt:
Pá:

lichý týden
sudý týden

8.30 – 17.00
8.30 – 16.00

Po, Čt: 14.00 – 17.00
Při první návštěvě doporučení od ošetřujícího lékaře.
Út:
7.00 – 14.00
Pá:
7.00 – 12.00
Po:
8.00 – 14.00
(Náměšť nad Oslavou)
Čt:
7.30 – 13.00

St:
Pá:
Út:

8.00 – 12.00
8.00 – 12.00
8.00 – 11.00

13.00 – 17.00
12.00 – 16.00

Po, St, Čt:
7.15 – 14.00
Út, Pá:
7.15 – 14.00
Odběry krve:
7.15 – 8.30
Po – Pá:
7.30 – 17.00
So:
8.00 – 10.30
Po – Čt:
7.30 – 17.00
Pá:
7.30 – 13.00
tel.: 566 503 661, 566 532 411
tel.: 155, 112
tel.: 602 490 207
7.00 – 14.30
tel.: 566 532 413, 566 532 908, 723 784 579
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LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Nové Město na Moravě – nemocnice
dospělí
pracovní dny
15.00 – 20.00 hodin
víkendy a svátky
9.00 – 20.00 hodin
děti
pracovní dny
15.00 – 20.00 hodin
víkendy a svátky
8.00 – 20.00 hodin

tel. č.: 566 801 850
tel. č.: 566 801 364 / 365
tel.: 566 801 670

Třebíč – nemocnice
pracovní dny
17.00 – 20.00 hodin
víkendy a svátky
9.00 – 20.00 hodin

tel. č.: 568 809 341,

Jihlava – nemocnice
pracovní dny
17.00 – 20.00 hodin
víkendy a svátky
9.00 – 20.00 hodin

tel. č.: 567 157 376, 567 157 111
- redakce -

CO SE DĚJE VE VV SKLO?
Společnost VV SKLO, specializovaný výrobce celoskleněných obkladů,
dveří, zábradlí a dalších interiérových
doplňků, působící v Křižanově na
Žďársku změnila majitele. Původně
rodinný podnik manželů Švestkových
změnil od června 2019 majitele a stal
se součástí skupiny Glomex Invest a.s.
Novým ředitelem VV SKLO je Martin Vlček. Hlavním úkolem je nyní
stabilizovat výrobu a získat nové zákazníky, v návaznosti na nové zakázky bude rozšířena výrobní kapacita stávající společnosti.
www.vvsklo.cz
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