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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
nadcházející období měsíce února bude pro nás obdobím 
intenzivních příprav akcí, které bychom chtěli v letošním 
roce realizovat. Předpoklad k tomu nám dává poměrně so-
lidní rozpočtové hospodaření města v uplynulém období. 
Za rok 2016 skončilo s přebytkem ve výši 7,375 mil. Kč. 
Tyto prostředky budou zapojeny do rozpočtu letošního 
roku. Stav financí na rozpočtových bankovních účtech  
k 31. 12. 2016 činil Kč 38,046 mil.. Kč a zůstatek dlouho-
dobých úvěrů k tomuto datu činil 39,449 mil. Kč.

Dlouhodobě vás informuji o přípravách důležitých 
městských staveb, jakými letos budou zejména rekon-
strukce zbývajícího úseku státní silnice I/37 v Lánicích či rekonstrukce krajské komunikace 
od „Méta“ k náměstí. Předpokládané zahájení obou těchto dopravních staveb je stanoveno 
na duben. Náročná bude i realizace první etapy inženýrských sítí a komunikací na Babinci. 
Práce budou zahájeny od počátku února, lhůta výstavby 360 dnů byla stanovena v podmín-
kách soutěže. Na navazující druhou část výstavby technické a dopravní infrastruktury bude 
vypsáno výběrové řízení ještě do poloviny letošního roku. 

Objekt základní školy na křižovatce ulic Na Valech – Tišnovská – Za Školou čekají vý-
razné změny. Zejména technický stav budovy Tišnovská je dlouhodobě silně zanedbaný. 
Připravujeme proto intenzivně projekt na jeho rekonstrukci a zateplení. Rekonstrukce se týká 
celého objektu včetně vnitřních instalací, vybudování dvou výtahů, zajišťujících bezbarié-
rovost v rámci všech objektů školy. Součástí návrhu je zejména přeřešení hlavního vstupu  
z ulice Na Valech, dále pak nástavba objektu Za Školou, ve které vzniknou odborné učebny  
a jejich zázemí nebo také částečná půdní vestavba objektu Tišnovská směrem do dvora při sou-
časném zachování historického vzhledu budovy z ulice Tišnovská. Termíny a postup vlastní 
realizace projektu jsou odvislé od dotací, které město pro tento projekt získá. O dotace na 
zateplení jsme žádali v prosinci, o dotaci na rekonstrukci pak budeme žádat v polovině února.  
Celková doba rekonstrukce je v případě získání dotace odhadována na dva roky. Vzhledem  
k tomu, že projekt je zpracován tak, že po drobných úpravách by bylo možno celkovou rekon-
strukci provádět po dílčích samostatných etapách, přinášíme projektem škole koncepční řešení, 
které by město bylo schopno v delším časovém horizontu zajistit i bez případných dotací.

V měsíci únoru bude ukončeno další kolo výběrového řízení na obsazení dvou míst 
městských strážníků. Ke dnešnímu dni máme již čtyři přihlášené uchazeče na tuto pozici.  
Zcela jistě se budeme snažit, aby městská policie zahájila svoji činnost. Situace, zejména v ob- 
lasti parkování vozidel ve městě, je totiž poměrně kritická. 

Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

Sobota dne 4. února od 20.00 hodin
FARNÍ PLES
Hraje kapela Merllin, vystoupí TomTom band, předtančení La Quadrilla
Předprodej vstupenek na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost, Velká Bíteš

Sobota dne 4. února od 20.00 hodin
XXVI. REPREZENTAČNÍ HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu bude hrát hudba pro všechny generace Jásalka Band
Kulturní dům Katov
Organizuje: Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska, okrsek Velká Bíteš 

Od pondělí 6. února do pátku 10. února 2017 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA STUDENTŮ SOŠ JANA TIRAYE
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

Úterý dne 7. února 2017 od 17.00 hodin
NÁVRAT VLČÍHO VYTÍ
Přednáška Jaroslava Monte Kvasnici
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s muzejním spolkem a Základní školou  
ve Velké Bíteši

Úterý dne 7. února 2017 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP – DUO ARDAŠEV
Vystoupí klavírní duo skvělých brněnských pianistů, Renaty a Igora Ardaševových
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Čtvrtek dne 9. února 2017 v 17.00 hodin 
JAK SI VYTVÁŘÍME NEMOC ANEB ŽIVOTNÍ SÍLA A JEJÍ OSLABENÍ  
V ZIMNÍM OBDOBÍ
Beseda s Danou Švestkovou v městské knihovně.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Sobota dne 11. února 2017 v 8.30 hodin
FLORBALOVÝ TURNAJ – žáci 4. – 6. třídy
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota dne 11. února  2017 od 20.00 hodin
REPREZENTAČNÍ PLES PBS 
Moderuje Petr Štěpán, hraje Vysočinka z Humpolce, cimbálová muzika Kyničan,  
host večera Janek Ledecký, půlnoční vystoupení Jany Musilové, bohatý doprovodný program
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: První brněnská strojírna a.s. Velká Bíteš

Úterý dne 14. února 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Úterý dne 14. února 2017 od 17.00 hodin
AUTOSTOPEM ROZMANITOU SÝRIÍ
Přednáška Libora Drahoňovského. Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Ve středu dne 15. února 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání a promítání o Kubě s Janem Smolíkem.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 18. února 2017 v 9.00 hodin
VOLEJBALOVÝ TURNAJ – ŽÁKYNĚ
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota dne 18. února 2017 od 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES S VYHLÁŠENÍM ANKETY SPORTOVEC MĚSTA 
Moderují Marcela Doubková a Martin Hrdinka, vítězi ankety zazpívají hvězdy muzikálu 
Pomáda, hraje Pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy a hlavní host Standa Hložek.  
Po půlnoci Retro disco s M. Hrdinkou. V I. patře hraje cimbálová muzika Grajcar. Předpro-
dej místenek na recepci U Raušů.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů
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Sobota dne 18. února 2017 od 20.00 hodin
XXII. TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Pikardi
V centru kultury, sportu a zájmových činností v Osové Bítýšce
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Osová Bítýška

Neděle dne 26. února 2017 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S „KAMARÁDY“
Vstupné 30 Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 28. února 2017 v 9.30 hodin
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
Průvod vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hodin, v 10 hodin zahájení na Ma-
sarykově náměstí před radnicí – suplika p. starostovi o povolení průvodu, masopustní rý-
movačky a písně, průvod masek prochází městem s několika zastávkami, malé občerstvení
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

PŘIPRAVUJEME: 

Od 6. března do 17. března 2017 po – pá 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.30, so 9.00 – 13.00, 
ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA ENERGETICKÝCH A ESOTERICKÝCH OBRAZŮ, RUČNĚ MALO-
VANÝCH ŠATŮ A TRIČEK IVETY ŠVECOVÉ A RELAXAČNÍCH MANDAL 
IVETY BÉMOVÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami

Úterý dne 14. března 2017 od 17.00 hodin
ŠPANĚLSKO
Přednáška manželů Márových 
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Úterý dne 21. března 2017 od 17.00 hodin 
PROMĚNY LESŮ
Přednáška Jiřího Nohela
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s muzejním spolkem a Základní školou ve 
Velké Bíteši
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Čtvrtek dne 23. března 2017 v 19.00 hodin
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM A JOSEFEM ALOISEM NÁHLOVSKÝM
Nová talk show na motivy pořadu Všechnopárty
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek dne 28. dubna 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY INFLAGRANTI S JOSEFEM VOJTKEM
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro) Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši 
nebo online v síti webticket.cz.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Agentura VIP ART COMPANY ve spolupráci s Informačním centrem a Klu-
bem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

PROVOZ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA

Turistické informační centrum na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši bude dočasně 
provozováno v omezených pracovních podmínkách na Klubu kultury (1. patro). 

Po dobu omezení provozu NEBUDE k dispozici tel. č. 566 532 598. Pro informace 
využijte pouze tel. č. 566 789 311.

Turistické informační centrum

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlásila v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na pracovní pozici 
referent / referentka odboru majetkového.

Pracovní náplň zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, příprava, 
realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, agenda získávání dotací,  
příprava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka, příprava a zajišťo-
vání dokumentace pro stavební povolení
Nástup: dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 28. 2. 2017 do 11.00 hodin
Požadavkem je vysokoškolské vzdělání, stavební obor. 
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Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského 
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

Radka Klímová, tajemnice

ZPRÁVA O LÍPĚ PŘED MĚSTSKÝM ÚŘADEM  
VE VELKÉ BÍTEŠI

Náměstí prošlo v uplynulých dvou letech celkovou úpravou a leccos se na něm změnilo. 
Bylo vysazeno mnoho nových stromů na obvodu i středu plochy. Stavební úpravy se do-
tkly také starší stávající zeleně, trávníků a zejména stromů. Při opravě komunikací se však 
nedalo vyhnout zásahům do kořenových systémů velkých lip, jež náměstí zdobí již mnoho 
desetiletí. Některé mladší se s poškozeními vyrovnávají poměrně úspěšně a na jejich ko-
runách se projevily jen drobné změny. Jiné na ně zareagovaly velmi viditelným chřadnutím 
a odumíráním. Jde zejména o největší lípu, rostoucí přímo před budovou městského úřadu.

Je to lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) s obvodem kmene 296 cm a výškou 22 m.  
Při stavební úpravě však přišla o velkou část svých velkých kořenů prakticky ve všech 
směrech. Zachovány byly částečně kořeny směřující do stran a dolů. Úpravami se změnil 
povrch v jejím okolí ze zatravněného na dlážděné lámaným kamenem.

V důsledku poškození kořenů během uplynulých dvou let lípě odumřelo asi 60 % ob-
jemu původní koruny. Naneštěstí současně na počátku r. 2015 došlo v kraji k námraze, při 
níž se naší lípě odlomily veškeré vrcholy, ale i některé boční větve. Potom následovalo 
velmi suché a horké jaro i léto, které ji dále výrazně oslabily.

Majetkový odbor MěÚ Velká Bíteš konzultoval stav stromu  s odborníky, nechal provést 
jeho průzkum a zkoušku jeho stability. Výsledkem je zjištění, že lípa je poměrně stabilní.  
Existuje však obava, že v důsledku popsaných událostí odumře. Strom má i letos poměrně 
dobrou vitalitu a stále živých zůstává více jak 40 % koruny. To vzbuzuje naději, že by přece 
jen vydržet mohla. V žádném případě to nebude v té podobě, kterou měla před rokem 2014. 
Ale ukázalo se, že celkové pokácení by bylo unáhleným řešením. Pokusíme se tedy o radi-
kální regenerační ořez, jež by mohl vyvolat vytvoření nového obrostu koruny.

Jelikož došlo k výrazné redukci kořenového systému, bude nutno podobně zredukovat 
i celou korunu. Odřezány budou zejména všechny zcela odumřelé větve, aby nedocházelo 
k jejich samovolnému padání. Dále budou zredukovány chřadnoucí a odumírající větve až 
k místům nového obrostu výmladků. Jiné budou zakončeny tam, kde bude nalezeno živé 
kambium, schopné produkovat nové větvičky. 

Zásah bude proveden v nejvhodnější době, což je předjaří. Po ořezu bude strom připomí-
nat torzo. V průběhu jara a počátku léta by pak mělo dojít k probuzení tzv. spících pupenů 
a k obrůstání zmlazeného stromu na starém dřevě. Nadále bude probíhat zalévání a do zá-
livky budou doplněny i živiny. V ideálním případě se tak na zbylých pahýlech větví vytvoří 
obrost výmladků, jenž dá základ tzv. sekundární koruně. V následujících letech pak bude 
nutno ořezy opakovat, neboť sekundární koruna je nestabilní a náchylná k rozlamování. 
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Následné ořezy se budou řídit aktuální situací a vývojem. Pokud se tento pokus projeví 
jako neúspěšný, teprve pak bude rozhodnuto o pokácení lípy a nahrazení novým stromem. 

Člověk by řekl, proč poškozený strom neodstranit hned? Odpověď je celkem snadná: 
potvrdilo se, že poškození nebylo zcela fatální a lípa ho navzdory dalším nepříznivým 
okolnostem dosud přežívá. Na náměstí neroste žádný jiný strom s tak objemným kme-
nem a takovou korunou. Proto stojí za pokus její zachování na stanovišti, byť ve změněné 
podobě. Není možno ji pokácet v celku, ale tak jako tak by se musela kácet po částech,  
za pomoci zdvíhací techniky. Stejným způsobem musí být proveden i postupný regene-
rační ořez, takže nejde o žádné mrhání finančními prostředky. 

Mnozí obyvatelé města si kladou otázku, co se to s lípou stalo. Naše zpráva jim bu-
diž objasněním aktuálního stavu stromu. Prosíme tedy tímto občany o pochopení a víru,  
že nám jde o dobrou věc. Stále je naděje, že zde tato lípa vytrvá ještě řadu let a bude posky-
tovat stín, dokud nedorostou nově vysazené stromy.

Miroslav Kohel – arborista a dendrolog, soudní znalec v oboru
Hana Žáková – referentka odboru majetkového MěÚ V. Bíteš

ŠKOLY

MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM

Mateřská škola U Stadionu vás zve v úterý 28. února 2017 v 9.30 hodin na Masopustní 
obchůzku městem.

9

Masopustní obchůzka.  |  Foto: Archiv MŠ
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Program:
 - průvod vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hod.
 - v 10 hodin zahájení na Masarykově náměstí před radnicí – suplika p. starostovi  
  o povolení průvodu
 - masopustní rýmovačky a písně 
 - průvod masek prochází městem s několika zastávkami, malé občerstvení

Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

KONEC KALENDÁŘNÍHO ROKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Rok 2016 je minulostí. Dovolte nám, abychom se i přesto ohlédli, co všechno se  
v posledním měsíci minulého roku v naší základní škole událo. Jako obvykle nebudeme 
informovat o běžné výuce, která je samozřejmě stěžejní náplní našich dní. Zaměříme se na 
akce, které jsou zpestřením školní docházky dětí a také jinou formou výuky než tou běžnou 
v lavicích.

Například páté třídy se vy-
pravily do Planetária a Technic-
kého muzea. V Planetáriu děti 
na vlastní oči spatřily nejzají-
mavější zákoutí našeho plane-
tárního systému a podívaly se 
do míst, kam se doposud odvá-
žily jen meziplanetární sondy.  
V Technickém muzeu se děti 
prošly uličkou řemesel, pro-
hlédly si sbírku motorek, dino-
saurů a nakonec zakotvily ve 
fyzikální herně. Paní učitelky  

I. Syslová, E. Mičánková a M. Hradilová, které tvořily pedagogický doprovod na exkurzi, 
jsou si jisté, že si děti odnesly mnoho poznatků do praktického života.

Do oblasti „kultura“ bychom mohli zařadit další divadelní návštěvu, kterou uskutečnili 
žáci druhého stupně. V Městském divadle Brno zhlédli pohádkově laděný muzikál Mary 
Poppins. Již po cestě domů děti i učitelé přemýšleli, na jaké divadelní představení se vydají 
příště, řekla jedna z organizátorek zájezdů, E. Čermáková.

Velmi pěknou akci uspořádaly paní učitelky I. Nováková a M. Kalinová. Seniory  
z Domu s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši přišly s žáky 3. A potěšit veselou Zimní 
pohádkou. Děti stařečkům také zazpívaly a předaly drobné dárky vyrobené ve školní družině.

Mnoho prosincových akcí se neslo v duchu vánočním. Žáci z prvních ročníků se na-
příklad setkali se staršími kamarády z pátých tříd, aby si společně vytvořili výrobky s vá-
noční tematikou. Předvánoční besídka a dílničky pro rodiče byly uspořádány i třídou 3. A.  

Návštěva Technického muzea.  |  Foto: I. Syslová
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V odpoledním představení se rodiče možná dozvěděli něco nového o vánočních zvycích 
a obyčejích, některé děti také předvedly. Povedený den byl zakončený veselou pohádkou, 
koledami a vánočními písněmi.

Paní učitelka P. Švihálková zorganizovala koncem prosince již osmý předvánoční bazar. 
Jako obvykle žáci prodávali a nakupovali drobné hračky, keramiku či bižuterii nebo knížky. 
Výtěžek z bazaru dosáhl výše 11 993,- Kč. Celá tato částka poputuje na Fond ohrožených 
dětí. Paní učitelka ráda děkuje všem, kteří přinesli věci k prodeji, ale také si něco zakoupili.

Před vánočními prázdninami se vybraní žáci zúčastnili ve Velkém Meziříčí tradičního 
předvánočního závodu ve skoku vysokém. Mezi 15ti závodnicemi si nejlépe vedla Iveta 
Pospíšilová ze 7. B. Přestože bojovala se staršími soupeřkami, získala výkonem 133 cm 
bronzovou medaili. Mezi 17ti chlapci si nejlépe vedl Tadeáš Matoušek z 8. B, když výko-
nem 151 cm skončil na 6. místě. Paní učitelka N. Malcová poděkovala za pěkné výkony  
i dalším sportovním reprezentantům.

Eva Čermáková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOVSKÁ 116 VYHRÁLA V SOUTĚŽI  
O NEJLEPŠÍ FIT POMAZÁNKU

  
V loňském roce vyhlásila firma Laktea, o. p. s. v rámci projektu Fitkonto soutěž o nej-

lepší fit pomazánku. Cílem této soutěže byla motivace žáků k přípravě školních svačin  
a také pochopení důležitosti pestré a zdravé stravy. Soutěžní týmy si musely vymyslet svoji 
pomazánku a do soutěže zaslat recept, pracovní postup i fotografie, dokumentující přípravu 
pomazánky. 

Naše škola se do soutěže také zapojila a team nazvaný“ Kuchaříci ze speciální třídy“ 
pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Kalinové se umístil mezi prvními deseti výherci. 
Kuchaříci svoji pomazánku pojmenovali Pomazánka z gigantu pro siláky.

„Zimní pohádka“ v Domově s pečovatelskou službou.  |  Foto: I. Nováková
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Za inspirující recept jsme získali hodnotné ceny v podobě robotu od firmy Eta,  
sadu pomůcek na vaření od Tescomy, šek na pět tisíc korun a každý kuchařík si odnesl 
hrníček a svačinovou krabičku. 

Chtěli byste si pomazánku připravit a zajímá vás, co je do ní potřeba? Neváhejte si tedy 
přečíst recept od Kuchaříků a s chutí se pusťte do přípravy!! 

Suroviny:
2 střední cibule, 4 vejce (od spokojených slepiček), 800 g gigantu (pozdní kedluben),  
4 lžíce Flory, 4 lžíce oleje, sůl, pepř, kečup, na ozdobu: zelená, žlutá paprika, cibulka, 
petrželka

Kečup:
6 rajčat, 2 cibule, 4 lžíce oleje, půl lžičky skořice, půl lžičky soli, půl lžičky cukru, špetka 
pepře, 1 lžička octa

Postup:
Cibuli nakrájíme na drobno, zpěníme na oleji. Přidáme nastrouhaný gigant – podusíme.  
Po vychladnutí přimícháme nastrouhané vejce natvrdo, Floru, kečup. Dochutíme pepřem, 
solí. Se solí opatrně, snažíme se solit méně!

12

Společné foto s cenami.  |  Foto: Eva Ulmanová
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Příprava domácího kečupu:
Cibulku nakrájenou nadrobno zpěníme na oleji. Přidáme spařená, oloupaná rajčata – podu-
síme. Přimícháme cukr, sůl, skořici a vše rozmixujeme.

Použitou zeleninu si pěstujeme ve školní přírodní zahradě a vejce pochází z bio chovu.  
Pokud si suroviny kupujeme, dáváme přednost českým výrobcům. Pomazánka je bezlepková, 
bezmléčná, vegetariánská. Nejlépe je pomazánku podávat na domácím kváskovém chlebu. 

Eva Ulmanová

ŽÁCI MĚŘILI SVOJE SÍLY VE STŘEDISKU PRAKTICKÉHO 
VYUČOVÁNÍ

V předvánoční době proběhl ve Středisku praktického vyučování PBS Velká Bíteš již 
pátý ročník Střediskové soutěže o putovní pohár generálního ředitele a předsedy předsta-
venstva akciové společnosti První brněnské strojírny Velká Bíteš, a. s., Ing. Milana Ma-
cholána.

Soutěž s názvem O nejlepšího obráběče kovů 2. a 3. ročníku probíhá vždy podle předem 
vypracovaných propozic. Jedná se o dvoudenní dovednostní soutěž, ve které žáci 2. a 3. 
ročníku oboru Obráběč kovů ze SOŠ Jana Tiraye zhotovují výrobek dle výrobního výkresu, 
a to v předem určené době, navíc pod dohledem zkušených pedagogických pracovníků. 

První soutěžní den žáci nastoupili na pracoviště soustružení, druhý den frézovali.  
Po ukončení soutěže byly výsledky ohodnocených prací žáků zaznamenány do předem 
připravených tabulek. O konečném pořadí jednotlivých soutěžících rozhodl celkový součet 

Společné foto vítězů.  |  Foto: Otto Hasoň
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bodů, dosažený v obou částech soutěže (soustružení i frézování). Cílem soutěžního klání 
bylo ověřit znalosti žáků získané nejen v SOŠ Jana Tiraye,  ale i dovednosti nabyté v od-
borném výcviku v SPV PBS Velká Bíteš. Tento cíl byl beze zbytku naplněn.

Výsledky soutěže:
 2. ročník 3. ročník
  1. místo: Jakub Chytka   1. místo: Petr Veverka
  2. místo: Jan Šmerda   2. místo: Martin Šrámek
  3. místo: Dušan Musil  3. místo: Jakub Vochyán

Oficiální vyhlášení výsledků se konalo v pondělí 19. prosince 2016 v zasedací místnosti 
generálního ředitele PBS Velká Bíteš, a. s.

Všech šest výše jmenovaných žáků obdrželo diplom s malou finanční a věcnou odmě-
nou. Vítězům (Jakubu Chytkovi z 2. ročníku a Petru Veverkovi ze 3. ročníku) předal gene-
rální ředitel PBS Velká Bíteš, a. s. putovní poháry s jejich jmenovkou.

Na tomto místě je nutné poděkovat nejen učitelům Střední odborné školy Jana Tiraye 
Velká Bíteš za kvalitní teoretickou přípravu žáků, ale také učitelům odborného výcviku ze 
Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš. Žákům děkuji za aktivní účast a vítě-
zům ještě jednou gratuluji.

Aleš Janíček, ředitel SPV PBS

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ

Ve dnech 6. – 10. února 2017 se bude ve výstavní síni Klubu kultury opět prezento-
vat místní střední odborná škola. Název Výstava studentů SOŠ Jana Tiraye se některým  
z Vás možná nejeví zcela vhodný, ujišťuji Vás však, že je naprosto v pořádku. Dvojsmysl,  
nad kterým zvídavý milovník češtiny zaváhá, zda budou v Klubu kultury vystaveni žáci 
školy, či jejich výrobky, v tomto případě není na škodu, právě naopak. Kromě prací žáků 
se totiž ve výstavní síni nesetkáte jen s výrobky žáků, ale skutečně i s některými žáky, 
dokonce i s pedagogy. 

Očekávat ovšem můžete především cukrářské produkty, slavnostní tabule, výrobky 
obráběčů kovů a mechaniků seřizovačů, ukázku kadeřnické práce atd. Vybrané výrobky 
žáci chystají nebo na místě připraví za tím účelem, abyste si je mohli odnést s sebou,  
ať již v podobě malého dárečku za splněný úkol, nebo ve formě drobného pohoštění. 

Novinkou oproti dřívějším výstavám SOŠ bude „fotokoutek“. Na zájemce o stylovou fo-
tografii bude ve fotokoutku čekat pár předmětů spojených s některými z oborů, ve kterých 
je možné se na škole vzdělávat. Předmět(y) si můžete na místě zapůjčit a z výstavní síně 
odejít s vlastní fotografií.

Všichni jste srdečně vítání, budeme se na Vás těšit. 

Šárka Dohnalová, zástupkyně ředitele školy pro teoretickou výuku



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

Únor 2017   | 15

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SOŠ JANA TIRAYE  
VE VELKÉ BÍTEŠI

Byla sobota 21. ledna 2017 ráno a sněhový poprašek na schodech SOŠ nevykazo-
val žádné stopy. Zapochyboval jsem, zda vůbec budou v tomto dni „dveře otevřené“.  
Byly, a v příjemném prostředí školy mě přivítalo několik pedagogů a po chvíli přišel i pan 
ředitel Ing. Josef Chytka a ihned mě informoval:

    
„Naše škola pořádá dva bloky těchto dnů otevřených dveří, v prosinci dva dny a v lednu 

dva dny, vždy v pátek a v sobotu. Pro nás důležitější a asi i pro rodiče je ten prosincový 
termín a tomu odpovídá i zájem. V prosinci zde v jeden den bylo asi 20 zájemců a v lednu 
- tak včera v pátek jich tady bylo 10, dnes zde máme 4, takže pokles tam je. My jsme sa-
mozřejmě rádi i za ně. Smysl to má i v tom lednu. 

   
Požádal jsem pana ředitele o rozhovor a odcházíme do jeho kanceláře...
    

Co očekáváte od těchto dnů otevřených dveří?
Hlavně uspokojení zájmu rodičů, protože ti jsou často nerozhodnutí a říkají nám,  

že si vybírají mezi dvěma, třemi školami, takže se snažíme rodiče  upoutat, vysvětlit jim,  
co můžou od naší školy očekávat, ukázat jim prostředí a vybavenost školy, případně zod-
povědět otázky týkající se vyučovacích předmětů a uplatnění studentů. Je to spíše cíleno na 
nerozhodnuté rodiče i žáky, je to taková propagace, či reklama školy.

Škola v minulých letech pořádala úspěšná „Školní Show“, která také přispívala  
k propagaci školy? Budete v nich pokračovat?

Prozatím jsme od toho upustili. Ona ta příprava je hodně náročná, jak finančně,  
tak personálně. 

       
Chodí lidé jen tak? 

Samozřejmě může přijít i veřejnost, 
aby lidé věděli, co se nachází na území 
jejich města. Někdo přijde, nemá žád-
ného zájemce, ale chce si prohlédnout, 
jak škola vypadá, jaké se zde dělaly sta-
vební úpravy atd. 

Jaká je nyní reálná situace v naplně-
nosti jednotlivých učebních, či stu-
dijních oborů? 

Tak situace je problematická, stačí se 
podívat na demografické křivky, nyní je Pracoviště oboru „kadeřník“.  |  Foto: Alois Koukola



|   Únor 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

16

prostě skutečné dno, co se týče počtů žáků v devátých třídách. Za posledních 10 let ubyla 
zhruba třetina žáků - pokles je ze 150 000 na 99 000 (žáci, kteří opouští 9. třídu a jdou 
do 1. ročníku na střední školu). Takže teď o tyto vycházející žáky bojujeme nejen my,  
ale všechny střední školy. Nyní se však ten pokles zastavil a měl by následovat mírný 
růst. Za dva, za tři roky už bychom měli pocítit i mírný nárůst počtu těch žáků. V loňském  
i v letošním roce byla a je situace kritická.

Ano, ale některé ty příčiny jsou specifické, regionální. Domnívám se, že „kadeřni-
cemi“ je už region přeplněn.

Ano, to je jedna věc, ten pokles se týká tohoto oboru, ale netýká se „obráběčů kovů“, 
netýká se „mechaniků seřizovačů“, u těchto dvou oborů nemáme problém s naplněností,  
u obráběčů máme dokonce i převis poptávky. 

Je tady v současnosti vůbec ten obor? 
Ano, obor „kadeřník“ ještě máme. Máme zájemce, hlavně tedy zájemkyně, ale ty počty 

jsou malé. Mívali jsme třeba dvacet, dneska je to kolem pěti, šesti.
Máme zde třídy, ve kterých jsou kadeřnice společně s obráběči kovů. Ony tvoří tu menší 

část, obráběčů tam máme kolem dvaceti, kadeřnic pět, šest.

Další populární obor zde byl „kuchař-číšník“, jak s ním to vypadá? 
Tak nyní tam nastal pokles, v prvním ročníku jsme neotevřeli. Poptávka po kuchařích  

i číšnících je velká, ale oblíbenost tohoto oboru u žáků klesá, ona je to práce těžká, náročná 
a je to práce s lidmi.   

Ano, tam je to pravý opak proti oboru kadeřník, o který by děvčata měla zájem,  
ale nenachází uplatnění...

Tak, tak, já si myslím, že u těch kuchařů je to takový výkyv, protože s nimi jsme ni-
kdy problém neměli a i nyní podle těch náborů si myslím, že ti kuchaři budou, byl to asi 
opravdu nějaký výkyv, ale u těch kadeřnic je ta situace dlouhodobá.

A obor švadlena, dámská krejčová i jiné obory speciálně pro děvčata?
Tak ten obor už tady není strašně dlouho. Vím, že třeba v Třebíči, tam jej měli v Boro-

vině a už taky čtyři nebo pět let nemají otevřeno. Já si myslím, že snad není v celém Kraji 
Vysočina. 

Ano, to nese doba… Tak, to byla současná situace. Samozřejmě využíváte tyto Dny 
otevřených dveří k náboru, evidujete už nějaké zájemce?

Máme určitou představu, kolik se zajímá třeba obráběčů, zatím je neevidujeme jme-
novitě, ale ty celkové počty známe. Obráběč, mechanik seřizovač, tam už dnes víme,  
že tam problém opravdu nebude, protože ta poptávka je velká. Víme také, že je velký zájem 
o cukráře, hlavně u děvčat.
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Takže ten obor cukrář otevřete?
Zcela určitě. Také jsme měli asi před čtyřmi roky takový výkyv, ten jeden rok byl slabší, 

někdy se to u těch oborů stane, ale jinak je ten zájem téměř pravidelný.

Spolupráce s PBS, se Střediskem praktického vyučování? Tam žáci získávají ty počá-
teční dovednosti i vztah k oboru, ale tu nástavbu už máte zde…

U mechaniků seřizovačů máme v prvním ročníku praktickou výuku v PBS, na Středisku 
praktického vyučování, druhý, třetí a čtvrtý ročník už máme přímo u nás, ve třetím ročníku 
absolvují všichni studenti pětitýdenní stáž ve firmách, mj. i v PBS, ale i v jiných firmách.

Souvisí to s tím, že si  některé firmy studenty již předem vytypují? 
Každý rok se ozve asi deset firem od Brna až po Velké Meziříčí s tím, že mají zájem  

o naše studenty a přijdou oslovit přímo naše žáky, dají jim nějakou nabídku a vysvětlí jim, 
co se od nich očekává a oni víceméně na té zmíněné stáži firmu poznají, ona pozná je, už se 
tam tak nějak zapíší a po odmaturování už do té firmy nastupují. Takže tam u těch mecha-
niků seřizovačů problém vůbec není. Obráběče kovů u nás máme v podstatě pro dvě firmy. 
První, největší objem těch žáků je z PBS a máme tady ještě menší skupinku žáků z Velkého 
Meziříčí, kteří vykonávají smluvní praxi ve firmě Sanborn. 

Ten obor „obráběč kovů“ se učí převážně pro PBS?
Ano, z 90 – 95 % pro PBS.

Dostávají se i obráběči k těm numericky řízeným strojům? 
Oni procházejí úplně všechno od začátku, začínají od pilování, řezání, pak se dostávají 

k těm klasikám – soustruh, frézka. 

„Mechanici seřizovači“ na výukových CNC obráběcích strojích.  |  Foto: Alois Koukola
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Aby se naučili ty základní věci. Není možné si stoupnout k CNC stroji a neznat zá-
klady obrábění – řezný klín, základní řezné úhly, tvorbu třísky, nástroje atd. 

A potom se teprve dostanou k těm NC a CNC obráběcím strojům. 

Takže i absolventi oboru obráběč kovů mohou jít nebo chodí pracovat na numericky 
řízené stroje?

Ano, chodí…

A ten obor „mechanik seřizovač“?
Jeho studenti by měli být o stupeň výš. Oni si musí prostudovat výkres, navrhnout tech-

nologický postup, zvolit vhodné nástroje, stanovit řezné podmínky a vypracovat řídící pro-
gram pro NC nebo CNC obráběcí stroj. Tyto stroje ve výukové modifikaci, včetně učebny 
programování, máme přímo u nás ve škole.

Mě překvapil obor „cukrář“, že se stále drží…
 Bez problémů, těch zájemců je velké množství. V podstatě, kdybychom to shrnuli,  

tak jsou to ty dva strojní obory, o kterých jsme hovořili, plus tedy cukrář, u kuchařů,  
to bylo také bez problémů, nyní jsme měli rok takový výkyv, který si nedokážu nijak 
vysvětlit, protože před tím zájem byl, teď nebyl, nyní už zájem celkem je, ale problém je  
u těch kadeřnic. To je dlouhodobý problém.

Jak probíhá výuka tělesné výchovy?
Probíhá, pořád je povinná. Máme pronajatou tělocvičnu od TJ Spartak, vlastní tělo-

cvičnu nemáme. Částečně spolupracujeme se základní školou a v létě využíváme hřiště 
FC Spartak. Třeba v září, v říjnu, když se ještě dá venku cvičit a potom v jarních měsících,  
v květnu a červnu.

Zdá se mi, že výuka tělesné výchovy je od žáků poněkud „sabotovaná“…
Řekl bych také, hlavně u děvčat. Ti chlapci, zejména mechanici, jsou takoví spor-

tovnější, rádi se poměřují, mají snahu být lepší než ten druhý, ale u děvčat je to kata-
strofální...

Co se týče budovy, máte nějaký výhled do budoucna? 
Chtěli bychom ji rozšířit směrem na sociální byty – přímo se to nabízí. Upravit celý ten 

blok na odborné učebny, samozřejmě ve spolupráci s městem. Bude nutné zajistit za tyto 
sociální byty rovnocennou náhradu, nemůžeme ty lidi vyhnat na ulici. Ten problém je kom-
plexnější, musí být samozřejmě vůle a podpora města, bez toho to nepůjde.

Ještě se zeptám na výuku jazyků?
U nás se ve všech oborech vyučují dva cizí jazyky. Hlavním jazykem je angličtina  

a vedlejším němčina. Jiný jazyk tady nemáme.
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Jménem redakce Zpravodaje končím s přáním mnoha úspěchů studentům ve studiu  
a poděkováním pedagogům i ostatním pracovníkům za jejich společensky významnou práci.

 
Alois Koukola

KULTURA

ZAČÁTEK NOVÉHO ROKU…  

Novoroční oslavy
Poměrně chladné, mrazivé, 

ale příjemné počasí, účast slušná, 
srovnatelná s loňskou. Začátek se 
poněkud posunul a fronta na „sva-
řák“ se začala prodlužovat. Bylo 
vidět i několik psů – možná napo-
sledy. Slavnost zahájil brněnský 
konferenciér Vojta Polanský, který 
po úvodních slovech představil 
účinkující v následujícím kultur-
ním programu – skupinu „Kama-
rádi“. Potom pozval k mikrofonu 
starostu města Ing. Milana Vlčka.  

Ten vyjádřil spokojenost s účastí 
obyvatel, a to nejen z Velké Bíteše, ale i s tím, že se akce pozvolna stává tradicí. Ocenil, 
jak občané trpělivě snášeli stavební aktivity města, zejména výstavbu okružní křižovatky  
v Růžové ulici a rekonstrukci ulice Lánice. Zpěváci vystřídali několik žánrů, ale ne vždy  
(u všech) se jejich profesionální výkon setkal s pochopením (viz. anketa). 

Závěrečné slovo měl opět pan starosta, poděkoval občanům za účast i za trpělivost při 
realizaci stavebních, zejména dopravních rekonstrukcí v minulém roce a nastínil, co mohou 
občané očekávat v roce příštím. Poděkoval také organizátorům (Jelínek, Gaizura, Špaček, 
Vodička aj.) za přípravu této akce, panu Janečkovi za přípravu ohňostroje a pozval občany 
na Ples Města Velké Bíteše. Následoval zlatý hřeb večera - líbivý a kvalitně provedený 
ohňostroj, který přítomné v žádném případě nezklamal.

Využil jsem ochoty některých přítomných občanů a zeptal se na jejich názor:

Jiří Holánek (75 r., důchodce)
Program je stále stejný, mohl by se obměnit. Ohňostroj byl výborný, projev starosty vyvážený.

„Kamarádi“ na Masarykově náměstí.  |  Foto: Otto Hasoň



|   Únor 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

20

Jan Bednář ml. (40 r., restauratér)
Pro mě jako otce malých dětí je zásadní, kdy začíná ohňostroj. Mohlo by to být uvedeno 
na plakátu. Takhle jsme tam skoro hodinu mrzli. Občerstvení by mohlo být na více místech  
a mohlo by se i platit. Ohňostroj byl na jedničku.
Josef Jeřábek (51 r., soustružník) 
Kulturní program byl slabý a zbytečně dlouhý. Písničky nebyly vhodné pro tuto příležitost. 
Ohňostroj byl vynikající.
Luboš Vrána (65 r., důchodce)
Bydlím na náměstí a nemám s tím problémy. Jsem pro takový způsob vítání nového roku. 
Celá oslava se mi líbila.
Ing. Jiří Loup (38 r., stavbyvedoucí)
Já bych změnil program, je to stále to samé. To není moje krevní skupina. Ať tam raději 
zahrají Bítešáci, ohňostroj byl vynikající.
Vojtěch Pernica (64 r., strojní zámečník)
Starostův proslov se mi líbil, program potřebuje změnu, ohňostroj byl dobrý.
Irena Černá (38 r., učitelka)
Vracím se z chaty, vidím zde nějaký ruch, a tak jsem se krátce zastavila a jsem překvapena 
jakou pěknou novoroční slavnost dovede vaše malé město uspořádat.

Ještě něco je třeba zmínit – letošní vánoční strom, u kterého se slavnost konala. Vysoký, 
ztepilý, pěkně a vkusně nazdobený i osvětlený. Dovoluji si jménem veřejnosti, která nešet-
řila chválou, i za redakci Zpravodaje jeho tvůrcům poděkovat. 

Tříkrálový koncert
Vánoční čas ve Velké Bíteši vyvrcholil v neděli 8. ledna 2017 Tříkrálovým koncertem 

pořádaným manžely Janou a Milanem Vlčkovými v chrámu sv. Jana Křtitele. Koncert byl 
příjemným zakončením celého vánočního období. V úvodní části se představil Tišnov-
ský komorní orchestr s hostující sólistkou Hanou Hrachovinovou a přednesl tři skladby 

„Koncertu pro harfu a smyčce“ 
Georga Christopha Wagenseila. 
Vrcholem programu byla Česká 
mše vánoční Jana Jakuba Ryby 
zahraná Tišnovským komorním 
orchestrem a zazpívaná Králo-
vopolským chrámovým sborem 
se sólisty: Eliškou Vomáčkovou 
(soprán), Marií Vrbovou (alt),  
Pavlem Drápalem (tenor) a Vla-
dimírem Jindrou (bas).

Strhující výkon iterpretů od-
měnil zaplněný chrám dlouho-Z Tříkrálového koncertu v kostele sv. Jana Křtitele.  |  Foto: Otto Hasoň
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trvajícím potleskem ve stoje. Nemohlo být lepšího zakončení než přídavek, který násle-
doval, v němž účinkující spolu s posluchači zazpívali snad nejvánočnější českou píseň 
„Narodil se Kristus Pán“ - ve stoje.

Dojem byl obrovský - i oči se zaleskly. Díky všem, kdo se na tom podíleli. 

Novoroční koncert BHP
Ještě jeden koncert jsme mohli v povánočním období navštívit. V úterý 10. ledna 2017 

uspořádal Bítešský hudební půlkruh 4. koncert sezóny. Jestliže Tříkrálový koncert byl vy-
vrcholením vánočního období, tak tento koncert v KD byl třešničkou na jeho vrcholu. 
Pohledné mladé umělkyně – Eliška Balabánová (kytara) a Ellen Velíšková (cembalo) se 
postaraly o příjemný večer pro (po Vánocích) nečekané množství posluchačů. Mimo jiné 
přednesly Koncert D-dur A. Vivaldiho a Sonátu pro kytaru a cembalo M.M. Ponceho.

Zvonivý zvuk cembala spolu s kytarou a příjemné i uklidňující melodie skladeb přímo 
vybízely k nostalgickému zamyšlení nad odcházejícím vánočním časem. A celou tuto do-
znívající vánoční pohodu dokreslil návrat domů bílou mrazivou nocí.

Alois Koukola

LETOŠNÍ PLESOVÁ SEZÓNA BYLA ZAHÁJENA  
PLESEM MĚSTA

Městský ples zahájil letošní plesovou sezónu v sobotu 21. ledna v kulturním domě ve 
Velké Bíteši. Uskutečnil se již 5. ročník. Ples organizoval Klub kultury Velká Bíteš ve spo-
lupráci se SOŠ Jana Tiraye. Plesový program byl hodně bohatý. Po úvodním slovu starosty 
Ing. Milana Vlčka a moderátora Karla Hegnera předvedli své umění mažoretky Pusinky 
z Říčan. Poté následovalo sólo v podání mažoretky Lucie Sochorové. Návštěvníkům po 
celý večer hrála kapela Party Band z Prahy. V programu plesu vystoupili dále tanečníci  
z taneční školy Starlet manželé Floriánovi a předvedli ukázku standardních a latin- 
sko-amerických tanců, dále vystoupila již bítešákům známá zpěvačka Vendula Příhodová 
z nedalekého Tasova a zpěvák Pavel Helan.

Hlavním hostem plesu byla zpěvačka, moderátorka a muzikálová zpěvačka Heidi Janků, 
která vystoupila o půlnoci. A protože dle svých slov není Heidi "žádná célebrita", mohli se 
s ní přítomní vyfotografovat od "bítešského fotografa“ Otty Hasoně přímo na pódiu během 
vystoupení nebo tanečním parketu sálu kulturního domu.

Celým večerem nás již tradičně příjemně provedl doc. Mgr. Karel Hegner z Českého 
rozhlasu Brno. Součástí plesu byla již tradičně jedinečná tombola, která se prodávala 
nepřetržitě do brzkých ranních hodin. Před půlnocí bylo vylosováno pět hlavních cen,  
kde hlavní cenou byl televizor Samsung.

Tento slavnostní večer se stal již popáté příležitostí poděkovat několika výrazným osob-
nostem Velké Bíteše za jejich přínos pro naše město. Z rukou starosty města převzaly slav-
nostní plaketu společně s nádhernou kyticí a symbolickou láhví plesového vína z Vinařství 
Jan Plaček.
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Eva Svobodová – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti 
tělovýchovy a společenského života 

Bítešačka, na první pohled drobná, nenápadná a usměvavá 
žena, která v závěru minulého roku oslavila kulaté jubileum, 
je výjimečná svojí zodpovědností a vstřícností a je dlouhodobě 
nezištně nápomocna lidem okolo sebe. Vyměnila část svého 
osobního života za práci s lidmi. Její pozitivní vztah ke gym-
nastice, který získala v mládí, ji přivedl ve středním věku po 
vážném úrazu do oblasti zdravotního cvičení, když v místní  
TJ Spartak Velká Bíteš vede více jak šestnáct let pravidelná cvi-

čení s veřejností. Další oblastí, které věnuje svůj čas a energii je občanské sdružení Svaz 
postižených civilizačními chorobami v ČR. V její bítešské organizaci, která je nedílnou 
součástí společenského života Velké Bíteše, působila od roku 1991 nejprve jako členka 
a následně místopředsedkyně. Od roku 2010 se stala předsedkyní organizace. Pod jejím 
působením došlo jak k prohloubení komunikace a spolupráce s městem, tak k přílivu nových 
členů do organizace, která kromě své osvětové a společenské funkce pro své členy zajišťuje 
i zájezdy a rekondiční pobyty.

 
 Mgr. Milada Oplatková – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš 
v oblasti školství

Rodačka z nedalekého Skřinářova, která zvolila Velkou Bíteš 
za místo svého životního a profesního působiště.

Žena, která celý svůj profesní život zasvětila speciálnímu 
školství. Po studiu a ročním pedagogickém působení na Dětské 
psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši stála v roce 1974 u zrodu 
tehdejší Zvláštní školy ve Velké Bíteši. Pod jejím vedením  
v pozici ředitelky se zde začalo vzdělávat prvních 11 dětí  
s mentálním postižením v městském objektu v Hrnčířské ulici, 

kde v současnosti sídlí Základní umělecká škola. Po další etapě historie školy, kterou bylo 
její přestěhování  a provoz v prostorách učiliště v Lánicích, se jí podařilo zajistit defini-
tivní umístění školy v městském objektu bývalé hospodářské školy na ulici Tišnovské. 
Zde škola, dnes již jako základní škola speciální, sídlí doposud. V roce 2000 byl pod jejím 
vedením zpracován projekt „Škola podporující zdraví“, který byl v roce 2001 schválen 
Státním zdravotním ústavem v Praze a škola byla přijata do sítě projektu „Zdravá škola.  
V roce 2009 po 35 letech činnosti skončila pro mnohé Bítešáky překvapivě ve vedení školy. 
Ti však pro ukončení jejího působení na škole neshledávali jakýkoliv profesní důvod či dosa-
žení důchodového věku. Faktem je, že po jejím kritickém názoru na záměry stěhování a další 
existence školy, které mělo tehdejší vedení radnice, však již nedošlo k dalšímu prodloužení 
její pracovní smlouvy. Na školství ale nezanevřela a v současnosti vykonává rozsáhlou pora-
denskou činnost pro školy v rámci projektu „Zdravá škola“ zejména pak v Kraji Vysočina. Za 
svoji pedagogickou činnost byla oceněna ministerstvem školství i Krajem Vysočina.
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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, PBS Velká Bíteš a.s., DIOS TRADING s.r.o., INA – Svatební salón za 
zapůjčení plesových šatů, MATTONI a.s., Pivovar SVIJANY, POEX Velké Meziříčí a.s., 
Coctail Servis – David Kuře, STARLET – Taneční škola Brno, Mažoretky Pusinky z Říčan 
pod vedením Martiny Ondrovičové a Ivany Bergmannové, Vinařství JAN PLAČEK, Zde-
něk Baláš – „NAŠE BÍTEŠSKÁ“, MH MILDA CARS, s. r. o., Český svaz včelařů – Velká 
Bíteš, Domov bez zámku Velká Bíteš, Evě Chytkové, FC Spartak Velká Bíteš, Vyznač s.r.o., 
Restaurace U RAUŠŮ, MIHAL s.r.o., MO TOP 09, MO MRS Velká Bíteš, Tomáš Jelínek, 
Mgr. David Prešer, Zábavní centrum Peklo Čertovina, Hlinsko. Dále poděkování patří Aloisi 
Špačkovi za ozvučení, Milanu Vodičkovi za osvětlení a květinářství Drlíček za krásnou kvě-
tinovou výzdobu celého sálu.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

LEDOVÉ POHLAZENÍ PO DUŠI ANEB OHLÉDNUTÍ ZA 
KONCERTEM BHP

Kytara a cembalo, jak krásné to spojení. O tom jsme se mohli přesvědčit na čtvrtém 
koncertu 20. sézóny půlkruhu. Z Prahy nám přijela na kytaru zahrát Eliška Balabánová 
a z nedalekého Brna to byla Ellen Velíšková na cembalo. Nutno podotknout, že obě jsou 
celkem čerstvé maminky a já smekám pomyslný klobouk, neboť skloubit koncertní vystu-
pování s rodičovstvím není žádná sranda. Jak řekla Eliška: „Po poloprobděné noci je sice 
koncentrace horší a ruce jsou unavené, ale stojí to za to a člověk to vše bere zase trochu 
jinak.”  Myslím, že výkon to byl určitě plnohodnotný, mladé umělkyně zahrály výborně. 
Slyšeli jsme jak souznění obou nástrojů, tak i nástroje samostatně. 

Kytarové kvarteto ZUŠ.  |  Foto: Otto Hasoň
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Program koncertu už Vám Marika 
představila v minulém čísle Zpravodaje 
a já něco málo přidávám. Na úvod nám 
zahrálo naše kytarové kvarteto ZUŠ a je 
třeba je pochválit, neboť hrálo pěkně. 
Jako první skladbu večera jsme si vy-
slechli Vivaldiho třívětý koncert D dur, 
původně napsaný pro loutnu a cembalo. 
V další skladbě jsme se z italského ba-
roka přenesli do Mexika 20. století  
a zazněla poměrně náročná Sonáta  
M. M. Ponceho. V nezbytné pauze,  
kterou je možno vyplnit pojídáním topi-
nek, popíjením různých nápojů či lehkou 

konverzací, jsem orazítkoval soutěžní kartičky našim nejmladším posluchačům a gong pak 
odstartoval druhou polovinu koncertu. Tu zahájilo solové cembalo a Les Sauvages z pera 
J. Ph. Rameaua a dále pak výběr se suity A. Forqueraye, vynikajícího to hráče na violu da 
gamba, jejíž ozvy jsme mohli ve skladbě vyslechnout. Eliška se nám následně představila 
jako solová kytaristka ve dvou španělských skladbách Isaaca Albenize a předvedla svoji 
virtuosní a citlivou hru. Závěr koncertu pak opět připadl cembalu a kytaře v efektní skladbě 
Bangerang inspirované pirátskou tématikou, jejímž autorem je mladý skladatel a kytarista 
Marek Pasieczny. Jako přídavek jsme si vyslechli pěknou úpravu písně Život je jen náhoda. 
Po koncertě jsme se tradičně odebrali k Raušům, Eliška zde byla ubytovaná. Přijela totiž se 
synkem a maminkou již o den dříve, aby bylo vše v pohodě, jak okomentovala.

Loňský lednový koncert se konal v téměř poloprázdném sálu, a tak jsme byli mile pře-
kvapeni letošní pěknou návštěvností. Díky, že jste se nenechali počasím odradit. Doufám, 
že koncert byl pro naše mladé kytaristky a kytaristy inspirací, a těším se, až se kytara zase 
objeví na pódiu BHP. Mohlo by to být třeba Pražské kytarové kvarteto. No a příště se mů-
žeme těšit na dva klavíry a Renatu a Igora Ardaševovy. 

Ondřej Sedlák

ÚNOROVÉ PŘEDNÁŠKY V MĚSTSKÉM MUZEU

NÁVRAT VLČÍHO VYTÍ
Vlci se pomalu vracejí do české a moravské krajiny a jejich návrat vzbuzuje radost i zbytečné 

obavy. O životě vlků a potížích spojených s jejich znovuosídlováním našich lesů bude v Měst-
ském muzeu ve Velké Bíteši přednášet Jaroslav Monte Kvasnica, autor několika knih věnova-
ných vlkům a psům, přispěvatel řady přírodovědných časopisů, cestovatel a spolupracovník 
Hnutí DUHA. Přednáška, která je první akcí projektu Proměny krajiny Bítešska, se bude konat 
v Městském muzeu ve Velké Bíteši v úterý 7. února 2017 od 17.00 hodin.

Tomáš Borovský

Kytaristka Eliška Balabánová a cembalistka Ellen Velíšková. 
Foto: Otto Hasoň
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AUTOSTOPEM SÝRIÍ 
Na úterý 14. února od 17.00 hodin si pro vás bítešské městské muzeum ve spolupráci  

s knihovnou připravilo přednášku o Sýrii. Mgr. Libor Drahoňovský, který cestuje nejčastěji 
právě po východních destinacích, připravuje z těchto cest pozoruhodné přednášky spojené 
se spoustou obrázků a zajímavého vyprávění. 

V červenci a srpnu roku 2010 Libor Drhoňovský autostopem procestoval Sýrii,  
zemi s bohatou historií a spoustou pamětihodností. Přestože většinu její rozlohy zaujímají 
vyprahlé pustiny, bylo zde mnohé k vidění. Například působivé rozvaliny starověkého 
města Palmýry, která byla ve 3. století našeho letopočtu centrem království mocné vlád-
kyně Zenobie, dále několik mohutných hradů z dob působení křižáků, ze kterých byl beze 
sporu nejmonumentálnější Krak de Chavalier.

Damašek zaujal rozsáhlým komplexem budov Umajjovské mešity a úzkými uličkami 
starého města. Druhé největší město Sýrie Aleppo se pyšní působivou pevností a četnými 
mešitami. Město Bosra si uchovalo dosud obydlenou starověkou část a římský amfiteátr. 
V Sýrii vzniklo několik jedinečných monastýrů. Klášter Mar Musá je zasazen do vyprahlé 
pustiny. Klášter v Malule se nalézá v oblasti, kde se ještě dnes hovoří aramejštinou, ja-
zykem, kterým mluvil Ježíš Kristus. Nádherné jsou žulové rozvaliny bývalého poutního 
místa Mar Samán, kde na sloupu  
s malou plošinkou na vrcholu strávil 
zbytek svého života světec Simeon 
Stylités. 

Severem země protéká řeka Eufrat, 
jejíž tyrkysově modré vody zavlažují 
z velké části bavlníková a obilná pole. 
Zdejší zapomenuté rozvaliny města 
Rusafy i pevnosti Halábije jsou místa, 
jež se rozhodně vyplatilo navštívit.

Tento výčet pamětihodností se tý- 
ká pouze zlomku z obrovského kul-
turního dědictví. Žel právě mnohé 
pamětihodnosti Sýrie byly během 
současného několikaletého konfliktu 
zničeny nebo silně poškozeny. Mnohé 
z toho, co pan Drahoňovský prezen-
tuje během promítání na fotografiích, 
již vzalo za své. 

Z putování po Sýrii autor před-
nášky vzpomíná nejen na architek-
turu různých dob, ale také a to pře-
devším, na setkání s přívětivými  
a pohostinnými lidmi: „Kromě toho 

Libor Drahoňovský na cestách po Sýrii.
Foto: Archiv přednášejícího
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jsem při stopování nemusel nikde dlouho čekat a nejednou se mi dostalo pozvání na nocleh,  
čímž jsem mohl poznat více ze života místních obyvatel. Letní období sice přineslo několik 
dní s teplotou nad 45 stupňů Celsia, na druhou stranu byla všude hojnost ovoce“.

Autor přednášky poznamenává: „Sýrie patří k mým nejoblíbenějším zemím. O to více 
mne mrzí zprávy o současných nepokojích a politickém vývoji. Již ale přestávám věřit  
a doufat, že se situace v budoucnu opět uklidní…“.

Ivo Kříž   

DUO ARDAŠEV

Únorový koncert Bítešského 
hudebního půlkruhu bude pa-
třit k pomyslným vrcholům 
20. sezony. Klavírní duo dvou 
skvělých brněnských pianistů, 
Renaty a Igora Ardaševových, 
jsme ve Velké Bíteši slyšeli 
již třikrát. Jejich bohatý reper-
toár jak pro čtyřruční klavír,  
tak pro dva klavíry obdivují 
posluchači v tuzemsku i za-
hraničí. Manželé Ardaševovi 
reprezentují naprostou špičku 
ve svém oboru.

Renata Ardaševová se již za 
doby svých studií zúčastnila 
mnoha soutěží a ze všech si 
odnesla 1. cenu. V současnosti 
se věnuje sólové i komorní 
hře a spolupracuje s předními 

domácími i zahraničními umělci. Kritika oceňuje zejména její vnitřní zaujetí a emotivní 
ztvárnění hudebního obrazu a rovněž zvukové kvality a smysl pro formu. 

Igor Ardašev patří jednoznačně k nejvýraznějším osobnostem evropského klavírního 
umění. Účastní se nejprestižnějších hudebních festivalů doma i v zahraničí. Řadí se mezi 
filosoficky orientované pianisty a vystupuje jak sólově, tak v komorních uskupeních.  
Spolupracuje s vynikajícími světovými orchestry a dirigenty. 

Ze svého bohatého repertoáru vybrali Ardaševovi pro bítešský koncert velmi zají-
mavé skladby. Těšit se můžete na Slovanské tance op. 72 A. Dvořáka a Suitu z baletu 
Louskáček P. I. Čajkovského. Posluchačsky nesmírně atraktivní budou jistě skladby 
pro dva klavíry. Uslyšíme Tři české tance B. Martinů a Suitu č. 1 op. 5 S. Rachmani-
nova. 

Manželé Ardaševovi na koncertu BHP 4. 5. 2010.  |  Foto: Otto Hasoň
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Duo Ardašev je součástí české hudební scény již mnoho let a nesmazatelně se zapsalo do 
duší svých posluchačů. Přijďte se o tom přesvědčit 7. února 2017 v 19.00 hodin do sálu 
KD. Možná mi dáte za pravdu a stanete se dalšími z jejich početných obdivovatelů.

Marika Kašparová 

JAK SI VYTVÁŘÍME NEMOC ANEB ŽIVOTNÍ SÍLA A JEJÍ 
OSLABENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ

Městská knihovna Velká Bíteš vás srdečně zve na besedu 
s velmi oblíbeným hostem – Danou Švestkovou - na značně 
aktuální téma. Poslechneme si, jak si udržet zdraví v tomto 
pro organismus velice náročném ročním období. Vrcholí zima 
a zanedlouho přijde předjaří. Dozvíme se, jak zvýšit šanci 
ubránit se chřipkám a akutním respiračním onemocněním, 
jak bojovat proti jarní únavě a co nás může potkat v tomto 
lámání ročních dob. Naučíme se, jak podpořit ve správném 
fungování důležité orgány svého těla a jak správně číst sig-
nály, které nám posílají. (Více na www.revite.cz).

Těšíme se na vás ve čtvrtek 9. února od 17.00 hodin  
v Městské knihovně Velká Bíteš.

Hana Vokřínková

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bí-
teše, zabývající se dobou (nyní již) před polovinou 20. století. Nyní RŮŽOVÁ ULICE, 
DŮM ČP. 150:

V roce 1594 držel dům kovář Němec. Po něm r. 1601 již patrně vdova Voršila 
Němcová prodala dům za cenu 60 zlatých truhláři Valentýnu Foltýnovi. Roku 1606 
dům po Foltýnovi „ve Psí ulici ležící“ zakoupil v téže ceně Řehoř Kohout, načež 
vejrunky pobírala „Němcová stará“. Později r. 1621 zakoupil dům po Kohoutovi  
v ceně 80 moravských zlatých Jíra Houf, kterému byla „připrodána kráva,  
jalovice a nábytečky kteréžkoli pozůstavají“. Je možné, že tu po něm hospodařil Jan 
Houf, načež dům zpustl.

Až r. 1707 Jan Vlk zakoupil „grunt Houfovský, kterýž od mnoha let pustý jest [...] 
v Růžový ulici ležící“, a to za cenu 50 mor. zl. Zároveň byl na 4 roky osvobozen od 

„Jak si vytváříme nemoc“. 
Foto: Dana Švestková
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poplatků, aby mezitím dům „jsouc velmi pustý“ vystavěl. Na jeho výstavbu tehdy 
vynaložil 16 rýnských zlatých (tj. 13 mor. zl. 50 kr.). Již r. 1713 od něj zakoupil dům 
v téže ceně Bernard Odvářka, který přislíbil zaplatit zmíněné náklady. Roku 1723 
zakoupil dům po Odvářkovi v téže ceně Karel Veslonius „z Čech z městečka Blovic“ 
poblíž Plzně. Pak v r. 1745 městský úřad prodal na místě dvou dědiců po Bernardu 
Odvářkovi „grunt zpustlý“ po Vesloniovi Šebestiánu Louckému. Cena zůstala stejná  
a oba dědici se zřekli výše uvedených 16 r. zl. „z ohledu veliké zpustlosti tohož gruntu“. 
Loucký pak r. 1766 postoupil dům svému zeti Janu Svobodovi, který jej o dva roky 
později měl již zcela splacen.

Při velkém požáru r. 1776 dům pohořel, načež následujícího r. 1777 již vdova Bar-
bora Svobodová „jakožto plnomocná hospodyň od nebožtíka manžela ustanovená, 
dnešního dne před počestný ouřad předstoupila a poslušně přednášejíce, že ona pro 
velikou chudobu, předně tento grunt docela shořený sub numero 26 situirovaný sta-
věti i také dluhy, které její nebožtík manžel po svej smrti zanechal, zaplatiti v stavu 
není, ani nebude, uctivě žádala, aby toto pohořený místo toho pohořenýho gruntu aneb 
chalupy, který však ode všech vejrunkův obecních prázdný a svobodný jest, prodal, 
a tak dluhy pánům věřitelům se zaplatily. Pročež prodali Jejich Opatrnosti páni pan 
primátor, purkmistr a celý počestný ouřad toto místo pohořený chalupy“ za 20 r. zl. 
hotově Petru Mertovi. „A tak tento shořený grunt ode všech vejrunků a jinších dluhův 
prázdný a osvobozený jest“.

Merta poté r. 1795 prodal dům za 430 zl. Josefu Jochovi. A „dle domluvy Josefa 
Jocha a manželky jeho Barbory bude po obouch smrti jejich vlastní cerka Kateřina to-

Dům čp. 150 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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hoto domku dědička“. Výše zmíněná Barbora se ale již r. 1797 „na věčnost odebrala“.  
A tak téhož roku Joch, který tu nebydlel, pronajal tento dům i „s jedním obecním kouskem 
roli k Klečanům na tři léta k užívání proti každoročnímu nájmu 8 zlatých rejnských a na kvar-
týrování vojenskýho lidu“ sedláři Antonínu Kaumovi. Ten jej následujícího r. 1798 od Jo-
cha koupil za 500 zl. a r. 1829 jej v ceně 520 zl. postoupil synu Josefu Kaumovi. S domem 
přebral Josef i dluhy ve výši 252 zl. a své sourozence Barboru, Rozálii, Františku, Marianu,  
Karla a Ignáce měl vyplatit každého 30 zl. Nejstarší sestra Kateřina byla z domu již vy-
děděna „skrze její nehodný chování“, že rodiče „do velkéch outrat uvedla“. Poté r. 1845 
byl dům v ceně 700 zl. připsán synu Karlu Kaumovi. Ten jej vlastnil od r. 1854 společně  
s nastávající manželkou Františkou Velebovou.

Následně r. 1903 koupili dům Julius a Marie Krupicovi, pak r. 1914 Bernard a Ka-
rolína Österreicherovi. Roku 1929 byla řešena pozůstalost po Bernardu Österreicherovi 
tak, že byl vyhlášen konkurz. Dům byl udělen příklepem Ladislavu Štěpánkovi, kterému 
byl následujícího r. 1930 připsán. Ještě téhož roku jej prodal dále Josefu a Františce Po-
spíšilům.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 220,  
kn. č. 11788, fol. 49, 252, kn. č. 11789, fol. 83, kn. č. 11792, fol. 6, 26, kn. č. 11797, fol. 72,  
73. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš 
Růžová ulice, číslo knihovní vložky 88.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI - BOŽÍ MILOSTI
Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů  
v prostředí Velké Bíteše.

Období rozpustilého masopustu, které začíná pravidelně na Tři krále a letos trvá do 
konce února, předchází dle církevního kalendáře čtyřicetidennímu půstu. Ve Velké Bíteši 
je konání masopustu doloženo kupříkladu k roku 1679, kdy na něj 14. února přijeli vrch-
nostenští úředníci z Náměště. Radní je pohostili telecí pečení (10 krejcarů) a drahou krůtou 
zvanou „morák“ (21 kr.), na jejíž přípravu použili máslo (7 kr.), mouku, cukr a „jinší“  
(8 kr.), doplněné chlebem a žemlemi (3 kr.); tyto pokrmy zapíjeli nevyčísleným množstvím 
piva a 17 mázy vína.

K masopustu neodmyslitelně přináležejí smažené koblihy s cukrem. Takové se začaly 
prosazovat v průběhu 17. století v souvislosti se zlepšující se dostupností dovozového 
třtinového cukru. Tehdy bítešská obec drahý cukr běžně pořizovala, a to nejvíce právě 
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v období masopustu o hromničním jarmarku počátkem února. Cena se tehdy držela na  
2 kr. za lot (16 g), přičemž při nákupu většího množství obec vyjednala kupříkladu půl libry 
(257 g) jednou za 18 kr. (1673), jindy za 11 kr. (1674). Následně při různých příležitostech 
podarovávala děti vrchnosti a vrchnostenských úředníků sladkými a smaženými pamlsky.  
Asi až v souvislosti s nabídkou mnohem levnějšího řepného cukru v 19. století se ma-
sopustní koblihy staly sladšími a možná až tehdy tyto řezané koblihy získaly název Boží 
milosti. Název je zřejmě poživačným karnevalovým protikladem k významu následujícího 
půstu, který je považován za Boží milost, neboť právě tehdy je prý člověk vnímavější  
k Božímu slovu a svůj život také podle něho uzpůsobuje.

Boží milosti v hospodyňském kurzu roku 1933
6 dkg čerstvého másla se rozválí v 1/4 kg mouky, přidá se 5 dkg cukru, 2 žloutky,  

2 lžíce mléka, 2 lžíce vína bílého nebo rumu, trochu soli a vypracuje se hladké těsto jako 
závin. Rozválí se pak tak silně jako na cezené nudle a nakrájí se čtverečky nebo trojhránky,  
jež se do růžova usmaží v rozpáleném tuku, usmažené pocukrují a posypou skořicí nebo 
cukrem a vanilkou.

Boží milosti podle receptáře Magdaleny Jeřábkové
Vezme se na desku 3 hrsti mouky co možno nejjemnější. Do ní dají se 4 žloutky, 3 lžíce 

vína, 2 lžíce kyselé smetany, něco málo soli, též cukru. Lemounová [citrónová] kůra a va-
nilka dají se dle libosti. Těsto toto musí se tak dlouho pracovati, až dostane malé puchýřky, 
pak se rozválí, dle libosti pokrájí se na kousky a takto upravené se smaží. Když se to 
usmaží, mají se po vrchu, když jsou ještě teplé, hodně pocukrovat, aby byly hodně sladké.

Zdroje: Rukopisný receptář bítešské Magdaleny Jeřábkové (1875–1964). Rukopisný receptář An-
tonie Jeřábkové (1916–2009), jehož základem jsou recepty z tříměsíčního hospodyňského kurzu 
absolvovaného ve Velké Bíteši ve dnech 1. 5. – 30. 7. 1933. Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města 
Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava XVIII., 2014, s. 183–236, zde s. 198, 216, 221. 
Magdalena BERANOVÁ, Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Praha 2012 (dotisk 2. vydání), 512 
s., zde s. 73–74.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY 
Úvodní část

Jednoho záříjového dne roku 2016 mně pan Josef Ondrák (92) hlasem poněkud posmut-
nělým, ale odhodlaným, řekl:
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„Mnohokrát jsem ti vyprávěl o svém životě, o svém mládí, studiu i o začátku pracovní 
kariéry. Něco jsem tady sepsal, tak to nějak uprav a můžeš to použít.“ 

A bez patosu dodal:
„Víš, cítím, že už pomalu odcházím († 23. 10. 2016), proto bych chtěl tady po sobě něco 

zanechat. Myslím si, že by bylo dobré sdělit - zejména mladým lidem, něco o životě naší 
generace, tak jak jsme my prožívali svoje dětství a mládí i jakým životem žilo v té době naše 
město. Nehledej v tom žádné politické spekulace, spíše upřímnou výpověď tehdy mladého, 
vnímavého člověka, který se snaží vyjádřit svoje zážitky bezelstně a přímočaře, bez něja-
kých postranních úmyslů, tak jak to bývá většině mladých lidí vlastní.“ 

Plním tímto svůj slib Josefe, s přesvědčením, že tento seriál bude skromným příspěvkem 
do naší novodobé „regionální historie“, po jejímž pravdivém vykreslení volají zejména 
nestranní historici, ale i archiváři i kronikáři. 

(Pozn.: Upravené vyprávění Josefa Ondráka bude prokládáno informacemi z historie města i společnosti)

Dětství
Narodil jsem se 30. března roku 1924 ve Velké Bíteši v rodině stolaře Josefa Ondráka 

(1897) a matky Marie rozené Kopečkové z Osové Bítýšky. Otec se vyučil v Rakousku ve 
Vídni, kde potom také pracoval. Po vypuknutí první světové války (1914 – 1918) narukoval 
do rakouské armády a v nelítostných bojích na italské frontě na „Piavě“, kde, jak říkával: 
„živí záviděli mrtvým“, byl těžce zraněn, ale přežil. Takové štěstí nemělo 140 000 vojáků, 
 většinou mladých chlapců a tátů od rodin. Po válce pokračoval ve své profesi v Brně.  
V roce 1922 se osamostatnil a založil vlastní stolařství ve Velké Bíteši, v ulici Za Po-
tokem č. 32. Zrekonstruoval starý dům po rodičích a v podkroví vybudoval dílnu, ve 
které zaměstnával 6 stolařů a jednoho učně. Firma prosperovala, o zakázky nebyla nouze.  
V roce 1928 se narodila moje mladší sestra Květoslava. Bohužel, v roce 1929 vypukla 
velká hospodářská krize. 

Nastaly špatné časy. Otec postupně propustil všechny stolaře i posledního učně,  
práci neměl ani pro sebe. Vzpomínám si na jeho rozhovor s kamarádem Janem Havlátem 
před jeho hospodou, který mu říká: „Koupil jsem pro své 3 syny obleky (krátké kalhoty  
a jednořadová saka) od krejčího Hladkého z Košíkova, celkem za 60 Kč“. Táta na to:  
„To bych si nemohl dovolit, nemám žádné zakázky“. Havlát reagoval tím, že z kapsy vy-
táhl tři dvacetihaléře, což byla jeho dopolední tržba z hospody, a bylo po diskuzi. Kromě 
hospody provozoval také řeznictví a uzenářství. V nelehké situaci byli téměř všichni ob-
čané Velké Bíteše a okolí. V roce 1930 mělo město 1885 obyvatel, z toho bylo 13 stolařů, 
kteří marně sháněli zakázky. Mnoho lidí bylo bez práce, nezaměstnané ženy nebyly vůbec 
evidovány. Ti, kteří práci našli, byli vděčni i za velmi nízkou mzdu, která např. u zeměděl-
ského dělníka činila 10 Kč na den.

Pokračování příště. 
Alois Koukola
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU OKRSKU Č. 22 VELKÁ BÍTEŠ, 
provázela vzpomínka na hasičského buditele Vincence Brože

    
V mrazivém nedělním ránu dne 15. ledna 2017 se na zasněžené návsi před kulturním 

domem v Níhově začali sjíždět dobrovolní hasiči z bítešského okrsku se svými hosty,  
aby se zúčastnili výroční valné hromady. Mnozí z nich na cestu do Níhova dlouho nezapo-
menou, jako např. generálmajor Ing. Drahoslav Ryba, který se svým autem zapadl do sně-
hových závějí někde u Heřmanova a musel 2 km vycouvat. Malou satisfakcí mu byly pěkné 
fotografie sněhových bariér kolem silnice. Ale pojďme k vlastnímu jednání:

Zahájení
Zazněla státní hymna, po níž starosta okrsku bratr Ludvík Zavřel zahájil jednání a při-

vítal čestné hosty: generálmajora Ing. Drahoslava Rybu, generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru ČR • prvního náměstka starosty Okresního sdružení hasičů ČMS, sta-
rosty Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina, člena výkonného výboru a náměstka sta-
rosty SH ČMS v Praze, br. Jana Slámečku • starostu Okresního sdružení hasičů ČMS 
Pardubice, výrobce medaile, br. Bohuslava Cermana • školitele odborného výcviku ve 
školícím středisku Tišnov, br. Zdeňka Melkese • držitele titulu Zasloužilý hasič, vedou-
cího odborné rady zasloužilých hasičů při Okresním sdružení ZR, br. Ladislava Fajmona 
• člena odborné rady zasloužilých hasičů při Okresním sdružení ZR, držitele titulu Zaslou-
žilý hasič, br. Bohumila Jobánka • člena organizace Níhov, náměstka starosty okrsku 
Velká Bíteš, člena výkonného výboru SDH ZR, garanta okrsku Velká Bíteš, br. Jiřího 

Společné foto účastníků valné hromady.  |  Foto: David Dvořáček



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

Únor 2017   | 33

Klusáka • člena organizační odborné rady, člena zasloužilých hasičů, br. Františka Ka-
belku z Nového Města na Moravě • starostu okrsku Dolní Loučky br. Milana Sojku  
• velitele okrsku Velká Bíteš a kronikáře sboru Nové Sady, br. Petra Fouska.

Starosta okrsku dále přivítal: 
• starostu organizace Košíkov, druhého náměstka starosty okrsku VB, br. Martina Bryma 
• bratry hasiče z Dolních Louček pod vedením starosty sboru br. Zdeňka Domese • člena 
SDH Kuřímská Nová Ves, br. Zdeňka Babičku •  člena SDH Velká Bíteš, br. Vladimíra 
Velebu, dlouholetého funkcionáře okrsku a pokladníka, br. Čestmíra Hrobaře • dokumen-
taristu SDH V. Bíteš, br. Mgr. Davida Dvořáčka • br. Miloše Rozmarýna zajišťujícího do-
pravu • jedinou přítomnou ženu z okrsku, sestru Miluši Horáčkovou • jednatele okrsku  
br. Milana Tesaře • kronikáře a zastupitele města Ing. Aloise Koukolu, CSc • starostu obce  
a zástupce velitele sboru Křižínkov, br. Antonína Urbánka • Karla Klímu, starostu Nových 
Sadů • Luďka Mičánka, starostu obce Katov • Davida Laciny, starostu obce Kuřímská 
Nová Ves • domácího starostu Josefa Klímu • všechny starosty a delegáty organizací pů-
sobících v okrsku Velká Bíteš a bratra Pavla Švancaru, pověřeného natočením dokumentu  
z celého jednání.

Medaile
„Samozřejmě je mou milou 

povinností, a to nejdůležitější, 
přivítat paní Alenu Brožovou  
a její dvě dcery. Jsem Vám velice 
vděčný za to, že jste přijely, a sr-
dečně Vás tady vítám, protože to 
je pro nás mimořádná událost. 
My jsme nechali zhotovit medaili 
Vincence Brože a tu bychom Vám 
chtěli dnes předat in memoriam“,  
pokračoval starosta.

Minuta ticha
Poté, co br. Klusák seznámil přítomné s programem jednání, vyzval br. Zavřel dele-

gáty, aby symbolickou minutou ticha uctili památku zesnulých zasloužilých bratrů hasičů 
Dřínka, Janouška, Lišky, Ryby, Herolda a zdůraznil, že jejich portréty budou vždy dopro-
vázet všechna významná jednání, protože jsou naším velkým vzorem. Následovaly for-
mální záležitosti, volba mandátové a návrhové komise, provedená okrskovým jednatelem 
br. Milanem Tesařem. Později předseda mandátové komise br. František Klement oznámil, 
že z pozvaných 29 členů SDH z okrsku je přítomno 27, a ze 45 pozvaných hostů 41.
Předání medaile

Pro naše předky bylo poslání hasiče často spojováno s křesťanskými tradicemi,  
proto požádal starosta okrsku přítomného kaplana římskokatolické farnosti Osová Bítýška 

Předání pamětní medaile Vincence Brože jeho vnučce Aleně Brožové. 
Foto: David Dvořáček
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P. Mgr. Karla Adamce, aby požehnal medaili s pořadovým číslem 001, která bude udělena 
hasičskému buditeli a zakladateli „Brožovy hasičské župy č. 41 okresu Velká Bíteš“ Vin-
cenci Brožovi, „in memoriam“. Z rukou přítomných nejvyšších představitelů dobrovolné 
i profesionální požární ochrany ji potom převzala paní Alena Brožová se svými dcerami.
Zpráva starosty 

Z následující vyčerpávající zprávy okrskového starosty br. Ludvíka Zavřela uvá-
díme: Okrsek je složen z dvanácti hasičských sborů, má celkem 440 členů a jeho výbor 
se pravidelně schází každé druhé pondělí v měsíci. Zhodnotil loňskou valnou hromadu 
v Jindřichově, 25. okrskový ples v Katově a oznámil, že letošní 26. okrskový ples se 
uskuteční 4. února 2017 opět v Katově. Zmínil se také o 21. reprezentačním hasičském 
republikovém plese v Chebu, vzpomněl okrskovou konferenci v Dolních Loučkách, 
shromáždění delegátů SDH v Novém Městě na Moravě, dvoudenní okrskový zájezd 
na Příbramsko, oslavy výročí založení sborů, oslavu 40 let existence stanice HZS ve 
Velké Bíteši a setkání zasloužilých funkcionářů v Košíkově. Dodal, že v průběhu roku 
oslavilo významné životní jubileum 11 bratří a nikdo nezemřel. Závěrem projevu po-
děkoval okrskovému výboru za vykonanou práci a poděkoval rodinám za podporu  
v dobrovolné hasičské činnosti.
Zpráva velitele  

Velitel okrsku br. Petr Fousek ve své zprávě podrobně zhodnotil činnost jednotlivých 
sborů, které dovedl nejen pochválit, ale také otevřeně zkritizovat. Zhodnotil okrsková  
a taktická cvičení, činnost jednotlivých sborů i jejich soutěžních družstev. Muži z SDH 
Katov vybojovali v „Osmacapu“ 2. místo a ženy z SDH Kuřimská Nová Ves 3. místo.  
Sbory uspořádaly více než 50 akcí pro veřejnost. Poděkoval také přítomným zástupcům 
obecních úřadů za podporu.
Předání publikace

Vzhledem k tomu, že paní Brožová s doprovodem musela předčasně odjet, vystoupil 
Alois Koukola, autor brožury o Vincenci Brožovi, která byla také přílohou Zpravodaje, 
seznámil  přítomné s jejím obsahem a předal Brožovým tři výtisky. Dalších 20 výtisků  
s autorovým věnováním bylo předáno po skončení oficiálního jednání.
Zpráva strojníka

Následovala zpráva strojníka okrsku br. Miroslava Mateji, který uvedl, že okrsek se roz-
kládá na území dvou krajů – Kraje Vysočina a kraje Jihomoravského. Tvoří jej 4 jednotky 
požární ochrany kategorie 5 v okrese Brno-venkov, 7 jednotek požární ochrany kategorie 
5 a jedna jednotka kategorie 3 v okrese Žďár nad Sázavou. Zprávu pokladníka přednesl br. 
Karel Daněk a zprávu kontrolní a revizní komise br. Josef Pospíšil.
Ocenění

Z rukou funkcionářů okrsku a čestných hostů převzali medaile a čestná uznání:
Br. Josef Knoflíček z SDH Kuřímská Nová Ves medaili „Za příkladnou práci“ a stužku 

k čestnému uznání okrsku. Stužky k čestnému uznání převzali také br. Antonín Urbánek  
a br. Miroslav Mateja z SDH Křižínkov. Za příkladnou spolupráci s okrskem převzal čestné 
uznání také Ing. Alois Koukola, CSc.
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Diskuze
Antonín Urbánek ze stanice HZS Velká Bíteš se zmínil o loňských 255 výjezdech pro-

fesionálních hasičů.                                                                                                                                             
Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR, informoval  

o největších požárech a záchranných akcích. V ČR bylo v loňském roce 9 velkých po-
žárů se škodou nad 100 milionů Kč, pokračovala likvidace muničního skladu ve Vrběti-
cích, zásah HZS při vyprošťování tankeru v Německu a odminování řeky Sávy v Bosně 
a Hercegovině. Zmínil také lepší podporu dobrovolných hasičů ministerstvem vnitra, ze-
jména dotaci na pořízení automobilů a opravy hasičských zbrojnic ve výši 250 milionů Kč,  
fond zábrany škodám a autoškolu pro dobrovolné hasiče.

Jan Slámečka, starosta krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina, vyzdvihl nový 
přístup vlády k potřebám dobrovolných hasičů a uvedl, že v Kraji Vysočina bylo po-
dáno 220 žádostí o nové dopravní automobily – nejvíce v celé ČR. V roce 2016 jich 
bylo přiděleno 56 a v roce 2017 jich přibude 69. Vytknul nedostatky v práci s mlá-
deží, když ve 12 sborech okrsku je registrován pouze jeden kolektiv mladých hasičů,  
a to v SDH Křižínkov. Blahopřál k prvnímu vlastnímu okrskovému vyznamenání – 
medaili Vincence Brože.

Bohuslav Cerman, starosta okresního sdružení hasičů Pardubice, poděkoval za pozvání 
a vyřídil pozdrav hasičů Pardubického kraje.

Zdeněk Melkes, školitel odborného výcviku ve školicím středisku Tišnov, pozdravil 
jednání jménem HZS Brno-venkov, jménem představitelů Jihomoravského kraje a Morav-
ské hasičské jednoty. Uvedl, že Jihomoravský kraj dotuje práci dobrovolných hasičů 50-
ti miliony Kč, avšak zpřísnil kritéria pro udělování dotací. Členům zásahových jednotek 
popřál: „Vždy šťastný návrat!“.

Ladislav Fajmon, vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů, pozdravil jednání jejich 
jménem. Zdůraznil, že současní hasiči si váží svých předchůdců, a jako příklad uvedl od-
halení pamětní desky Vincenci Brožovi v Křoví v roce 2013. Vzpomněl na velké vlakové 
neštěstí u Řikonína, kde on sám v roce 1970 zasahoval.

Alois Koukola, pozdravil jednání jménem Zastupitelstva města Velké Bíteše.
David Dvořáček, informoval o přípravách k ustavení okresní odborné rady hasičské 

historie.
Milan Sojka, starosta okrsku Dolní Loučky, poděkoval představitelům bítešského 

okrsku za pozvání a za dlouholeté neformální přátelské vztahy mezi oběma okrsky.
Luděk Mičánek, starosta obce Katov, seznámil přítomné se způsobem rozdělování do-

tací jednotlivým SDH v Jihomoravském kraji - podle bodového systému.
Závěr  

Br. Milan Tesař přednesl návrh usnesení obsahující program činnosti okrsku na pří-
ští období a byl delegáty jednomyslně přijat. Závěrečné slovo patřilo starostovi okrsku  
br. Ludvíku Zavřelovi, který jednání výroční valné hromady zhodnotil, poděkoval hostům 
za účast a popřál všem šťastný návrat domů a všechno nejlepší do nového roku. Program 
pokračoval obědem a neformální diskuzí až do pozdního odpoledne.
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Slovo závěrem 
Domníváme se, že takováto dělná a dobře připravená jednání jsou spíše výjimečná, 

což zdůraznili a ocenili zejména čestní hosté. Jsou vizitkou dobré práce okrskového 
výboru v čele se starostou br. Ludvíkem Zavřelem. Nejsou důležitá pouze bilancováním 
celoroční činnosti okrsku, ale mají také svůj nezanedbatelný společenský a kulturní 
význam. Navíc bylo toto jednání příkladem dobré spolupráce dvou okrsků ze dvou 
různých krajů. Závěrečné poděkování patří také mnoha řadovým členům, nejen za za-
jištění plynulého průběhu výroční valné hromady, ale především za celoroční dobro-
volnou práci ve prospěch nás všech. Jim i Vám, vážení čtenáři, patří také naše přání 
pevného zdraví a spokojeného života ve světě bez válek.

Alois Koukola a David Dvořáček

OSTATNÍ

BILANCOVÁNÍ

Na začátku nového roku bývá zvykem hodnotit rok uplynulý a také plánovat,  
čeho bychom chtěli dosáhnout, co podniknout, nebo změnit v tom období nadcházejícím. 
Někdo při pohledu zpět konstatuje s uspokojením, že se mu dařilo, byl úspěšný, něco doká-
zal, vybudoval, překonal sám sebe a těší se, jak v tom bude dál pokračovat. Někdo možná 
přehodnocuje chybná rozhodnutí, lituje nevyužitých šancí a nevydařených pokusů něco 
změnit. Někdo by možná rád zapomněl na některé věci, které pokazil, možná je zklamaný 
sám ze sebe a bojí se, jak zvládne rok, který má před sebou. Možná by někdo byl rád,  
aby dostal možnost si některé věci zopakovat a mohl v nich lépe obstát. Někoho če-
kají důležitá rozhodnutí, zkoušky, maturita, nebo třeba svatba, narození dítěte a jiné,  
ať už radostné nebo obávané události.

Ráda bych teď napsala pár veršů z Bible pro povzbuzení do dalšího roku:
Bůh dává příležitost k novým začátkům:
Zjevení Janovo 21: 5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“ A řekl: 
„Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“
Pláč 3: 22-23 Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obno-
vuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
Bůh nabízí odpočinek a pomoc ve starostech a trápeních:
Matouš 11:28 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám 
dám odpočinout.
Jan 16:33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení.  
Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
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Přijďte si popovídat nejen o tom, jaká máte očekávání od příštího roku, na naše boho-
služby, které se konají kromě první neděle v měsíci, kdy jezdíme do sboru ve V. Meziříčí, 
každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači) od 
17.00 hodin. 

A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké 
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, 
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného 
občerstvení.

Žalm  34:9  Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká  
k němu.

Věra Pokorná za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje úspěšný a požehnaný nový rok 

SPORT

NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC
 
Jeden z posledních turnajů roku 

2016 uspořádal TJ Spartak 29. pro-
since ve sportovní hale. Každý rok 
byl turnaj plně obsazený, avšak 
tentokrát startovaly pouze 4 týmy.  
I přesto se ale 12. ročník nohejbalo-
vého turnaje uskutečnil.

V 9 hodin po rozlosování začal 
první zápas. Hrálo se systémem "ka-
ždý s každým" dle obvyklých pra-
videl. Po základní části následovalo 
čtvrtfinále, pak semifinále a nako-
nec finálové zápasy. V utkání o třetí 
místo mezi Jelínkovci a Kroutilovci 
vybojovali vítězství Jelínkovci. V závěrečném finálovém boji se střetli Krásní a Pelánovci, 
po urputném boji zvítězili Krásní.

Družstva na prvních třech místech byla oceněna poháry a nechyběly ani věcné ceny, 
kterými byli odměněni všichni účastníci. Každý hráč dostal také malé občerstvení.

Poděkování patří Martinu Požárovi za organizaci turnaje a v neposlední řadě také spon-
zorům turnaje, jimiž byli Jeřábkova pekárna, Manfood Janda, Sportbar Klima, Restaurace 
U Raušů, Labara s.r.o., PBS a.s. 

Hana Holíková za TJ Spartak

Z turnaje.  |  Foto: Otto Hasoň
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FOTBALISTÉ ZAHAJUJÍ PŘÍPRAVU NA JARNÍ ČÁST SEZONY

Zatímco fotbalisté zažívali od konce listopadu zasloužený odpočinek, nově zvolené 
vedení fotbalového oddílu mělo napilno. Výkonný výbor ve složení: Jiří Jelínek (před-
seda oddílu), Milan Dufek, Oldřich Machát (místopředsedové oddílu), Ing. Josef Jelínek  
a Ing. Tomáš Pelán společně s radou klubu (členové: Jiří Holánek, Vojtěch Pernica, Václav 
Kopáček a Tomáš Loup) již připravovali klub na rok 2017. A to nejenom co se týče spor-
tovní stránky, ale hlavně stránky zázemí. Za pomoci města by se měli fotbalisté, rozhodčí 
a fanoušci dočkat vylepšení sociálního zázemí. Fotbalisté by pak od léta měli trénovat na 
novém tréninkovém hřišti, které vznikne na místě současného pískového hřiště.

V sobotu 14. ledna se poprvé sešli fotbalisté mužů a zahájili tak zimní přípravu na jarní 
část soutěže. Jako nováček soutěže za sebou mají úspěšný podzim, kdy ze ziskem 20 bodů 
okupují 9.místo tabulky. Trenérské duo Jaroslav Kubec a Václav Kopáček doplnil Kvě-
toslav Havránek, bývalý hráč Jihlavy a Třebíče. A také on se bude snažit naplnit cíl, kterým 
je záchrana v divizi. Fotbalisté nyní trénují třikrát týdně, jednou týdně na ně pak čeká pří-
pravný zápas. Vrcholem celé přípravy bude třídenní soustředění v Žabčicích. Úvodní zápas 
jarní části čeká naše hráče v neděli 19. března, kdy se představí na hřišti Polné. 

Jiří Jelínek, předseda oddílu

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 63/2016 KONANÉ DNE 12. PROSINCE 2016 
 
2/63/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 62/2016 ze dne 5. 12. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 12. 12. 2016
3/63/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle závěrečného rozpočtového opatření města 
č. 13/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 1. 2017
4/63/16/RM – schvaluje s účinností od 1. 1. 2017 aktualizovanou Směrnici k oběhu účetních do-
kladů, Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu a Stanovení financování obědů pro zaměstnance 
města v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 1. 1. 2017
5/63/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční 
akci „Velká Bíteš – kanalizace a rekonstrukce vodovodu ul. Na Valech“ ve výši 11.606,- Kč se 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v před-
loženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná  termín: 28. 12. 2016
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6/63/16/RM – bere na vědomí informace Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bí-
teš, příspěvkové organizace ze dne 02.11.2016 doručené pod č.j. MÚVB/8092/16.
7/63/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku příkazníka VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 
2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku na 
p.č.74 v k.ú. Březka“, ve výši 72.600,- Kč včetně DPH.
RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku příkazníka VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardu-
bice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku na p.č.286 v k.ú. 
Bezděkov“, ve výši 72.600,- Kč včetně DPH.
Rada města Velká Bíteš dále rozhoduje v této věci uzavřít předložené příkazní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc  termín: 20. 12. 2016
8/63/16/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách  
v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, 591 01  Žďár nad 
Sázavou. č.:  6111704023.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová  termín: 20. 12. 2016
9/63/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Návrší 250, Velká Bíteš na 
dobu neurčitou od 1. 1. 2017 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.  termín: 31. 12. 2016
10/63/16/RM – rozhoduje poskytnout jako výpůjčku spodní část Masarykova náměstí ve Velké 
Bíteši Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem 
uspořádání a organizace kulturní akce „Novoroční oslavy“ dne  1. 1. 2017.
odpovědnost: starosta termín: 1. 1. 2017  
11/63/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 216 na ulici U Stadionu 475, Velká 
Bíteš na dobu neurčitou od 1. 1. 2017 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.  termín: 31. 12. 2016
12/63/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky pozemku p.č. 1314/1 zastavěná plocha  
a nádvoří o výměře 1470 m2, jehož součástí je budova č.p. 259, jiná st. v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 31. 12. 2016
13/63/16/RM – rozhoduje odstoupit od nájemní smlouvy uzavřené dne 22.02.2010 mezi městem 
Velká Bíteš jako pronajímatelem a Tenisovým Clubem Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, se 
sídlem Lípová 155, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem pozemků označených ke dni 
uzavření nájemní smlouvy p.č. 198/1 a p.č. 197 v k.ú. a obci Velká Bíteš a vyzvat nájemce k vyklizení 
předmětu nájmu nejpozději do 28.02.2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 31. 12. 2016
14/63/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 187 ostatní plocha, ostatní 
komunikace oddělené geometrickým plánem č. 2291-90/2016 a nově označené p.č. 187/11 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 31. 12. 2016
15/63/16/RM – rozhoduje zamítnout žádost o pronájem nebytového prostoru č. 107 o výměře 36,3 
m2 v budově č.p. 85 na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem provozování bazaru s použitým 
zbožím.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 31. 12. 2016
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16/63/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o převodu investorství mezi městem Velká Bíteš jako 
přebírajícím investorství a jako předávajícími investorství týkající se realizace staveb komunikace 
včetně oboustranného zpevněného chodníku, veřejného osvětlení a uložení metropolitní sítě na po-
zemcích p.č. 4062/1, p.č. 4058, 2037/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 31. 1. 2017
17/63/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního a věcného daru Základní školou Velká 
Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9074/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
18/63/16/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu části nebytových 
prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 01 o vý-
měře 52,5 m2 za min. nájemné ve výši 681,- Kč/m2 byla doručena 1 nabídka nájemného,
b) otevřela a projednala doručenou nabídku nájemného od Lucie Havlišové, IČ: 046 26 044, U Sta-
dionu 277, 595 01 Velká Bíteš,
c) rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš, a to nebytový prostor č. 01 o výměře 52,5 m2 Lucii Havlišové, IČ: 046 26 044, U Stadionu 277, 
595 01 Velká Bíteš za nájemné ve výši  707 Kč/m2 od 1. 1. 2017 s tím, že nájemce bude současně plnit 
funkci správce veřejného pohřebiště.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 31. 12. 2016
19/63/16/RM – rozhoduje vyloučit uchazeče s nabídkou č. 4  RÖSSLER – STAVITELSTVÍ s.r.o., 
Horní Libochová 74, 594 51 Křižanov; IČ:29374324 pro nesplnění podmínek v zadání veřejné za-
kázky. Dále Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče ATIKA – LYSÝ 
s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610 na realizaci akce „Zřízení průchodu  
a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“ za cenu 1.073.669,00 Kč bez DPH  
a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová  termín: 31. 12. 2016
20/63/16/RM – rozhoduje souhlasit s nákupem kompenzační pomůcky oční komunikátor Základní 
školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9114/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
21/63/16/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb. s účinností od 1. 1. 2017 platový 
výměr MUDr. Svatopluka Horka, ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 1. 2017
22/63/16/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2016:
• Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková  
 organizace 
• Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace 
• Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace 
• Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace 
• Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace 
• Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,  
 příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
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23/63/16/RM – schvaluje vyplacení odměny za rok 2016 MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Poli-
kliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016 
24/63/16/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje vyplacení odměny za rok 2016 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 12. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 64/2016 KONANÉ DNE 19. PROSINCE 2016 
 
2/64/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 63/2016 ze dne 12. 12. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 19. 12. 2016 
3/64/16/RM – rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 18/63/16/RM ze dne 12. 12. 2016.
4/64/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.
5/64/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Sta-
dionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9210/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
6/64/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/14, 
627 00 Brno, IČ: 253 22 257  na realizaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ a uzavřít  
s ním smlouvu o dílo s cenou díla 19.995.887,26 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 1. 2017
7/64/16/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti před bytovým 
domem čp. 548 s tím, že instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány si zajistí žadatel na své 
náklady. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo technicky způsobilé k provozu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková  termín: 15. 1. 2017
8/64/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem  
a nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 1352/1 zahrada o výměře cca 20 m2 a části pozemku 
p.č. 1354 zahrada o výměře cca 20 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 28. 2. 2017
9/64/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o finančním příspěvku na realizaci prodloužení 
vodovodního řadu v ulici Pod Babincem ve Velké Bíteši na pozemku par. č. 2538/30 k. ú. Velká Bíteš spo-
čívající v úhradě rozdílu již uhrazené části finančního příspěvku a předpokládané ceny díla dle skutečnosti.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
10/64/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 8. 12. 2016 od firmy AGS07 s.r.o., 
Zámecká 4, Brno, IČ 28345932 v celkové výši 28.000 Kč bez DPH na pasportizaci teplovodu v ulici 
U Stadionu ve Velké Bíteši a předmětné práce objednat. Současně RM pověřuje odbor majetkový 
zajištěním strategie obnovy a rozšíření systému centrálního vytápění v lokalitě U Stadionu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada  termín: 31. 5. 2017
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11/64/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 9. 12. 2016 od firmy SILNIČNÍ PRO-
JEKT, spol. s r.o., Šumavská 524/31, 602 00 Brno, IČ 469 68 822 v celkové výši 184.440 Kč bez 
DPH na úpravu projektové dokumentace pro územní řízení na stavbu „Silnice II/379 Velká Bíteš-SZ 
obchvat, 1. a 2. etapa“. Současně RM rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 31. 1. 2017
12/64/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne 2. 12. 2016 od firmy Ing. František 
Laštovička, Uniprojekt, Studentská 1133, Žďár nad Sázavou, IČ 10117831 v celkové výši 128.000 
Kč bez DPH na zpracování projektové dokumentace  na stavbu „ Rekonstrukce a úprava křižovatky  
ulic Tišnovská, Nová čtvrť, K Mlýnům ve Velké Bíteši“. Současně RM rozhoduje předmětné práce  
v rozsahu předložené nabídky objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada  termín: 31. 1. 2017
13/64/16/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.: 
- bere na vědomí zápis z 2. a 3. zasedání dozorčí rady TS
- schvaluje ceník prací a služeb pro rok 2017
- schvaluje modernizaci a rozšíření technologického vybavení kuchyně s jídelnou Jihlavská dle  
 žádosti č.j. MÚVB/9287/16.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
14/64/16/RM – rozhoduje uzavřít darovací smlouvu s dárcem E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 25733591, jejímž předmětem je darování 2 ks bez-
pečných branek.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 15/2016 KONANÉHO DNE 12. PROSINCE 2016

1/15/16/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Bohumila Hejtmánka a MUDr. Svatopluka Horka.
3/15/16/ZM: bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 11/2016 schvále-
ného radou města dne 21. 11. 2016.
4/15/16/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 12/2016. 
5/15/16/ZM: bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 30. 11. 2016.
6/15/16/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2017 v předloženém znění včetně zá-
vazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 1. 2017
7/15/16/ZM: schvaluje Grantové programy na rok 2017 Sport a tělovýchova a Kultura a ostatní 
zájmová činnost v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně jejich příloh na 
úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 13. 12. 2016
8/15/16/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 1239/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2307-
135/2016 a nově označenou p.č. 1239/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 1270/1 oddělenou geomet-
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rickým plánem č. 2307-135/2016 a nově označenou p.č. 1270/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  
1 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Správní poplatek za podání návrhu na 
vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2017
9/15/16/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2282 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
cca 100 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušen-
ství za část pozemku p.č. 2283/2 trvalý travní porost o výměře cca  50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do 
vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství (zejména včetně části propustku  
a zpevněné asfaltové plochy) s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2017
10/15/16/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 
cca 25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 538/1 orná 
půda o výměře cca  25 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že náklady 
na směnu pozemků uhradí smluvní strany rovným dílem. V případě rozdílu výměr směňovaných po-
zemků, uhradí smluvní strana, která bude nabývat výměru větší, druhé smluvní straně za rozdíl výměr 
pozemků 120,- Kč/m2. Současně bude ve prospěch města bezúplatně zřízeno věcné břemeno k části 
nově oddělovaného pozemku p.č. 540 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za účelem provozování, údržby a oprav kanalizace včetně práva vstupu a vjezdu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2017
11/15/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- část pozemku p.č. 42/3 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 
541/14 zahrada o výměře 69 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- id. 1/4 části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 
541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- id. ¾ části pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 
541/13 zahrada o výměře 147 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 37 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/10 
zahrada o výměře 217 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- části pozemku p.č. 36/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 
541/9 ovocný sad o výměře 227 m2 a p.č. 541/22 ovocný sad o výměře 44 m2 a části pozemku 
p.č. 542/1 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/31 orná půda  
o výměře 86 m2 a p.č. 541/21 orná půda o výměře 18 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně 
všech součástí a příslušenství,
- části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8 
orná půda výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda výměře 42 m2 v v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš 
včetně všech součástí a příslušenství,
- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná 
půda výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově 
označenou p.č. 541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech 
součástí a příslušenství,
- id. ½ p.č. 544 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/7 orná půda 
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výměře 1313 m2 a id. ½ p.č. 537 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 
541/30 orná půda o výměře 103 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 86 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/11 
ovocný sad výměře 140 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 84 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/12 
ovocný sad výměře 156 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 79/1 oddělenou geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 
541/16 ovocný sad výměře 85 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- id. ½ části pozemku p.č. 545 oddělené geometrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 
541/6 orná půda výměře 686 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství,
- část pozemku p.č. 44 oddělenou geometrickým plánem č. 231-37/2008 a nově označenou p.č. 44/2 
zahrada výměře 79 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství
za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2017
12/15/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/11 pozemku p.č. 1829/2 orná půda o výměře 58 m2  
a id. 1/11 pozemku p.č. 1847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš, obec 
Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2017
13/15/16/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/175 orná půda  
o výměře 905 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/
m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupují-
cího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlast-
nictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš 
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/175 orná půda o výměře 905 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 1.452,01 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud ne-
dojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na 
tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného 
pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2017
14/15/16/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/151 orná půda  
o výměře 993 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,- Kč/
m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupují-
cího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlast-
nictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš 
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny 
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/151 orná půda o výměře 993 m2 v k.ú. a obci Velká 
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Bíteš za cenu 1.466 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde 
do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto 
pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného po-
zemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2017
 15/15/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
a) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1198/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 103 m2 
v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to
- id. 1/4,  id. 1/4,  id. 1/2,
b) spoluvlastnické podíly k pozemku p.č. 1064/16 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 22 m2  
v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2, a to
- id. ¼,  id. ¼ s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvede-
ných pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 10. 2017
16/15/16/ZM: rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DO-
HODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 1. 2017
17/15/16/ZM: rozhoduje do termínu únorového zasedání zastupitelstva města 2017 zajistit stanovisko ke 
stávajícímu zveřejňování videozáznamů ze zasedání zastupitelstva města ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ROZLOUČENÍ…

Ke konci roku 2016 odešel z našich řad dlouholetý člen pan František Neklapil. Přestože 
jsme znali jeho zdravotní stav, nemohli jsme této smutné zprávě uvěřit. Pan František Ne-
klapil působil v TJ Spartak dlouhá léta jako předseda TJ, poté jako člen výkonného výboru. 
Za TJ Spartak byl navržen do Okresního tělovýchovného sdružení, kde pracoval přes 20 let.
S bolestí v srdci jsme se s ním dne 17. 12. 2016 v brněnském krematoriu rozloučili. V našich 
vzpomínkách však budeš stále s námi, Františku...

Hana Holíková za TJ Spartak

V neděli na Nový rok náhle odešel náš kolega, provozovatel Turistického informačního 
centra Klubu kultury pan Aleš Kotačka. Ztrácíme v něm dobrého kamaráda 
a spolupracovníka, na kterého bylo vždy spolehnutí.  

Kolektiv pracovníků Klubu kultury
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VZPOMÍNÁME

8. února 2017 uplyne rok, co nás opustil Tomáš Pelán. 
Navždy zůstane v našich srdcích. Za tichou vzpomínku 
děkuje nejbližší rodina. 

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Suché palivové dřevo, tel: 608 065 337.

Prodám zahradu s chatkou v zahrádkářské kolonii směrem na Křoví. Tel. 777 727 812.

Hledám DŮM nebo chalupu k BYDLENÍ. Opravy nejsou problém. Tel: 732 369.404.

Koupíme RD ve Velké Bíteši, rekonstrukce nám nevadí. Děkujeme za nabídku.  
Tel.: 603 222 210

Nabízím prostory  k pronájmu ve Velké Bíteši u kostela, před domem parkoviště. Vhodné 
k podnikání i k bydlení. Info: 777 958 815.

Česká pošta s.p.  Velká Bíteš přijme doručovatele na HPP. ŘP skupiny B.
Nabízíme stabilní zaměstnání, zaměstnanecké bonusy, pět týdnů dovolené.
Kontakt: Marcela Kupková, vedoucí odd. provozu. tel: 566 531 859 nebo osobně
na adrese ČP, Masarykovo nám. 81, Velká Bíteš.

Komerční sdělení / Inzerce
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Tisková zpráva ze dne 24. ledna 2017 

 
Tři králové vykoledovali tři miliony pro pomoc v nouzi 
Dárci letošní Tříkrálové sbírky opět ukázali, že jim osudy druhých v nouzi nejsou lhostejné.  
Součet obsahu všech 493 kasiček, které společně se zhruba 2 000 dobrovolníky s korunkami 
putovaly okresem Žďár nad Sázavou, činí úctyhodných 3 058 807,00 Kč. Oproti loňskému 
roku je to o 229 284 Kč více. 

„Máme obrovskou radost, že se sbírka rozšiřuje do všech koutů okresu a také, že je opravdu 
brána vážně. Všem dárcům patří naše veliké poděkování. Nárůst sbírky je pro nás stále větším 
závazkem. A všem, k teří se na tak  vysoké částce výtěžku podíleli svým zpěvem, organizací a 
podporou, rovněž děkuji,“ vzkazuje veřejnosti Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou. 

Tříkrálová sbírka je jednou z největších a nejznámějších kampaní v České republice.  
Povědomí o ní stále roste. Letošní rok se uskutečnila již po sedmnácté, a to pod záštitou Charity  
Česká republika. 

„Nejvíc mě nadchla radost malých koledníčků. Chodila jsem s  malými prvňáčky. Moc je to 
bavilo, zpívali vytrvale a s nadšením. Brali jsme to jako třík rálový pozdrav, zazpívali jsme a šli 
dál. Pokud někdo chtěl přispět, byli jsme rádi,“ říká Eva ze Žďáru, která skupinku tří králů vedla 
letos poprvé. 

Letošní výtěžek bude použit na pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, dále 
na rekondiční pobytovou akci lidem s duševním onemocněním. Za pomoci tříkrálových financí 
bude vytvořena záchranná síť, díky které bude možné pomoci lidem v největší nouzi v okrese 
Žďár nad Sázavou. Část výtěžku bude zaslána na mezinárodní pomoc.  

A nejde jen o výtěžek. „Tradice v podobě třík rálové koledy a šíření radostné zprávy o Kristově 
narození je v našem regionu stále oblíbenější. V některých oblastech již lidé tři k rále vyhlížejí,  
těší se. Mnohdy jsou koledníci jedinou návštěvou, k terá navštíví nemocné a osamělé. Ti si pak 
společně zanotují a potěší se z tónů známé písně,“ sděluje Veronika Dobrovolná,  
koordinátorka Tříkrálové sbírky, která má veškerou tříkrálovou kampaň v okrese na starosti. 
Většina domácností si také od koledníků 
vyžádá označení jejich domu písmeny K + M 
+ B +.   

A co udělalo koordinátorce Veronice při 
organizaci letošní sbírky největší radost?  
„Největší radost mi dělá samotné 
koledování. V letošním roce mě moc mile 
potěšil jeden pán, k terý si pro nás koledníky 
připravil i básničku a odměnil našeho 
Baltazara čokoládou.“  

Lenka Šustrová 
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Společnost STERIS AST CZ hledá nové spolupracovníky do provozovny ve Velké Bíteši:

SKLADNÍK / OPERÁTOR STERILIZAČNÍHO  
PROCESU 

Pracovní náplň:  
− práce s manipulační technikou při realizaci nakládky a 

vykládky kamionů
− obsluha skladů a sterilizačních komor 

Požadujeme: 
− zkušenost s prací ve skladu a ovládáním VZV 
− preciznost, samostatnost, flexibilitu

                           LABORANTKA 

Pracovní náplň:  
− analýzy biologických indikátorů, mikrobiologické a chemické 

analýzy
− vytváření dokumentů a certifikátů pro zákazníky

Požadujeme: 
− vzdělání nebo praxi v oboru
− flexibilitu, spolehlivost

                          základní znalost angličtiny vítána

Nabízíme: 
- zázemí stabilní a dynamické společnosti s tradicí 
 - stálý plat s možností prémií po zapracování 
 - smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení 
- práci v přátelském kolektivu 
- stravenky 

Zašlete prosím svůj životopis na email: petra_hrosovska@steris.com nebo nás kontaktujte na tel. čísle: 720 031 837 
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Tel.: 605 332 806 

 čištění koberců 
 čištění sedacích souprav 
 čištění koženého čalounění 
 čištění interiérů vozidel 

Profesionální čištění pro domácnosti a firmy 

www.cistenisvihalek.cz                                                                                                                                                                    Velká Bíteš a okolí 

Chcete pracovat v pobytových zařízeních sociálních služeb  
na Velkomeziříčsku a Bystřicku? 

 

Příspěvkové organizace Kraje Vysočina 

Domov Kamélie Křižanov 
Domov pro seniory Mitrov 
Domov pro seniory Velké Meziříčí 

 
hledají do svých týmů nové kolegy / kolegyně na pozice  

- pracovníků v sociálních službách – pečovatele / pečovatelky 
- všeobecné sestry 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Navštivte nás, nebo zavolejte a informujte se o podmínkách na uvedených kontaktech: 

p. Eva Příhodová, tel. 774 446 503, Křižanov, www.domovkamelie.cz 
p. Alžběta Danielová, tel. 566591811, Mitrov, www.domovmitrov.cz 

p. Dana Bartošová, tel. 736 541 988, Velké Meziříčí, www.domovvelkemezirici.cz 
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