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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
máme úspěšně za sebou zahájení letošní plesové sezóny,  
kterého se zhostil opět po roce reprezentační městský ples.  
S výsledkem jsem spokojen. Předtančení, hudba a cimbálová 
muzika byly návštěvníky plesu kladně přijaty. Příjemným 
překvapením bylo rovněž vystoupení hostů plesu – zpěváka 
Jakuba Smolíka a mladé bítešské zpěvačky Katky Vrzalové. 
Navíc nádherná květinová výzdoba, ozvučení i nasvícení byla 
opět dílem Bítešáků. Kulturní dům nebyl zcela vyprodán – ty, 
kteří se ostýchali letos přijít, mohu upozornit, že přišli kromě 
kvalitního programu i o vynikající vína Jana Plačka z Moravských Bránic. Potvrdilo se,  
že městský ples je plesem pro všechny generace, neboť jsem zde viděl jak mladé tanečníky, 
tak seniory, kteří se dobře a aktivně bavili. Rovněž je pak místem, kde jsem měl společně 
s moderátorem večera Karlem Hegnerem příležitost, ocenit další z osobností Velké Bíteše 
za jejich práci pro město.

V uplynulém měsíci jsme s očekáváním vyhlíželi konec výběrového řízení na dodava-
tele akce rekonstrukce základní školy. Bylo totiž dokončeno dvoukolové výběrové řízení 
na revitalizaci budov prvního stupně této školy. Bohužel všichni tři účastníci druhého kola, 
kteří splnili kvalifikační podmínky a předložili cenové nabídky, ocenili stavební práce 
vyšší cenou, než byla námi stanovena v podmínkách soutěže. Soutěž proto byla zrušena  
a bude vyhlášena znovu. Situace na stavebním trhu se změnila, firmy dnes odmítají vý-
razně slevit, proto uvidíme, jak dopadne následující kolo výběrového řízení. V případě,  
že by se nám nepodařilo vysoutěžit prováděcí firmu, budeme muset projekt rozložit na 
několik následujících let. Projekt je velmi rozsáhlý a komplexní, je vizí pro další desetiletí,  
jednoznačně má smysl jej realizovat. Navíc aktuálně máme potvrzeno, že už nebude vypsána 
znovu další obdobná avizovaná dotační výzva z evropských fondů a veškeré práce by tak 
bylo nutné financovat výhradně z městského rozpočtu. Do nového zadání soutěže aktuali-
zujeme projektové náklady na úroveň roku 2018. Celkový rozsah stavby je velmi náročný,  
časový harmonogram napjatý a prostor zařízení staveniště omezený na stávající školní dvůr.  
I tak stále však věřím, že najdeme úspěšně prováděcí firmu, která bude vyhovovat podmín-
kám výstavby, zejména těm finančním.

Výstavba inženýrských sítí a komunikací na Babinci pokračuje tak, aby podle před-
pokladů byla letos celá oblast připravena pro stavebníky k výstavbě přibližně 70 nových 
rodinných domů.

V první etapě akce se vyskytla řada problémů, zejména pak u vstupu, na přívodním 
vodovodu a při bourání základů objektu bývalé kotelny školy. Dalším problémem byla 
i nemožnost provádění určitých stavebních prací v zimním nevhodném technologickém 
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období. Posunutí termínu dokončení první etapy z února na duben proto za těchto podmí-
nek nepovažujeme za zásadní problém. Důležitější pro nás je kvalita prací na zbývajících 
chodnících, veřejném osvětlení a úpravách veřejných ploch. Práce na druhé etapě akce 
lokality Babinec byly zahájeny v lednu, a to s jejich předpokládaným dokončením na konci 
letošního září.

Během ledna se uskutečnily pracovní schůzky za účelem dořešení technického zadání 
projektů rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací v částech ulic Lánice – Jihlavská,  
U Stadionu, Za Školou a Sadová. Ke dvěma posledním jednáním byli přizváni i občané 
části uvedených ulic, neboť v těchto případech se kromě technického řešení rekonstrukce 
komunikace projednávalo i více variant řešení v závislosti na případném odkupu soukro-
mých pozemků, potřebných pro navrhovaná řešení.

V průběhu roku očekáváme další postup při projednávání probíhajících dílčích změn 
územního plánu města.  Změna územního plánu č. 9 bude pravděpodobně schválena do po-
loviny letošního roku, změna č. 8 pak v červenci nebo srpnu. Na přelomu roku navíc ještě 
předpokládáme schválení nového územního plánu města Velké Bíteše, který byl iniciován 
zákonným požadavkem státu na provedení nových územních plánů ve městech a obcích 
celé České republiky.

Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Sobota 3. února 2018 ve 20.00 hodin 
XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY VELKÁ BÍTEŠ
K tanci a poslechu hraje Joybox Praha a cimbálová muzika Kýničan. 
Hostem večera: Hana Zagorová 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš

Úterý 6. února 2018 v 19.00 hodin
KONCERT BPH - JIŘÍ BRÜCKLER – „BARYTON BUDOUCNOSTI“
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Sobota 10. února 2018 od 20.00 hodin
XIII. FARNÍ PLES
Hraje: kapela MERLLIN, hosté: TomTom band – bubeníci ze ZUŠ Velká Bíteš, 
Pomněnky – tanečnice s pompony ze ZŠ Osová Bítýška
Kulturní dům,  Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
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Od pondělí 12. února do pátku 16. února 2018 od 8.00 do 11.30, 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 13. února 2018 od 9.30 hodin 
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
Průvod vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hod. se zastávkou u Domu s pečo-
vatelskou službou, v 10.00 hodin zahájení na Masarykově náměstí před radnicí – suplika  
p. starostovi o povolení průvodu, masopustní rýmovačky a písně do kroku, 
k poslechu a tanci hraje živá hudba - dechová kapela, malé občerstvení 
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

POZOR – TENTOKRÁT JIŽ ÚTERÝ 13. ÚNORA 2018 
(z důvodu jarních prázdnin již druhé úterý v měsíci)  od 15.00 do 17.00 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Modré třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Sobota 17. února 2018 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU – žáci 7. – 9. třída
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Lukáš Valeš, tel. č. 608 235 636
Organizuje: TJ Spartak

Sobota 17. února 2018 ve 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“ pod záštitou starosty města
Moderují Marcela Doubková a Martin Hrdinka, hraje Pražský taneční orchestr 
Jindřicha Váchy, hosté: Markéta Konvičková, Vašo Patejdl, Bohouš Josef
Po půlnoci Retro disco s Martinem Hrdinkou. 
V I. patře hraje cimbálová muzika Grajcar.
Předprodej místenek na recepci U Raušů
Organizuje: Restaurace U Raušů

Neděle 18. února 2018 v 18.00 hodin 
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – FRANTIŠEK MELICHAR: 
JAKÉ TO JE ZA MŘÍŽEMI VĚZENÍ
Bítešák František Melichar v současnosti zastává funkci ředitele věznice v Rapoticích,  
v hodnosti plukovníka. Během besedy nám řekne, jaký je život ve vězení, proč jsou naše 
věznice přeplněné, jak se za dobu dvaceti let proměnilo české vězeňství a mnoho dalšího.
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš 
Organizuje: Bítešská akademie
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Od pondělí 19. února do pátku 2. března 2018 
v pracovní dny od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
„VOLÍM RADOST“ VÝSTAVA OBRAZŮ PETRY ŠÍNOVÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkou

Úterý 20. února 2018 od 15.00 do 17.00 hodin vchod z nádvoří                                                
POZVÁNKA NA BABY CLUB
Hrací odpoledne pro rodiče a jejich děti od cca 2 let, které nenavštěvují mateřskou školu.
Tentokrát do budovy Mateřské školy na Masarykově náměstí 86.
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Úterý 20. února 2018 v 17.00 hodin
DRAHÉ KAMENY MORAVY A SLEZSKA OD RENESANCE PO SECESI
Přednáška RNDr. Ivana Mrázka
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Středa 21. února 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání a promítání s Boženou Porupkovou na téma Havajské ostrovy a New York.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Neděle 25. února 2018 ve 14.00 hodin
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Vstupné: 50,- Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PŘIPRAVUJEME: 

Od 5. března do 16. března 2018 od 8.00 do 11.30, od 12.00 do 15.30 hodin, 
so 9.00 do 13.00, ne 13.00 do 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ 
Autoři: Otto Valeš, Alice Valešová, Zdeněk Zika
Vernisáž: 5. března v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Čtvrtek 8. března 2018 v 15.00 hodin
PETR KOLÁŘ – AKUSTICKÝ KONCERT K MDŽ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen od 15. ledna 2018 v Informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 250 Kč. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle 11. března 2018 v 15.00 hodin
„MICHAL NA HRANÍ“ 
Představení pro děti s Michalem Nesvadbou.
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Pragokoncert Bohemia a.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

21. března do 26. března 2018 od 9.00 do 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami Velká Bíteš

Středa 16. května 2018 v 19.00 hodin 
„ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ“ 
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. března v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 250 Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2018

Děti narozené v roce 2017
celkem 75, z toho 37 chlapců a 38 děvčat:
 • Velká Bíteš – 59 dětí (29 chlapečků, 30 holčiček)
 • Holubí Zhoř – 2 chlapečci
 • Bezděkov – 1 holčička
 • Košíkov – 7 dětí (2 chlapečci, 5 holčiček)
 • Jestřebí – 1 holčička
 • Jindřichov – 5 dětí (4 chlapečci, 1 holčička)
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Sňatky uzavřené ve Velké Bíteši v roce 2017 – celkem 22, v obřadní síni 14 sňatků  
a v kostele sv. Jana Křtitele 8 sňatků. 
Z toho:
 • alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš – 7
 • oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 4
 • oba snoubenci z jiného obvodu („cizí“) – 11
 • sňatek s cizincem/cizinkou (z 22 sňatků uzavřených ve Velké Bíteši) – 2

Úmrtí
v roce 2017 zemřelo celkem 53 občanů, z toho 26 mužů a 27 žen:
 • Velká Bíteš – 39 občanů (20 mužů, 19 žen)
 • Březka – 3 ženy
 • Holubí Zhoř – 1 muž
 • Jindřichov – 1 žena
 • Košíkov – 1 muž + 2 ženy
 • Jáchymov – 1 muž + 1 žena
 • Bezděkov – 1 muž + 1 žena
 • Jestřabí – 2 muži

Odstěhovaní
v roce 2017 se z Velké Bíteši (i místních částí) odstěhovalo 107 obyvatel

Přistěhovaní
v roce 2017 se do Velké Bíteše (i místních částí) přistěhovalo 89 obyvatel

Přestěhovaní
v rámci Velké Bíteše včetně místních částí se v roce 2017 přestěhovalo 88 obyvatel

Darina Burianová a Milena Janštová

Dospělí Děti Celkem
Velká Bíteš 3 420 852 4 272
Bezděkov 45 9 54
Březka 71 20 91
Holubí Zhoř 125 35 160
Jáchymov 80 17 97
Jestřabí 30 6 36
Jindřichov 62 21 83
Košíkov 150 42 192
Ludvíkov 36 5 41
Pánov 15 3 18
Celkem 4 034 1 010 5 044
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VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Volba prezidenta republiky se konala ve dnech 12.–13. a 26.–27. ledna 2018.  
Vybírat bylo možno z 9 kandidátů, z nichž 4 byli členy politických stran a hnutí  
(Miloš Zeman - Strana práv občanů, Jiří Hynek - Realisté, Petr Hannig - Strana zdra-
vého rozumu, Vratislav Kulhánek - Občanská demokratická aliance). Třetina kandidátů 
byla navržena poslanci (RNDr. Jiří Hynek; Mgr. Petr Hannig; Ing. Vratislav Kulhánek,  
dr. h. c.), další třetina senátory (Mgr. Pavel Fischer; MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.; 
Ing. Mirek Topolánek) a třetina občany (Ing. Miloš Zeman; prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc.,  
dr. h. c.; Mgr. Michal Horáček, Ph.D.). Do druhého kola postoupili úřadující prezident 
Miloš Zeman a Jiří Drahoš. Následně zvolenému prezidentovi, jehož jméno vyplývá  
z výsledků uvedených níže ve třetí tabulce, započne pětiletý výkon úřadu 8. března 2018.

Výsledky 1. kola voleb na úrovni celostátní, velkobítešské i nejbližších krajských a sou-
sedních měst v procentech (s výjimkou údaje o počtu voličů v seznamu).

Výsledky 1. kola voleb jednotlivých volebních okrsků Velké Bíteše v procentech  
(s výjimkou údaje o počtu voličů v seznamu). Okrsek č. 1 (Klub kultury) zahrnuje jihový-
chodní část města od Karlova po ulici Za Loukama včetně Masarykova náměstí, Růžové 
ulice až ulice Pod Hradbami, též místní část Pánov. Okrsek č. 2 (SOŠ Tyršova) zahrnuje 
jihozápadní část města od ulice Rajhradské po Tyršovu a malé části čtvrti U Stadionu.  
Okrsek č. 3 (Mateřská škola U Stadionu) zahrnuje severozápadní část města od Druž-
stevní ulice, čtvrti U Stadionu po Novou Čtvrť. Okrsek č. 4 (Základní škola na Tišnovské 
115) zahrnuje severovýchodní část města od Tišnovské ulice po Sadovou včetně Hrnčířské  
a Kostelní ulice v centru. Dalšími okrsky jsou místní části: č. 5 Košíkov a Ludvíkov,  
č. 6 Jindřichov a Jestřabí, č. 7 Holubí Zhoř, č. 8 Březka a č. 9 Bezděkov a Jáchymov.

kandidát ČR Velká  
Bíteš Brno Jihlava Velké  

Meziříčí
Náměšť  
nad Osl. Tišnov Rosice

Miloš Zeman 38,56 40,61 31,82 38,01 42,22 50,21 36,85 40,96

Jiří Drahoš 26,60 25,76 29,77 27,44 23,78 19,62 28,12 24,81

Pavel Fischer 10,23 14,25 13,45 10,32 13,44 9,46 13,73 10,69

Michal Horáček 9,18 6,16 8,53 8,41 6,78 6,18 8,35 8,42

Marek Hilšer 8,83 7,40 8,44 9,60 8,53 8,66 7,43 8,68

Mirek Topolánek 4,30 3,38 5,76 3,78 3,07 2,86 3,80 4,17

Jiří Hynek 1,23 1,16 1,30 1,21 1,10 1,60 0,82 1,51

Petr Hannig 0,56 0,75 0,47 0,64 0,57 1,03 0,46 0,32

Vratislav Kulhánek 0,47 0,48 0,42 0,55 0,46 0,34 0,40 0,39

voličů v seznamu 8 366 433 4 004 306 439 39 902 9 248 4 042 7 138 4 797

volební účast 61,92 66,83 61,19 62,30 65,85 64,89 63,46 63,64
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Výsledky 2. kola voleb v procentech a celkovém počtu hlasů.

Zdroj: https://volby.cz/
Redakce

PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU 

Upozorňujeme občany, že město Velká 
Bíteš prodává 

– pozemek p. č. 2539/167 orná půda 
o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bí-
teš (Babinec).

Podrobnější informace jsou zveřejněny 
na www.velkabites.cz (úřední deska).

Jana Pelánová, majetkový odbor 

kandidát ČR počet hlasů ČR Velká Bíteš počet hlasů  
Velká Bíteš

Miloš Zeman 51,36 % 2 853 390 54,51 % 1 553

Jiří Drahoš 48,63 % 2 701 206 45,48 % 1 296

volební účast 66,60 % 71,33%

kandidát 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Miloš Zeman 39,00 34,26 44,59 40,21 51,61 52,38 39,53 45,83 51,80

Jiří Drahoš 26,80 31,31 22,77 23,91 20,96 14,28 22,09 27,08 22,89

Pavel Fischer 12,19 15,19 15,37 16,08 11,29 9,52 15,11 12,50 13,25

Michal Horáček 8,66 4,65 3,60 7,60 4,83 7,93 10,46 4,16 4,81

Marek Hilšer 7,70 7,59 8,15 7,82 4,83 6,34 8,13 6,25 1,20

Mirek Topolánek 2,56 4,18 2,46 3,69 5,64 0,00 3,48 4,16 6,02

Jiří Hynek 2,08 1,55 0,94 0,21 0,80 1,58 0,00 0,00 0,00

Petr Hannig 0,48 0,46 1,51 0,00 0,00 7,93 1,16 0,00 0,00

Vratislav Kulhánek 0,48 0,77 0,56 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

voličů v seznamu 1059 931 741 665 187 95 125 76 125

volební účast 59,30 69,71 71,52 69,62 66,84 66,32 68,80 63,16 67,20
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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 21. 2. 2018 do 17.00 hodin
Požadavkem je vysokoškolské vzdělání, stavební obor. 

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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PRVNÍ OBČÁNEK ROKU 2018

Prvním občánkem našeho města naroze-
ným v roce 2018 se stal Antonín Zavadil, 
který se narodil na Nový rok 1. 1. v 10.50 
hodin ve Fakultní nemocnici Brno – Bo-
hunice. Při narození měřil Toník 47 cm  
a vážil 2660 gramů.

Jeho rodiči jsou Lenka a Pavel Zavadilovi 
z Velké Bíteše. Na malého Toníka doma če-
kala už 2,5 letá sestřička Klárka. Jméno pro 
chlapce bylo jasné a vybrané už od prvního 
těhotenství. 

Velkou zajímavostí je, že Toníčkova 
prababička (babička maminky Lenky) se 
narodila 1. 1. 1942 a praprababička (praba-
bička maminky Lenky) 1. 1. 1920, a Toník 1.občánek roku 2018 z Velké Bíteše.  |  Foto: Rodinný archiv
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je tak třetí dítě v rodině, které se narodilo na Nový rok. A jelikož není nic v životě „ná-
hoda“, malý Toník narozený o 3. týdny dřív měl už své datum narození pro sebe vybrané. 

Redakce Zpravodaje gratuluje rodičům malého Toníka, „prvního občánka roku 2018“,  
a přeje mu šťastnou cestu životem v milující rodině.

Klub kultury Velké Bíteše

Dne 6. ledna 2018 oslavil pan Jan Bartošek své 80. narozeniny 
a dne 20. ledna 2018 oslavila paní Karla Blahová své 90. narozeniny.

Členky Sboru pro občanské záležitosti přejí oběma jubilantům
rodinnou pohodu a hlavně zdraví.

SPOZ

ŠKOLY

POZVÁNKA NA BABY CLUB

Zveme všechny rodiče a jejich děti mladší tří let, které nenavštěvují mateřskou školu, 
na „hrací odpoledne“. Tentokrát do budovy Mateřské školy na Masarykově náměstí 86.

KDY: úterý 20. února od 15.00 do 17.00 hodin, vchod z nádvoří

Kolektiv Mateřské školy Masarykovo náměstí 86 a Lánice, Velká Bíteš 

POZVÁNKA NA MASOPUSTNÍ OBCHŮZKU MĚSTEM

Mateřská škola U Stadionu vás zve na tradiční MASOPUSTNÍ OBCHŮZKU MĚSTEM, 
která se uskuteční v úterý 13. února od 9. 30 hodin. 

Program:
 •  průvod vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hodin se zastávkou u Domu  

s pečovatelskou službou
 •  v 10.00 hodin zahájení na Masarykově náměstí před radnicí – suplika p. starostovi  

o povolení průvodu
 • masopustní rýmovačky a písně 
 • do kroku, k poslechu a tanci hraje živá hudba - dechová kapela 
 • malé občerstvení 

Mateřská škola U Stadionu
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Nový rok 2018 má za sebou již několik prvních dní a týdnů. Všichni zaměstnanci i žáci 
Základní školy Velká Bíteš přejí  čtenářům Zpravodaje, ať je to rok úspěšný a prožitý ve 
zdraví. 

Nejprve si připomeňme, jak jsme se rozloučili s rokem starým. Byly to samozřejmě 
třídní besídky a rozdávání dárků u nazdobeného stromečku. Také proběhly sportovní ak-
tivity – Vánoční sportovní den a Vánoční laťka. Prvně jmenovaná akce se konala u nás ve 
škole ve středu 20. 12. Žáky šestých a sedmých tříd čekal turnaj ve vybíjené, ti starší se 
utkali ve florbale. Na závěr byly vyhlášeny nejúspěšnější týmy. A známe i  nejaktivnější  
sportovce, jsou jimi  Iveta Chmelíčková ze 7. A, Adam Mateja z 6. A, Sofie Padyšáková  
z 8. A a Michal Uherka z 9. B. Pochvalu si určitě zaslouží všichni soutěžící.

Vánoční laťka – to je soutěž ve skoku vysokém pořádaná ve Velkém Meziříčí.  
Mezi 16ti závodnicemi si z naší školy nejlépe vedla Iveta Pospíšilová z 8. B, která se 
umístila na krásném 3. místě. Michalu Tvrdoňovi z 9. B jen těsně třetí místo uniklo,  
konstatovali učitelé tělocviku, N. Malcová a M. Pelán.

V průběhu podzimních a zimních měsíců si řada žáků ověřila své znalosti v olympiá-
dách, třeba v českém či anglickém jazyce nebo dějepise. Školních kol se vždy zúčastnilo 
okolo 30 – 40 žáků. Z nich byla v českém jazyce nejúspěšnější Sára Topinková z 8. C,  
v angličtině Tereza Plocková ze 7. C a Tomáš Čapka z 9. B a v dějepise nejvyššího počtu 
bodů dosáhl Michal Uherka z 9. B. 

Stalo se již tradicí, že k nám každoročně zavítají s některým ze svých představení herci 
z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Vždy se jedná o dvojici herců, kteří zvládnou 
mužské i ženské role, v případě potřeby si další „herce“ vypůjčí z publika, což vždy sklidí 
obrovský úspěch. 

Letos mohli prvňáčci zhlédnout Pohádky z našeho statku, což je úsměvné vyprávění  
s maňásky a plyšáky o tom, jaká zvířata žijí na statku a jak vypadá běžný život hospodáře. 
Starší žáci se letos  pobavili  Divadelní učebnicí, což je průřez českou divadelní tvorbou 
20. století, prozradila paní učitelka M. Velebová.

Eva Čermáková

NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE V BUDOVĚ ŠKOLY

Ve dnech 4. a 5. ledna jsme pozvali veřejnost, aby se přišla rozloučit se stávající podo-
bou nejstarší budovy základní školy na Tišnovské ulici. Připravená rekonstrukce změní zá-
sadně vzhled budov v tomto areálu (k vidění na webu města Velká Bíteš). Návštěvníci tak 
budou moci na podzim 2019 porovnat, co se změnilo. K prohlídce jsme předložili místnosti 
holé, vyklizené, až syrové. 

Za výrazné pomoci pracovníků technických služeb, učňů ze SOŠ Jana Tiraye, jednoho 
z rodičů a dobrovolníků z řad deváťáků jsme přestěhovali v prvním lednovém týdnu 
na Sadovou 8,5 třídy, 2 kabinety a do prostor v ulici Za Školou pak dalších 5 tříd, sbo-
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rovnu, kancelář zástupkyně ředitele a kompletní školní družinu. Vyklidili jsme tělocvičnu,  
půdu a šatny. Nábytek, který nebudeme následujícího půldruhého roku potřebovat,  
je uschován ve skladech (celých 6 kontejnerů). Budova je tak od 8. ledna připravena,  
aby si ji převzali stavbaři.

Na Sadové jsme vyklidili třetí patro pro třídy prvního stupně. Do dvou tříd jsme instalo-
vali nový žákovský nábytek. V šatnách jsme doplnili šatní skříňky pro 2 třídy a vybudovali 
drátěné šatny pro dalších 6 tříd.

Podmínky pro žáky i učitele budou po dobu rekonstrukce stísněné v obou budovách. 
Komfort v budově Za Školou naruší stavební práce. Ve spolupráci se zřizovatelem se sna-
žíme možné nepříjemnosti odhadnout a předejít jim.

Zdeněk Strašák

PŘEKVAPENÍ VE ŠKOLE 

V souvislosti s vyklízením staré budovy školy před rekonstrukcí jsme mimo jiné sňali 
pamětní desku u vchodu. Přineslo nám to výrazné překvapení. Nápis na mramorové desce, 
který připomíná stavbu školy za starosty Antonína Kotíka v roce 1902, je vyrytý na rubu 
desky původní! Ředitel muzea Mgr. Ivo Kříž avizoval, že za deskou, kterou jsme sundali, 
může být ještě nějaká starší. Starší je tedy na rubu a její kvalita a zachovalost je obdivu-
hodná. Mramorová deska byla zhotovena v kamenické dílně firmy Loosovy v Brně.

Další informace Mgr. Kříže, že za deskou může být schránka se starými dokumenty, nabyla 
konkrétnější podoby, když jsme objevili spáru a za ní pravděpodobnou dutinu. Rozhodli jsme 
se prostor prozkoumat 3. ledna. Mgr. Martin Štindl Ph.D. z pracoviště Velké Meziříčí Morav-
ského zemského archivu předložil výpis z prověřené kroniky měšťanské školy, která existenci 

„A je vybíleno“.  |  Foto: Věra Kroutilová
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i obsah „plechové krabice“ umístěné za pamětní mramorovou deskou plně potvrzuje. Za účasti 
zástupce městského úřadu, rady školy, městského muzea, žáků 9. tříd a dalších hostů jsme vy-
jmuli schránku ze zinkového plechu. Obsah schránky plně odpovídá popisu v kronice: Pamětní 
spis o zřízení měšťanské školy s programem slavnosti svěcení budovy
 • Vyhláška o zápisu do školy měšťanské pro rok 1904/1905
 • Podobizny městských hodnostářů a významných osobností
 • Fotografie školy (obojí zhotoveno lékárníkem A. Ženatým)
 • Tabela mincí rakousko-uherské měny korunové
 • Dobový tisk

Zatím budou nalezené dokumenty uschovány v městském muzeu, kde budou zaevido-
vány a naskenovány. Po dokončení rekonstrukce je uložíme zpět.

Zdeněk Strašák, ředitel Základní školy

JEŠTĚ JSME VE VÁLCE

U příležitosti Návštěvního odpoledne v základní škole jsme ve dnech 4. a 5. ledna předsta-
vili zájemcům program Ještě jsme ve válce. Jedná se o příběhy střetu jednotlivce s totalitou  
v různých podobách. Žáci devátých tříd pod vedením paní učitelky Evy Čermákové komento-
vali putovní výstavu Paměti národa, zapůjčenou z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Paměť národa dokumentuje příběhy, na které se zapomnělo, nebo mělo zapomenout.  
Vypráví je dál, zapojuje žáky i studenty, oceňuje hrdiny. Paměť národa je nejrozsáhlejší veřejně 
přístupná pamětnická databáze budovaná v celé Evropě. Buduje a spravuje ji Ústav pro studium 
totalitních režimů, nadace Post Bellum a Český rozhlas.

Účelem je dokumenty sdílet, porovnávat, vyhodnocovat a společně nad nimi diskutovat. 
Paměť národa chce přehlednou a srozumitelnou formou zpřístupnit badatelům i široké veřej-
nosti individuální svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století. Zkoumají 
důvody, proč se lidé chovali tak či onak, co mělo vliv na vývoj jejich názorů a postojů.

Publikované jsou pamětnické příběhy veteránů druhé světové války, protinacistic-
kých odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů 50. let i let pozdějších, duchovních,  
disidentů, ale i představitelů moci – agentů KGB, NKVD, StB, politických funkcionářů 
a dalších pamětnických skupin. Další Tisíce výpovědí čekají na natočení a zpracování. 
Všichni, kdo se připojí svými sbírkami, se stávají součástí volně přístupné databáze SPO-
LEČENSTVÍ EVROPSKÉ PAMĚTI. 

Výstava vychází z publikace Ještě jsme ve válce, v níž je komiksovou formou zpra-
cováno třináct skutečných příběhů od tří scenáristů a třinácti špičkových českých a slo-
venských výtvarníků. Třináct strhujících příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, 
gulagu, komunistického kriminálu i prostředí Státní bezpečnosti, divoký poválečný odsun 
Němců. Třináct příběhů, které přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské sla-
bosti a vyrovnání se s nimi, nezištné oběti v zájmu ostatních. Kniha, která komiksem zpra-
covává dokumentární obsah, získala cenu Muriel pro nejlepší český komiks roku 2012.



16 |  Únor 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Tento program jsme doplnili o prezentace z dříve vypracovaného projektu Zmizelí sou-
sedé, v němž žáci mapovali osudy židovských rodin na Bítešsku.

Není to veselé a nenáročné téma. Pro výstavu jsme zvolili prostory tříd, které byly holé, 
vyklizené. Na rozdíl od prázdnin, kdy jsou děti pryč, ale nábytek zůstává, tyto syrové 
školní prostory působí samy o sobě depresivně. Žáci sami často říkali, že se s vybraným 
příběhem museli poprat, číst jej několikrát – kvůli složitosti děje, drsnosti příběhu, rozklí-
čování vztahů - o to větší poděkování jim patří. Přesto jsou rádi, že se s tématem seznámili 
a je to pro ně impuls zajímat se o dějiny nejmladší, dějiny 20. století.

A co na projekt říkají žáci?
„Letos jsme se zúčastnili projektu Zmizelí sousedé, který měl za cíl seznámit veřejnost  

s tragickými osudy lidí za druhé světové války. Velice mě zaujal osud rodiny Fuchsových  
z Velké Bíteše. Zpracoval jsem ho s mým  spolužákem Ondrou Prchalem. Projekt byl velmi 
poučný.“

Lukáš Hotárek, Ondřej Prchal, 9. A

„Díky projektu Ještě jsme ve válce, který se mi moc líbil, jsme se seznámili s osudy lidí, 
které nebyly právě veselé. Na projektu jsme mohli sdílet své pocity a nálady při vyprávění 
skutečných příběhů 20. století. Zklamalo mě až to, že na prezentaci projektu v naší škole se 
přišlo podívat jen velmi málo lidí. Jinak jsem měla velkou radost, že jsem se mohla na této 
práci podílet a neváhala bych si tuto příležitost zopakovat.“

Sabina Křížová, 9. A

„Ještě jsme ve válce“.  |  Foto: Pavel Holánek
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„Díky projektu Zmizelí sousedé jsme se dozvěděly mnoho informací o jedné židovské 
rodině, která před druhou světovou válkou žila v Přibyslavicích. Vypátraly jsme mnoho 
nových a zajímavých informací.  Projekt bychom si klidně zopakovaly znovu.“

Denisa Palátová, Veronika Hotárková, 9. A

„Projektu Ještě jsme ve válce jsem se zúčastnila, protože mě zaujaly příběhy, které jsme 
s mými spolužáky zpracovávali. Bavilo mě poslouchat osudy všech osob, které si prošly 
často nepředstavitelným peklem. Velice tyto lidi obdivuji, že všechno zvládli. Ráda jsem 
se na projektu podílela a šla bych do toho  znovu.“

Aneta Ventrubová, 9. A

Zdeněk Strašák

MAGNETOTERAPEUTICKÁ SOUPRAVA PRO ZÁKLADNÍ 
ŠKOLU VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116

V prosinci minulého roku naše škola 
obdržela magnetoterapeutickou sou-
pravu Lettino díky projektu Renai-
ssance. Tento projekt je zaměřen na 
pomoc dětem a mládeži s trvale nepří-
znivým zdravotním stavem, na pomoc 
dlouhodobě nemocným, seniorům a pl- 
ně či částečně invalidním spoluobča-
nům. „Hlavním cílem projektu je zajiš-
ťování finančních prostředků na zakou-
pení lékařských magnetoterapeutických 
kompletů pro dětské ústavy a léčebny, 
sanatoria, léčebny dlouhodobě nemoc-
ných, domovy důchodců a pro osoby  
s postižením pohybového ústrojí, které se 
 tohoto projektu účastní.“ Magnetote-
rapeutická souprava se zakoupila díky 
finančnímu daru firmy Konektory Brno, 
s. r. o. Dosud byla pulsní magnetoterapie 
dostupná jen na odborných odděleních 
léčebné rehabilitace, fyziatrie a v lázeň-
ství. Souprava Lettino obsahuje lůžkový 
aplikátor střední velikosti, který díky své 
velikosti může působit na celou délku Předání magnetoterapeutické soupravy.  |  Foto: Eva Ulmanová
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páteře včetně kyčelního kloubu a páteře, a malý plochý aplikátor, jenž je určen k ošetření 
menších oblastí hlavy, trupu a končetin. 

Pulsní magnetoterapie má mnoho pozitivních účinků na lidský organismus. Jako nejdů-
ležitější můžeme zmínit:
 • urychlení regenerace buněk, nastartování hojivých procesů
 • protizánětlivé účinky
 • zmírnění bolestí
 • rozšíření cév a zlepšení prokrvování exponované oblasti
 • odstranění otoků
 • odstranění zvýšeného svalového napětí
 • posílení a stabilizace kostní a vazivové tkáně
 • posílení a zlepšení funkce imunitního systému
 • stabilizace krevního tlaku
 • harmonizace vegetativního nervového systému

Eva Ulmanová

AKCE POŘÁDANÉ NA SOŠ JANA TIRAYE

JAK SE VYHNOUT HAZARDU?
Odpovědí na zmíněnou otázku se zabývá dlouholetý pedagog, autor odborných 

článků a učebnic a především odborník na prevenci hazardu - RNDr. Bc. Ludvík 
Hanák, MBA, který přijal pozvání a na Střední odborné škole Jana Tiraye uskutečnil 
dne 11. ledna 2018 besedu v rámci primární prevence sociálně patologických jevů.

Přednáška s názvem Hazard kolem nás trvala 90 minut a zahrnovala stále více ak-
tuální problematiku gamblingu, hraní, sázení, závislosti na počítači a internetu, tedy 
fenoménů, na nichž mohou být závislé nejen děti. Program se skládal z teoretické  
a praktické části. Žáci se dozvěděli nejen o ohrožených skupinách lidí a o metodách 
prevence, tedy jak se hráčství vyhnout, ale zamysleli se i nad tím, co vše považu-
jeme za hazard. Připravená prezentace byla doplněna o pracovní listy a žáci byli 
seznámeni se skutečnými příběhy hráčů a gamblerů. Výhodou přednášky byla také 
skutečnost, že využívá nejnovější poznatky z předních českých pracovišť – kliniky 
v Praze a Opavě.

Díky smysluplnému zamyšlení jsme si my, učitelé, mohli uvědomit, že naše snaha 
působit preventivně je velice prospěšná a má na žáky vliv. Také oni sami takto hod-
notí přednášku: žák 1. ročníku oboru Mechanik-seřizovač Adam Šubert: „Přednáška 
byla zajímavá a poučná do života.“

žák 2. ročníku oboru Obráběč kovů David Horký: „Přednáška se mi moc líbila. 
Pán byl příjemný a díky jeho zkušenosti vím, že nemám sázet.“

žák 2. ročníku oboru Mechanik-seřizovač: „Beseda mě poučila, abych do hazardu 
nespadl.“     

Veronika Zachovalová, učitelka
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KULTURA

BÍTEŠSKÉ NOVOROČNÍ OSLAVY

V pondělí na Nový rok 1. ledna 2018 jsme 
se již po sedmé na Masarykově náměstí sešli, 
abychom společně přivítali nadcházející rok 
2018.

Program zahájil starosta města Ing. Milan 
Vlček, který přivítal všechny přítomné a po-
přál jim i jejich rodinám všechno nejlepší do 
nového roku. Poděkoval občanům za jejich 
toleranci a podporu, díky které byly ty minulé 
roky poměrně zdařilé, a vyslovil přesvěd-
čení, že tomu tak bude i nadále. Zdůraznil,  
že se v minulých letech podařilo vybudovat základní síť komunikací, které se budou rekon-
struovat i nadále, ale  dopravní komplikace s tím spojené už nebudou tak velké. Dále uvedl, 
že nás v letošním roce čeká dokončení výstavby lokality Babinec a zejména hlavní akce – 
rekonstrukce objektu základní školy, mezi ulicemi Tišnovská a Za Školou, zvláště budovy 
z roku 1904. Vzhledem k těmto záměrům, které vytvoří kvalitní prostředí pro vzdělávání 
našich potomků, požádal občany o pochopení případných komplikací. Na závěr svého 
proslovu poděkoval občanům za účast a vyjádřil spokojenost s touto neformální akcí,  
která se stává pěknou tradicí vyjadřující soužití občanů s městem.  

Poté vystoupil Žesťový kvintet pod vedením Vlastimila Božka, který zahrál několik 
svých melodií. 

Pro všechny přítomné byl na zahřátí připraven námořnický svařák a teplý ovocný 
čaj. Závěrem jsme zhlédli již tradiční nádherný několikaminutový novoroční ohňostroj  
v produkci bítešského ohňostrůjce Miloše Janečka.

Klub kultury Velké Bíteše

SLAVNOSTNÍ VYJMUTÍ PAMĚTNÍ SCHRÁNKY
uložené do stěny vstupního prostoru budovy Měšťanské školy ve Velké Bíteši  
dne 8. září 1904, při oficiálním zahájení jejího provozu

reportáž

Je středa 3. ledna 2018 dopoledne, za námi jsou novoroční oslavy a pošmourné  mlhavé 
počasí rozhodně nevybízí k optimistické náladě. Přesto se tento den zapíše do historie 
našeho města.  

Ohňostroj na Masarykově náměstí.  |  Foto: Otto Hasoň
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Plánovaná rekonstrukce budovy ZŠ Tišnovská 
byla příčinou řady událostí, z nichž některé vedly 
až k tomuto slavnostnímu aktu, na který ředitel 
školy Mgr. Zdeněk Strašák pozval hosty – zá-
stupce zřizovatele, školské rady, muzea a členy 
Muzejního spolku. Zúčastnili se také někteří za-
městnanci školy a žáci 9. ročníku. Ing. Otto Hasoň 
pořídil fotografickou dokumentaci. 

Pozvaní hosté s pedagogy a zaměstnanci 
školy se shromáždili před pamětní deskou ve 
vstupním „foajé“ a navazující schodiště za-
plnili žáci. Slova se ujal pan ředitel Strašák 
a přivítal všechny zúčastněné. Představil pa-
mětní desku k založení školy za starosty An-
tonína Kotíka, na jejímž rubu je nápis původní,  
z období kolem roku 1904 a požádal pana ar-
chiváře Mgr. Martina Štindla, Ph.D., ze Stát-

ního okresního archivu, aby nás seznámil s tím, co se o založení Měšťanské školy ve 
Velké Bíteši píše v její školní kronice, uložené v okresním archivu. 

Na tuto výzvu M. Štindl sdělil: „Kronika Měšťanské školy podrobně popisuje události,  
které předcházely vlastnímu založení školy i samotnému osazení této pamětní desky, a konečně 
prozrazuje i to, co by se mělo za vlastní deskou skrývat. Já bych tedy jenom krátce připo-
mněl počátky nebo první snahy o založení Měšťanské školy ve Velké Bíteši, které sahají už do 
roku 1896, kdy tehdy nově zvolený starosta Antonín Tesař, zdejší advokát, spolu s obecním 
zastupitelstvem požádal o zřízení školy. Tyto snahy navazovaly na ustavení Okresního soudu ve 
Velké Bíteši a Měšťanská škola měla sloužit ke vzdělávání zdejší mládeže i obyvatelstva celého 
soudního okresu. Bohužel tyto první pokusy se nepovedly, Velká Bíteš vlastně nakonec žádala 
čtyřikrát, než se dočkala rozhodnutí zemské školní rady z roku 1900 o zřízení měšťanské školy. 
Teprve potom se začalo vybírat místo a stavět budova. Nejprve byly vykoupeny domy č. 115  
a č. 116, a na základě návrhu stavitele Račického z Náměště nad Oslavou se začala stavět tato 
budova. Její dokončení bylo završeno slavnostním vysvěcením dne 11. září roku 1904, jehož se 
samozřejmě zúčastnily významné osobnosti města, okresu, farnosti a brněnského biskupství. 
Nechám kolovat podpisy účastníků, kteří tehdy byli přítomni, a jak kronika dále popisuje - za 
tou deskou byla do nějakého prostoru usazena plechová krabice, do které byly uloženy pamětní 
dokumenty dané doby. Tím pamětním dokumentem by měl být pamětní list o zřízení a vybudo-
vání školy, dále by tam měl být program slavnostního vysvěcení školy z roku 1904 a nakonec by 
tam měly spočívat podobizny – pravděpodobně fotografie zhotovené zdejším lékárníkem Žena-
tým. Fotografie zachycují všechny důležité představitele – bývalého starostu Antonína Tesaře, 
okresního hejtmana Freye, tuším prvního ředitele školy Marzyho, pak by tam měly být uloženy 
dobové tiskoviny, jak ty co vycházely v regionu, tak například Lidové noviny vycházející v Brně. 
Pak by tam měla být nějaká tabla tehdejších platidel, uvidíme, jestli tam budou skutečná plati-

Původní strana sejmuté pamětní desky z roku 1904.  
Foto: Otto Hasoň
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dla nebo jestli to budou pouze nějaké obrázky. Tolik asi kronika a písemné zápisy, a já si myslím, 
že jsme všichni zvědavi, co schránka skutečně ukrývá.“

Napětí stoupá
Pan školník Zdeněk Floch se chopil kladívka  

a majzlíku a začal pomalu vysekávat obdélník, vy-
mezený částečně znatelnými obrysy. Napětí stoupá, 
a to nejen mezi pozvanými hosty a pedagogy,  
ale také mezi množstvím žáků, kteří zcela zapl-
nili navazující schodiště do prvního poschodí.  
Je zřejmé, že i oni si uvědomují vážnost této chvíle. 
Vždyť jsou svědky události, kdy se po více jak 113 
letech otevírá prostor, naplněný  poselstvím našich 
předků. Ti si ve své fantazii možná představovali 
situaci, ve které bude jejich historický vzkaz objeven: V jaké to bude době, jaká to bude společ-
nost, jací to budou lidé…?  

Skříňka existuje
Trpělivá práce pana školníka je korunována úspěchem. Jsou odstraněny poslední zbytky 

zdiva. Vědom si cennosti dokumentů někdo zakřičí: „Rukavice“! Pan ředitel vytahuje kovovou 
schránku, na které jsou položeny - v něčem jako v celofánu zabalené, perfektně zachovalé - 
noviny, popisující události v Rusko-japonské válce (1904–1905) na Dálném východě v bojích  
o nadvládu nad Mandžuskem a Korejským poloostrovem. 

Následuje dobývání se do perfektně provedené a zaletované (zacínované) schránky. Pavel 
Bednář pracuje se šroubovákem a kladívkem. Pozoruhodná je kvalita materiálu schránky, který 
nevykazuje žádné stopy koroze. Otto Hasoň (OH): „Říká tady pán, že by to mohl být čistý 
zinek“. Ředitel školy (Ř) vyndává další listinu, první z vnitra schránky a objevuje se obálka  
s nápisem: 

„Uloženo dne 8. září 1904, na svátek Panny Marie ve čtyři hodiny odpoledne“. (Bouř-
livý potlesk, zejména od přítomného žactva). Na obálce je asi šest podpisů. Nyní pan ředitel 
obálku rozbaluje, v ní je další obálka z růžového papíru (spíše přebal), asi voskovaného. Ozývá 
se: „Tady, pozor na to teď! Ať se to nezamaže! Kdo má čisté ruce?“ Někdo podává bílé ruka-
vice, které přinesl ředitel muzea, ten si je navléká… a jako první se objevuje krásná neporušená 
fotografie školy v kvalitním provedení. (Fotoaparáty cvakají, kamery bzučí…). Zadní strany 
jsou perfektně popsány s datem, kdy byla skupina fotografována. Strašák + Štindl čtou:

„Podobizna školy – fotografována dne 5. září 1904“. (Ř) říká: „Tak ta škola zase bude 
vypadat“. Pak jsou tam různé zmuchlané noviny - asi výplň. Po rozbalení se zjistí, že jsou to 
Moravské noviny. V objevitelské euforii někdo zakřičí: „Pane řediteli, ty noviny taky pokud 
možno zachovejte“. (Ř): „Ano, zachovám, já je chtěl pouze narovnat“. Dále následují fotogra-
fie jednotlivých osobností – první ředitel Vojtěch Marzy a další – viz podrobný popis nálezu od 
ředitele muzea Mgr. Ivo Kříže na konci článku. Pod nimi je: „Pamětní list o zřízení měšťanské 

Vyjmutí schránky po 113 letech.  |  Foto: Otto Hasoň
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školy s programem slavnosti svěcení budovy“. (Ř) „Opatrně! Tam bude asi popsán celý ten 
proces, celý ten program“. Listina je perfektně graficky vypracovaná, dokonce barevně. Doví-
dáme se například, že o pěti ráno měli budíček, že slavnostní banket byl U Orla a také kdo se 
slavnosti zúčastnil. Dále se objevila tabela s platidly - tehdy platnými mincemi rakousko-uher-
ské korunové měny, která byla zavedena v roce 1892. Její desetinásobky byly zlaté, koruna,  
dvoukoruna a pětikoruna stříbrná, desetihaléře niklové a jednohaléře měděné. 

Na dně už jsou jenom různé tiskoviny, jako např. Hasičská ochrana, asi proto,  
že většina těch vyfotografovaných mužů byla aktivních také u dobrovolného hasičstva,  
takže tyto noviny byly hlavním tiskovým orgánem hasičského hnutí a hasičské župy. No-
viny jsou úplně zažloutlé, ale on ten papír prý takový býval. 
(Ř) „Takže to máme všechno“. 
(Ko) „Možná to chtělo regionální televizi, to je vzácná příležitost“. 
Na závěr poděkoval ředitel Strašák všem za účast a spolupráci a vyjádřil svoje nadšení nad 
tímto mimořádným objevem. 
(OH) „Děkujeme za pozvání, a tak zase za 100 let“.
Nastává hlučná diskuze, sdělování dojmů a úvahy typu „kam (co) s tím… 

BEZPROSTŘEDNÍ DOJMY ÚČASTNÍKŮ:
Mgr. Martin Štindl Ph.D.

Já jsem spokojen, že se potvrdila řeč pramenů a že jsme našli to, o čem kroniky píší. 
Myslím si, že je pěkné a nadějné do budoucna, že veškeré materiály byly dochované 
ve vysoké kvalitě a v perfektním stavu, to je úžasné. Sám o sobě bych se přimlouval 
za jejich odbornou archivní ochranu a nikoliv za zpětné uložení. Je to tedy na zvážení. 
Samozřejmě budou pořízeny reprodukce, takže doufejme, že se „paměť“ těchto památek 
už neztratí. 

(Ko) Já v tom vidím také velkou příležitost pro muzejní exponát. Ano …To by třeba 
mohlo být takové zákoutí v muzeu. Většinou, když dojde k otevření takových schránek, tak 
se ty staré věci poschovávají a nahradí se nějakými novými, třeba se tam dají kopie těch 
starých, to je dneska všechno možné.

Ing. Pavel Bednář
(Ko) Počítá se s tím, že by ta schránka byla potom uložena do stejného místa? 

Já si myslím, že určitě. Pamětní deska přijde zpátky, asi s nějakým dovětkem, možná vedle 
nějaké jiné pamětní desky připomínající celkovou rekonstrukci a určitě to plánujeme uložit 
do toho samého místa nebo vedle.

Mgr. Zdeněk Strašák
Jsem naprosto nadšený, protože historie mě zajímá a to, že jsme tady schránku našli, mi při- 

padá stejné, jako bychom našli poklad. Někdo poznatky o schránce měl, ale obecně v pově-
domí nebyly. Navíc jsou materiály v perfektním stavu. Jsem moc rád, že se k tomu podařilo 
dostat žáky, že u toho mohli být; on jim po čase význam události dojde. Já jsem fakt nadšený. 



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

23Únor 2018  |

Tomáš Kučera
Mě to moc potěšilo, že se tam našlo to, co jsme očekávali na základě archivních  

informací, protože větší překvapení by bylo, kdyby tam nic nebylo. A samozřejmě mě pře-
kvapuje, když vidím, že pamětní desky se odstraňovaly už v první republice, ale pořád se  
k tomu zachovali lépe, než současná generace, protože pamětní deska z nové budovy ZŠ 
je ztracena neznámo kde.

Mgr. Pavel Holánek 
To je skvělé, že se člověk po více jak sto letech dostane k informacím, jak lidé tehdy žili.  

Je dobré, že se dá pořád něco objevovat, něco se sice vědělo, ale v povědomí to moc nebylo.

Seznam archiválií v pořadí, v jakém byly ze schránky vyjmuty:
 •   podobizny městských hodnostářů, budovy měšťanské školy, oboje zhotoveny zdej-

ším lékárníkem panem Ženatým
 •  podobizny c.k. notáře z Kyjova Antonína Tesaře - čestného občana a bývalého sta-

rosty V. Bíteše
 •  podobizna c.k. okresního hejtmana z Velkého Meziříčí, c. k. místodržitelského rady 

Františka Freye
 • podobizna poslance za zdejší město, JUDr. Adolfa Stránského, advokáta z Brna
 • podobizna c.k. zdravotního rady MUDr. K. Katolického, čestného občana V. Bíteše
 • podobizna poslance za venkovské obce Jana Pospíšila, rolníka z Velké Oslavice,
 • podobizna ředitele školy Vojtěcha L. Marzyho
 • podobizna poslance za všeobecnou kurii JUDr. Václava Šíleného, advokáta v Brně
 • tabela mincí rakousko-uherské měny korunové
 •  časopisy: Moravská Orlice, Lidové Noviny, Hlas, Národní Listy, Národní Politika, 

Věstník ústředního spolku učitelských jednot na Moravě, Ochrana hasičská, Zprávy 
z bojiště Rusko-japonské války

 • Vyhláška o zápisu do školy měšťanské pro rok 1904 – 1905
 • pamětní spis o zřízení měšťanské školy s programem slavnosti svěcení budovy
 • jako výplň schrány byly použity Moravské noviny. 

Alois Koukola

VIRTUOSITA V RUKOU MLADÝCH UMĚLCŮ

Na lednovém koncertu BHP jsme si mohli vyslechnout vynikající uskupení Kalliopé Trio 
Prague. Kdo se koncertu zúčastnil, mi dá jistě za pravdu, že to byl opět mimořádný koncert  
a jistě prvotřídní hudební zážitek. Sešli jsme se opět v bohatém počtu a vyslechli kopec krásné 
muziky z pera Beethovenova, Sukova a Dvořákova. Lehká ruka Markéty Vokačové na housle 
kouzlila bohatý zpěvný tón, Jan Zemen, kterého jsme si již vyslechli v uskupení Prague cello 
quartet, nezklamal a předvedl naprosto bravurní hru a obratné prsty Aleny Grešlové rozezněly 
náš klavír v plné síle. V dokonalé souhře umělců jsme se nechali unášet večerem a v sále pa-
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noval až posvátný klid, který bylo možno mezi jednotlivými větami skladeb téměř uchopit.  
Jako přídavek vystřihlo trio tango od Astora Piazzolly. Jan Zemen večer vtipně provázel slo-
vem a neopomenul se dvakrát připomenout o topinku, kterou si nakonec po koncertě patřičně 
vychutnal. No, nebudu to dále rozvádět… kdo byl, ten ví, kdo nebyl, má černý puntík a možná 
i dva. Již tradičně jsme se po koncertě vydali v úzkém kruhu k Raušům, kde se umělci upsali 
do pamětního listu a završili krásný výkon bohatou večeří. Za nás pořadatele hlásím maximální 
spokojenost a rádi u nás v Bíteši toto trio opět uvítáme. 

Ondřej Sedlák

VELKOBÍTEŠSKÝ BETLÉM

Po několika vánočních výstavách konaných v předchozích letech se bítešské muzeum 
rozhodlo v loňském roce oslovit pana Josefa Kejdu s prosbou o vytvoření Betlému zho-
toveného přímo na míru pro Velkou Bíteš. Na konci loňského roku tak spatřil světlo světa 
Velkobítešský Betlém s dominantou kostela sv. Jana Křtitele, doplněný budovou radnice  
a restaurací U Raušů po jeho stranách. Typické Betlémské figurální motivy byly doplněny 
o figurky znázorňující život a dění ve Velké Bíteši.

Velkobítešský Betlém, ještě před koncem loňského roku, mohli obdivovat návštěvníci 
výstavy Betlému v Předklášteří u Tišnova, kam jej pan Kejda poskytl do výstavy ještě 
před předáním do Velké Bíteše. Přímo ve Velké Bíteši byl představen veřejnosti v neděli 
7. ledna na tradičním Tříkrálovém koncertu, konaném v kostele sv. Jana Křtitele, kde za 
účasti autora vyslovil starosta města Ing. Milan Vlček poděkování za vytvoření krásné 
řezbářské práce pro naše město.

Kalliopé Trio Prague v KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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Betlém vytvořený na zakázku pro Velkou Bí-
teš bude zařazen do sbírkového fondu městského 
muzea a stane se tak nedílnou součástí odkazu 
pro budoucí generace, jako doklad zručnosti  
a umu, zdejších současných řezbářů.

K autorovi lze snad jen dodat: Josef Kejda 
ze Skřinářova se řezbářstvím zabývá již přes 
15 let. Vytvořil velké množství Betlémů - větší 
na výstavy a menší rodinné betlémy do domác-
ností. Jeho práci jste mohli vidět na výstavách 
ve Velkém Meziříčí, Velké Bíteši, Osové Bí-
týšce, Tišnově nebo Žďáru nad Sázavou. Pro 
muzeum Betlémů v Třešti, kde se již tradičně 
pořádá sešlost řezbářů z celé republiky i ze za-
hraničí, vyhotovil několik vyřezaných figurek. 
Práce pana Kejdy doputovaly také do Německa, 
Rakouska nebo Japonska.

Ivo Kříž

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ ALENY PROCHÁZKOVÉ

Od 16. ledna do 24. ledna se ve výstavní síni 
Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké 
Bíteši uskutečnila výstava obrazů Aleny Pro-
cházkové. Slavnostní vernisáž výstavy byla 
v úterý 16. ledna v 17.00 hodin. Úvodní slovo 
málem nestihl „mluvčí“ Petr Lerch, který uvízl 
ve sněhové kalamitě. Vše ale nakonec dobře 
dopadlo a po malém zdržení mohla vernisáž  
v 17.15 začít. V kulturním programu vystou-
pila Eva Macholánová a hrou na klavír a kytaru,  
i svým zpěvem, tak zpříjemnila celou vernisáž. 

Alena Procházková z Velké Bíteše je student-
kou čtvrtého ročníku Střední školy uměleckoma-
nažerské v Brně, výtvarného ateliéru a tato vý-
stava byla součástí jejího maturitního projektu. 
Výstava obsahovala část prací z prvního až čtvr-
tého ročníku studia pod vedením Mgr. Libora Sigmunda a akademického malíře Tomáše 
Rossího i vlastní volnou tvorbu. Autorka by ráda dále pokračovala ve studiu malby nebo 
grafiky na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. 

Klub kultury Velké Bíteše

Autorka výstavy Alena Procházková.  
Foto: Silvie Kotačková

Starosta Ing. Milan Vlček s Josefem Kejdou  
při předání Betlému ve Skřinářově.  |  Foto: Ivo Kříž
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LETOŠNÍ PLESOVÁ SEZÓNA BYLA ZAHÁJENA PLESEM MĚSTA

Městský ples zahájil letošní plesovou sezónu v sobotu 20. ledna v Kulturním domě ve 
Velké Bíteši. Ples organizoval Klub kultury Velká Bíteš ve spolupráci se SOŠ Jana Tiraye. 

Po úvodním slovu starosty Ing. Milana Vlčka a moderátora Karla Hegnera bylo plesové 
předtančení Las Chicas Checas – Flamenco pod vedením Markéty Poláškové.

Návštěvníkům po celý večer hrála kapela The Party Band z Prahy a v horním foyer 
cimbálová muzika SYLVÁN.

Hostem plesu byla úžasná „bítešská zpěvačka“ Kateřina Vrzalová a známý populární 
zpěvák Jakub Smolík s vokalistkou Hedvikou Tůmovou. 

Celým večerem nás již tradičně příjemně provedl doc. Mgr. Karel Hegner z Českého 
rozhlasu Brno. Součástí plesu byla opět jedinečná tombola, která byla tentokrát tak rychle 
vyprodaná, že kolem 22.00 hodiny nebylo už co prodávat. Před půlnocí bylo vylosováno 
pět hlavních cen, kde hlavní cenou byl televizor Samsung.

Malým zpestřením byla také na plese účast fotokoutku POSHme a přítomní „plesající“ 
návštěvníci se mohli nechat vyfotit, třeba i s vtipnou cedulkou, a z plesového večera si tak 
odnést pěknou fotografii. 

Tento slavnostní večer se stal opět příležitostí poděkovat několika výrazným osobnos-
tem 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

Jan Procházka – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti 
sportu

Rodák z nedalekého Domašova, který svůj osobní a profesní život spojil s Velkou Bíteší. 
Člověk, kterého nepřehlédnete pro jeho nezaměnitelný optimismus a který v minulém roce 
oslavil významné půlkulaté jubileum.

Absolvování učebního oboru v Brně ve Šmeralových závodech, vojenská prezenční 
služba v Pardubicích a návrat zpět do zaměstnání v Brně předcházely jeho nejzásadnější 
etapě profesního života. Dlouhodobému působení v První brněnské strojírně ve Velké Bí-
teši v nástrojárně, kde pracoval téměř až do odchodu do důchodu.

Jeho pozitivní vztah ke sportu ho již v mládí v Domašově a nedaleké Rudce přivedl 
k fotbalu a hokeji. Bítešské sportovní dění podpořil krátce po příchodu do Velké Bíteše. 
Zapojil se do činnosti místní tělovýchovné organizace TJ Spartak, a to v roli brankáře 
hokejového i fotbalového týmu. Po období aktivního hraní v drese oddílů pokračoval jako 
trenér žáků místní TJ Spartak, v případě hokejového oddílu pak ještě jako trenér B družstva 
mužů. Svoje zkušenosti prokázal i jako dlouhodobě aktivní sudí v mistrovských soutěžích 
fotbalu a hokeje. S bítešským hokejem ho navíc od roku 2000 dodnes spojuje nejen spolu-
práce a přátelství s lidmi, kteří bítešský hokej vedou na kvalitní úrovni, ale i činnost hos-
podáře, který mimo jiné na bítešském zimním stadionu nabrousí vždy brusle s úsměvem  
a vizitkou kvalitně odvedené práce.
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Silva Smutná – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti 
kultury, národopis a folkloru

Bítešačka, která v příštím roce oslaví kulaté jubileum a která je výjimečná svojí pra-
covitostí, cílevědomostí a zodpovědností ve všech činnostech, do kterých se zapojuje. 

Znalosti a zkušenosti nabyté na Střední všeobecně vzdělávací škole ve Velké Bí-
teši, jazykové škole a dvouletém pobytu v Anglii a SUPŠ v Brně daly základ ná-
sledné profesní činnosti výtvarníka na úseku propagace První brněnské strojírny 
Velká Bíteš, kterou po mateřské dovolené následně vystřídala pracovní pozice na 
kulturním klubu (JKP), který byl v tehdejší době prostředníkem První brněnské pro 
organizování kulturního dění ve městě. Zde aktivně mimo jiné aktivně organizovala 
výstavy, plesy, vytvářela místní Zpravodaj, kulturní periodikum o dění ve městě. 
Se svými pracemi se rovněž účastnila výtvarných výstav bítešských výtvarníků.  
V osmdesátých letech vytvořila první expozici pro znovuobnovené muzeum ve Velké 
Bíteši, které v té době bylo organizační součástí okresního muzea ve Žďáru nad 
Sázavou. Tento krok byl pro ni vstupem do instituce, ve které působila dvacet let, 
naposledy pak na pozici ředitelky muzea. V současnosti působí již desátým rokem 
jako etnograf krajského Muzea Vysočiny Třebíč, terénní pracovník v oblasti doku-
mentace lidové kultury.

Mimořádných výsledků organizační, publikační, fotografické a autorské práce 
oceňované je celá dlouhá řada.

Z těch nejvýznamnějších je nutno zmínit například následující: 
 •  založení a aktivní vedení Muzejní nadace Velkobítešska a následně pak Muzejního 

spolku Velkobítešska s jeho poměrně rozsáhlou činností, zejména pak národopisné 
sekce

 •  obnovení činnosti národopisného souboru Bítešan v roce 2001, jeho vedení a propa-
gace, od roku 2008 pak vedení skupiny starších dětí souboru. Organizování vystou-
pení včetně scénářů a přípravy jednotlivých pásem, výstav, přednášek a seminářů 
souvisejících s folklorem a národopisem a lidovou kulturou, vydání 2 CD nosičů  
s regionálními lidovými písněmi v podání členů NS Bítešan

 •  vedoucí role při organizaci folklorních akcí Mladé Bítešsko, Na bítešském jarmarku 
a folklorního festivalu Setkání na Podhorácku.

 • autorské příspěvky do časopisu Západní Morava
 •  autorský grafický a textový podíl na 11 publikacích, týkajících se Velkobítešska,  

zejména pak práce na sbornících lidových písní z Velkobítešska, regionální učebnice 
a nejnověji zpěvníku lidových písní z Horácka a Podhorácka pro základní školy

 •  spolupodíl na krátkometrážních dokumentárních filmech s regionální tématikou Bí-
tešáka pana Karla Veleby ml.

 •  hlavní podíl na obnovení tradiční slavnosti svatodušní obchůzky dívek Královničky 
na Velkobítešsku, která je zapsána do seznamu nehmotného kulturního dědictví na 
území Kraje 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 Chyt-
kovi, a Ludmile Pecinové, INA – Svatební salón za zapůjčení plesových šatů, POSHme, 
Veronice Janíčkové, DIOS TRADING s.r.o, MATTONI a.s., Pivovar SVIJANY, POEX 
Velké Meziříčí a.s., Pavlu Kratochvílovi, Vinařství JAN PLAČEK, Zdeněk Baláš – „NAŠE 
BÍTEŠSKÁ“, MIHAL s.r.o., Český svaz včelařů – Velká Bíteš, Domov bez zámku Velká 
Bíteš, Evě Chytkové, Mary Kay - Miroslavě Prokešové, MO MRS Velká Bíteš, TJ Spartak 
Velká Bíteš., MUDr. Ouředníčkové, Zuby s úsměvem s.r.o.

Dále poděkování patří Aloisi Špačkovi za ozvučení, Milanu Vodičkovi za osvětlení a kvě-
tinářství Drlíček za krásnou květinovou výzdobu celého sálu.

Klub kultury Velké Bíteše

JIŘÍ BRÜCKLER – BARYTON BUDOUCNOSTI

Lednový koncert Bítešského hudebního půlkruhu je úspěšně za námi. Kromě vynika-
jícího výkonu mladých hudebníků jste mohli zaznamenat z úst Otto Hasoně dvě důležité 
zprávy. 

Zaprvé – po úspěšné loňské výpravě do Vídeňské státní opery navštívíme letos festival 
Pražské jaro. Na programu bude Svatební košile A. Dvořáka s hvězdným obsazením včetně 
basbarytonisty Adama Plachetky, který je již několik let sólistou Vídeňské státní opery. 

Zadruhé – zbytek 21. sezony je tvořen špičkovými umělci, které byste si rozhodně ne-
měli nechat ujít.

Barytonista Jiří Brückler, který se nám představí na únorovém koncertu, patří k nejna-
dějnějším pěvcům mladé generace. Vystudoval Pražskou konzervatoř pod vedením prof. 
Jiřího Kotouče, dále pokračoval na AMU  u prof. Romana Janála. Zúčastnil se mnoha 
domácích i mezinárodních soutěží a je vítězem Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka 
v Karlových Varech.

Od sezony 2011/2012 se stává sólistou Státní opery Praha a Národního divadla v Praze. 
Za tu dobu zde ztvárnil nespočet rolí. 

V roce 2013 byl za roli Rodriga v opeře Don Carlo nominován na cenu Thálie. Bývá čas-
tým hostem mnoha významných festivalů a kromě opery se věnuje též koncertní činnosti 
u nás i v zahraničí.

Ve Velké Bíteši se Jiří Brückler představí poprvé. Na klavír ho doprovodí slovenská 
korepetitorka Katarína Bachmannová, která působila v opeře Národního divadla a v letech 
1995 – 1998 ve Státní opeře Praha. Dnes spolupracuje např. se Štefanem Margitou, Gabri-
elou Beňačkovou, Andou-Louise Bogzou i s mladou generací sólistů. 

Na koncertě zazní ukázky z operní a písňové tvorby mnoha autorů. Můžete se těšit 
např. na oratorium Samson G. F. Händela, Biblické  písně A. Dvořáka a árii Hraběte 
Almavivy z Figarovy svatby W. A. Mozarta a slavné melodie z oper P. I. Čajkovského, 
G. Rossiniho a G. Pucciniho. Na závěr zazní již zmíněná árie Rodriga z opery Don 
Carlo G. Verdiho.
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Využijte možnosti poslechnout si tohoto talentovaného pěvce na koncertě našeho Bíteš-
ského hudebního půlkruhu v úterý 6. února 2018 v 19 h v sále KD dříve, než stejně jako 
Adam Plachetka bude zpívat pouze v Praze, Vídni či New Yorku.

Marika Kašparová

POZVÁNÍ NA VÝSTAVU SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ

Ve dnech 12. - 16. února 2018 se bude ve výstavní síni Klubu kultury prezentovat Střední 
odborná škola Jana Tiraye. 

Kromě výrobků žáků, fotografií týkajících se chodu školy a různorodých materiálů sou-
visejících s výukou se ve výstavní síni setkáte i s některými žáky a pedagogy. 

Jste zváni na prohlídku slavnostní tabule a výrobků z odborného výcviku jednotlivých oborů 
vzdělání, především na ochutnávku drobných produktů našich cukrářů a kuchařů-číšníků. 

Těšíme se na Vás!
Šárka Dohnalová

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ PETRY ŠÍNOVÉ  
S NÁZVEM „VOLÍM RADOST“ 

Paní Petru Šínovou z Lesního Hlubo-
kého mnozí z vás znají z výstav mine-
rálů, které probíhají již několik let vždy 
na podzim ve výstavní síni muzea. Ně-
kteří nosí její originální autorské šperky 
z kamenů nebo mají doma nějaký ten 
krystal či fosilii pro radost. 

Nyní bychom vás rádi pozvali na vý-
stavu obrazů této autorky. V letošním 
roce uplyne deset let od její první výstavy 
obrazů ve Velké Bíteši a v únoru budete 
mít možnost prohlédnout si obrazy, které 
od té doby přibyly.

Co o této výstavě říká autorka? „Pá-
teří výstavy je osm větších formátů, které 
jsem malovala v magickém čase kolem 
roku 2012. Byla to zvláštní doba naléhavých vizí a inspirací, které mě volaly k malířskému 
stojanu. Práce s energií barev, která předcházela ve volných motivech starších obrazů, byla 
přípravou pro tyto nové, kompozičně mnohem složitější, malované však s naprostou leh-
kostí, jako by olejové barvy měly vlastní vůli a štětce křídla. Byla to pro mne velká radost.

Maluji ve volném čase, kterého není nikdy dost. V posledních letech mi na malování 
nezbývá vůbec žádný, ale sama sobě slibuji, že to napravím – a tak Volím Radost.“

„Volím radost“.  |  Foto: Archiv P. Šínové
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Výstavu „Volím Radost“ si můžete prohlédnout od pondělí 19. února do pátku  
2. března v pracovní dny 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hodin.

Klub kultury Velké Bíteše

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ 

Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se od 5. března do 16. března 2018 
uskuteční výstava obrazů a fotografií Otty Valeše, Alice Valešové a Zdeňka Ziky. 

Mgr. Alice Valešová se kreslení a malování začala věnovat při studiu na Gymnáziu 
ve Velkém Meziříčí pod vedením paní profesorky Evy Kočí Valové. Další zkušenost 
s technikami kresby a malby získala v pravidelných výtvarných kurzech, pořádaných 
společností Serafin. Oblíbenou výtvarnou technikou je malba akrylem a především ole-
jovými barvami. V malbě se věnuje mnoha žánrům, např. zátiší, portréty, dry brush či 
moderní malba.

Otto Valeš již několikrát vystavoval černobílé fotografie. Od roku 1975 do roku 1992 
byl členem fotokroužku při JKP ve Velké Bíteši. V letech 1988 až 1989 se zúčastnil ně-
kolika celostátních fotografických soutěžích, kde obdržel čestná uznání za přední místa 
v černobílé foto. Koníčkem je vysokohorská turistika, objektem zájmu je focení přírody, 
koní, prostředí spojené s myslivostí a rybolovem. Od roku 2007 se věnuje digitální fo-
tografii. 

Zdeněk Zika má fotografování jako koníček už od dětství. Aktivně se věnuje od roku 
2003 digitální fotografii a její úpravě. 

Zdeněk Zika s Ottou Valešem měli naposledy výstavu ve výstavní síni v roce 2013. 
Tehdy vystavovali společně s Věrkou Němcovou, tentokrát to bude s Alicí Valešovou. 

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 5. března v 17.00 hodin ve výstavní síni 
Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Výstava bude otevřena po – pá 
8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, so 9.00 do 13.00, ne 13.00 do 16.00 hodin.

Těšíme se na vás. 
Klub kultury Velké Bíteše

DRAHÉ KAMENY MORAVY A SLEZSKA  
OD RENESANCE PO SECESI

V roce 2017 vyšla v nakladatelství Masarykovy univerzity Brno další pozoruhodná, 
výpravná kniha autora Ivana Mrázka, a to Drahé kameny Moravy a Slezska od re-
nesance po secesi. Dílo přehledně mapuje duchovní i světské uměleckořemeslné pa-
mátky: skulptury, nádoby, zbraně, kalichy, relikviáře, monstrance, mozaiky, bohoslu-
žebná roucha, nábytek, šperky a mnohé jiné předměty, uložené v muzeích, galeriích, 
kostelích, klášterech, zámcích a hradech Moravy a Slezska, ve kterých se, ať již v brou-
šené či přirozené podobě uplatnily přírodní drahé kameny, ale i jejich imitace. Kniha 
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představuje populárně vědeckou stu-
dii doplněnou množstvím barevných, 
často celostránkových fotografií vy-
soké kvality (řady renomovaných fo-
tografů, ale i autora). Svou skladbou, 
obsahem i fotodokumentací se zavděčí 
jak odborné, tak i široké čtenářské ve-
řejnosti.

Městské muzeum ve Velké Bíteši 
zve čtenáře Zpravodaje na představení 
této publikace v podobě přednášky, 
která proběhne v úterý 20. února 
od 17 hodin ve Velkém výstavním 
sále muzea na Masarykově náměstí 
5. Přednáška bude bohatě doplněna 
promítáním fotografií atraktivních 
předmětů s drahými kameny. Zvláštní 
pozornost bude věnována předmětům 
ze sbírky bítešského muzea – bíteš-
ské monstranci a baroknímu kalichu, 
které v publikaci mají své zastoupení.  
Zájemci si budou moci zakoupit knihu 
za zlevněnou cenu.

Publikace je členěna do tří částí, průběžně doplněných fotografiemi. V té první, 
uvozující, jsou v několika dílčích kapitolách shrnuty hlavní poznatky z předchozích 
prací, doplněné o nové výsledky, popisující drahé kameny Moravy a Slezska v pravěku 
a středověku. Její součástí je i rekapitulace mapující historii vývoje broušení draho-
kamů, jejich rytí či plastického vybrušování, a je připomenuta i škála imitací drahých 
kamenů. Charakterizovány jsou zde také zdroje drahokamových surovin Moravy, Slez-
ska a Čech, včetně přehledu těch nejvýznamnějších světových. V hlavní části se pak 
věnuje autor vlastním drahým kamenům Moravy a Slezska, používaným v době rene-
sance až secese. Třetí část upozorňuje na některé nejzajímavější předměty s drahými 
kameny na území Moravy a Slezska, vytvořené ve 20. a 21. století. 

Pro svůj přínosný, kvalitní obsah, přehlednost, včetně celého jejího uměleckého 
ztvárnění, byla publikace navíc nominována do soutěže o nejkrásnější knihu 27. Pod-
zimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Knihu určitě přivítají nejen všichni přátelé drahých kamenů, šperků, uměleckých 
předmětů, starožitníci, restaurátoři, kamenáři, šperkaři, ale i odborníci z humanitních 
oborů (historici, umělečtí historici, archeologové) či přírodovědci (geologové, minera-
logové, gemologové), a také milovníci krásných knih.

Ivo Kříž

Obálka knihy.  |  Foto: Archiv autora knihy
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice KOZÍ, čp. 161:

Roku 1591 Marek Muška a Jan Křivonoska jakožto rukojmí Bartoloměje Svrčaly 
prodali „chalupu“ v ceně 30 zlatých Marku Otcovskému. Vejrunkové splátky ná-
sledně pobíral asi dřívější držitel domu Jansa. V r. 1616 dům již po Otcovském „kterýž 
leží podle gruntu Jana Keltny [čp. 160] a z druhé podle uličky“ zakoupil za cenu 40 
moravských zlatých sládek Jakub Zastudil. Následně r. 1629 Matěj Kratochvíle pro-
dal dům po Zastudilovi „ležící v ulici Růžové“ v téže ceně Bartoňovi Havlasovi. Ten 
je tu připomínán ještě k r. 1645, načež dům zpustl.

Až r. 1725 městský úřad prodal dům „mnoho let pustý Havlasovský“ Tobiáši Sova-
tovi. Cena byla stanovena poloviční na 20 mor. zl. z důvodu zpustlosti, roční vejrun-
kové splátky ve výši 2 mor. zl. náležely všechny obci a „polhota“, tedy osvobození od 
splácení domu a daní, mu byla udělena na 4 roky, aby mezitím dům obnovil. Sovata se 

Dům čp. 161 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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však usadil na domě čp. 164, a tak byl dům ještě téhož roku za stejných podmínek při-
psán Václavu Fejfkovi, jen „polhota“ mu byla udělena o půl roku delší. Městský úřad 
pak r. 1740, „prohlídajíc na velkou nemocnost“ vdovy Fejfkové (ovdovělé již r. 1729), 
povolil jí prodat dům za cenu 30 mor. zl. krejčímu Jakubu Kuklovi. „Poněvadž ale 
nebožtík její manžel takový grunt zpuštěný vystavěl“, náleželo jí z kupní ceny hotově 
vyplacených 16 rýnských zlatých za vynaložený náklad a kupující se zavázal splatit 
obci dlužnou kontribuci za poslední tři roky. Kukla se pak v r. 1763 coby čerstvý pa-
desátník dostal do tíživé situace poté, co u souseda Václava Nekudy (čp. 160) vypukl  
v noci 19. srpna požár a Kuklův „domek do gruntu zhořel“. Tím se dostal „do tak 
velkej chudoby a o své všechno zboží přišel, že sobě sám nikterak pomocti nemůže,  
by ten svůj domek bez dluhy dělání aneb dobrých lidí pomoci zase vystavět, tím méněj 
to, co zdejší počestná obec na tom jeho domu k pohledávání má, splácet a vyplatit 
mohl.“ Tak 4. září prosil městský úřad o odpuštění všech obecních pohledávek na 
domě a skutečně mu bylo vyhověno.

Nedlouho před r. 1774 se sem přiženil Antonín Fic, profesí sládek a r. 1777 sluha 
na městském dvoře Kurii, který zdědil dům nejpozději po úmrtí svého tchána r. 1788. 
Následně r. 1793 směnil se ševcem Jakubem Fialou „svůj domek v Růžovej ulici 
pod numerem 18 s tou při něm se vynacházející zahradou“ za „domek v Lánicích 
pod numerem 18 s domovní zahradou“ (čp. 40). Fiala prodal dům r. 1799 za 570 zl. 
Janu Filovi. Od Fily jej r. 1802 koupil za 635 zl. švec Jiřík Fiala s tím, že Fila bude  
v domě bezplatně bydlet do konce února příštího roku. Fiala se však na domě neusadil, 
neboť jej již následujícího roku prodal za 885 zl. dále zednickému tovaryšovi Josefu 
Fučíkovi. Následně r. 1810 již vdova po Josefu Fučíkovi Klára postoupila dům svému 
novému manželovi tkalci Karlu Hortovi. Ten jej prodal r. 1815 za 1400 zl. domkaři 
z Janovic Rudolfu Valovi. Roku 1822 koupil od Valy dům za 1600 zl. Josef Blažek  
z Jinošova. Ten již r. 1825 prodal „sousedský dům v ulici Na Šranku i s tou při něm se 
vynacházející travní zahradou na 336 kvadrátních sáhů [tj. 1208 m2]“ za 560 zl. Jo-
sefu Hudečkovi. Roku 1830 již vdova Barbora prodala dům za 620 zl. dále Františku 
Dvořákovi z Kamenného na budišovském panství. Od Dvořáka koupil dům r. 1833 
za 610 zl. Josef Panovec „z městečka Bruntek v Čechách“. Roku 1849 jej pořídili 
za 1320 zl. Josef a Mariana Večeřovi. Josef pak od r. 1867 vlastnil dům sám, až jej  
r. 1889 přenechal Karolíně Večeřové, rozené Brymové. Ta jej postoupila r. 1894 no-
vomanželům Josefu a Filipíně Večeřovým. V r. 1930 koupili dům František a Anna 
Pospíšilovi. Anna pak r. 1946 přenechala svou polovinu nezletilé Anežce Pospíšilové, 
František to samé učinil o tři roky později, kdy Anežka dosáhla plnoletosti.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 93, 108, 
kn. č. 11788, fol. 150–151, kn. č. 11789, fol. 53, kn. č. 11792, fol. 11, 18, 22, 61, kn. č. 11797, fol. 
127. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš 
Růžová ulice, č. kn. vl. 99.

Jan Zduba
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM

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

Počátkem února o Hromnicích se ve Velké Bíteši na základě raněnovověkých panovnic-
kých povolení konával jarmark. Díky účasti domácích i přespolních kupců a řemeslníků to 
bývala vítaná příležitost pro návštěvu města dokonce vrchnostenskými dvořany. Mezi vysta-
veným vzácným zbožím perník samozřejmě nemohl chybět. Prodával se obvykle ve formě 
bochníku, kupříkladu při procesí o Božím Těle roku 1685 obec pořídila pro vrchnostenské 
úředníky dvě perníková „kola“ po 3 krejcarech. Perník tehdy, jak vidno, sloužil též jako hod-
notný dar. Podobně o hromničním jarmarku v roce 1680 představitelé města nakoupili a da-
rovali manželkám vrchnostenských úředníků perník společně s kořením a mýdlem. Vzácnost 
perníku kromě ceny zvyšovala i skutečnost, že perníkáři byli v Bíteši usazeni jen v některých 
obdobích, totiž na počátku 15. století, v polovině 16. st., na přelomu 16. a 17. st., krátce v po-
lovině 18. st., pak až ve spojitosti s cukrářstvím od sklonku 19. století. Obecní účty poslední 
třetiny 17. století dokládají nákupy perníku, obvykle asi jako doplněk k připravovaným po-
krmům, jak v únoru, tak v období od dubna do srpna a v říjnu.

V nejstarších českých kuchařských knihách se recepty na výrobu perníku neobjevují.  
Zdá se, že perník býval na sklonku středověku luxusním exportním zbožím, jehož zákla-
dem byla mouka s medem a zámořským kořením (zejména pepřem) a jehož vlastností byla 
kořeněnost, tvrdost a suchost zajišťující několikaměsíční trvanlivost. Zmíněné vlastnosti 
předurčovaly perník jako surovinu při vaření, totiž jako sladké kořeněné zahušťovadlo.  
První recepty tak pojednávají spíše o zpracování perníku, kupříkladu v pokrmu zvaném 
„pulment“ (tj. pochoutka). V 16. století se připravoval tak, že se perník nastrouhal, zalil ví-
nem, dobře povařil, přidalo se všelijaké koření a případně šafrán. Aby to nebylo příliš husté,  
mělo se přilít trochu vína a pak to dát na mísu. Perník mohl být doplňkem i odvářky (tj. 
vývaru) zvané česká nebo formanská (1. pol. 17. st.). V tomto případě se mělo tučné hovězí 
maso od žeber posekat na menší kusy, nasolit, opéct na roštu, pokrájet na ještě menší kusy, 
dát do hrnce, nalít na to horký ocet a vodu (ve stejném poměru), přidat jemně nakrájenou  
a osmahlou cibuli, nastrouhaný perník, cukr (nebo med), pepř, hřebíček a dobře povařit.

Recepty na výrobu perníku se začaly objevovat až ve šlechtických kuchařkách od konce 
16. století. Tehdy jich Polyxena z Lobkovic, rozená z Pernštejna uvedla nejméně tucet. 
Na čtyři desítky receptů pak udává rukopisný sborník kuchařských receptů šlechtických  
z první poloviny 17. století. Zde jsou perníky rozlišeny jak podle barvy (bílé, černé, žluté), 
tak podle suroviny (anýzové, citrónové, cukrové, kdoulové, mandlové, medové, růžové, 
skořicové, zázvorové) nebo podle původu (aušpurské, dvorské, mantovské, moravské,  
neapolské, řecké). Je tu zmíněn i recept na „černého ježka“, kdy se suché hrozinky nebo 









Foto: Otto Hasoň, Tomáš Kučera

» Oceněné osobnosti Města Velké Bíteše

Silva SmutnáJan Procházka
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fíky měly v hmoždíři dobře ztlouct, a to společně se skořicí, hřebíčkem, cukrem, řeřichou 
a perníkem. Vzniklá hmota se měla vytvarovat ve formě tvaru ježka, načež se do ní měly 
nastrkat hřebíčky jako bodliny a „do huby“ muškátový oříšek.

V hospodyňském kurzu, který probíhal ve Velké Bíteši v roce 1933, se vyučovaly tři 
perníkové recepty. „Perník na srdíčka“ se měl zhotovit z 50 dkg chlebové mouky, 36 dkg 
cukru, 4 vajec, půl lžíce medu, trochy citrónové kůry, 2 dkg sody k užívání, 2 dkg hřebíčků, 
2 dkg skořice a 2 dkg nového koření. Pod pojmem „Pardubický perník“ se rozuměly dva 
typy perníků: jeden byl obměnou tzv. norimberského perníku, druhý tzv. cukrových per-
níčků. V první variantě se do půl kg teplého medu mělo vmíchat tolik mouky, aby vzniklo 
tuhé těsto. Po vypracování se mělo přidat půl dkg sody k užívání rozetřené s jedním žlout-
kem a znovu propracovat. Ve druhé variantě se 17 dkg tlučeného cukru mělo třít s 3 celými 
vejci a 1 žloutkem. Do toho se mělo přidat 17 dkg loupaných strouhaných mandlí, badyán, 
anýz, nové koření, 5 dkg citronády a 8 dkg pomerančové kůry.

Perník dle receptáře Magdaleny Jeřábkové
Do mísy se dá 12 dkg cukru, 1 vejce, 5 dkg mouky, hrneček medu nebo syrobu, trochu 

skořice, anýzu a citrónové kůry, několik rozstrouhaných jader vlašských ořechů, hrneček 
mléka, na špičku nože sody k užívání, dobře se vše umíchá, naleje na plech, který se dobře 
vymaže máslem a vysype moukou a dá se pomalu péci. Máme-li v úmyslu z těsta udělati 
pečivo malé hvězdičky, kolečka atd., přidá se o něco více mouky a cukru a těsto dobře 
uhněteme, aby bylo tuhé, jako je třeba na vánočky.

Zdroj: Rukopisný receptář bítešské Magdaleny Jeřábkové (1875 – 1964) udává pouze jediný uvedený 
recept na perník. Rukopisný receptář Antonie 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 18., 2014,  
s. 183 – 236, zde s. 199. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, 
s. 114, 283, 318 – 321, 338, 349 – 359, 387, 394, 415, 435, 459 – 460, 487 – 492.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XII

Vývoj turbodmychadel (tbd)
Plnící turbodmychadla byla konstruována a vyráběna v menších počtech již od 

roku 1954 v základním podniku v Brně. Konstrukční skupinu tehdy vedl Bítešá-
kům dobře známý Ing. Stanislav Hep, CSc., člověk vzdělaný, jazykově vybavený,  
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přátelský a společenský. Tato skupina byla 1. července roku 1961 převedena do Velké 
Bíteše a její část, vedená Ing. Janem Hašou, přešla po roce do Výzkumného ústavu 
energetických zařízení (VÚEZ) v Brně. Tam začala pracovat na vývoji nové typové 
řady turbodmychadel PTD 85 R, PTD 110 R, PTD 140 R a PTD 180 R, s letmo upev-
něným turbinovým i dmychadlovým kolem na hřídeli uloženém v kluzných ložiskách, 
mazaných tlakovým olejem od motoru. Skupina ve VÚEZ se také zabývala výzkumem 
turbín, kompresorů, čističů vzduchu a tlumičů hluku.

Nová zkušebna
V roce 1960 byla postavena nová zkušebna se čtyřmi zkušebními stavy, která na-

hradila tu původní, provizorní. Zkrácením zkušební doby ze dvou na jednu hodinu 
se dosáhlo zvýšení kapacity zkušebny na 4000 ks tbd/rok. Na zkušebně se prováděly 
funkční zkoušky turbodmychadel s vyhodnocením jejich termodynamické charakteris-
tiky a také destrukční zkoušky (na maximální zatížení až do roztržení).

Technický rozvoj 
Konstrukce prováděla výpočty pro při-

způsobení turbodmychadel stávající řady od 
PDH 16 NM až po PDH 70 NM na vyšší pl-
nící tlak. V plánu technického rozvoje (TR) 
na rok 1961 bylo pro tyto úkoly rezervováno 
0,9 mil. Kčs a v dalších letech až 1,5 mil. 
Kčs, což byly 4 procenta z výroby zboží.  
Pro dvě dmychadla na kysličník uhličitý bylo 
rezervováno 0,12 mil. Kč. Přizpůsobování 
turbodmychadel a jejich dlouhodobé zkoušky 
byly prováděny přímo u výrobců motorů.

Při přivařování turbinových lopatek  
z austenické oceli na hřídele z uhlíkové kon-

strukční oceli vznikaly trhlinky ve svarech. Tento problém vyřešila komplexní raciona-
lizační brigáda pracovníků VÚMT Praha, SMG a Velké Bíteše tak, že bylo možné při-
vařovat celé věnce přesně litých lopatek ke hřídelům turbodmychadel PDH 16 N a PDH 
25 N a také oběžná kola na hřídele dmychadel PDO 7 RS i dalších malých dmychadel. 

Nové technologie
Neustále se zvyšující sériovost výroby a stále dokonalejší konstrukční provedení 

turbodmychadel pro vyšší stlačení, vyžadovaly také nové výrobní technologie.

Přesné lití  
Při vývoji turbodmychadel pro vyšší plnící tlaky bylo zapotřebí zkonstruovat nová 

oběžná kola turbíny, s lopatkami upevněnými na kotouč hřídele pomocí stromečko-

Navařování turbínových lopatek.  |  Foto: Archiv PBS 
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véhu závěsu. Tyto lopatky měly 
zborcený profil listu a byly od-
lévány „metodou vytavitelného 
modelu“ ze žárupevné chromnik-
lové slitiny LVN 10. Pro některé 
typy dmychadel s axiální turbínou 
byly odlévány i celé věnce oběž-
ných turbinových kol, které byly 
potom na hřídel přivařeny. Touto 
metodou byla také odlévána roz-
váděcí kola PDH 35 V a segmenty 
rozváděcích kol PDH 50 V a PDH 
70 V z materiálu LVN 4. Oběžná 
kola kompresorů byla frézována  
z výkovků hliníkových slitin a zá-
běrníky byly přesně lité z chromové oceli.

Odlévání těchto ušlechtilých materiálů probíhalo v indukční vakuové peci. Formy 
pro voskové vytavitelné modely byly konstruovány v naší konstrukci přípravků a vyrá-
běly se v nástrojárně s použitím „Hamrovy metody“ přesného tvarového broušení. Po-
pulární novátor František Hamr se osobně podílel na jejím zavedení v našem závodě. 

Moderní obráběcí stroje
Obrábění hřídelů a oběžných kol bylo z klasických soustruhů převedeno na kopíro-

vací poloautomaty, při opracování drobných součástí se osvědčily vícevřetenové auto-
maty a třívřetenová kopírovací frézka Starrag KA 144 mnohonásobně zproduktivnila 
výrobu nejčetnějších součástí – turbinových lopatek. Z tehdejšího západního Německa 
byla zakoupena svislá protahovačka FORST pro protahování stromečkových závěsů 
v discích turbinových stran hřídelů, čímž odpadla nákladná kooperace. Tato vysoce 
produktivní technologie však vyžadovala nejsložitější a nejdražší nástroj, jaký kdy byl  
v závodě používán – protahovací trn. V té době se jeho cena rovnala ceně  osobního 
automobilu. Tyto nástroje jsme nakupovali v pražském Motorletu, což nebylo moc 
výhodné. 

Chci zmínit následující epizodu: Z postu technického náměstka jsem tehdy pověřil 
vedoucího konstrukce přípravků Františka Navrátila, aby se pokusil podobné nástroje 
nejen zkonstruovat, ale i zavést jejich výrobu v naší nástrojárně. Ve výpočtu nástroje 
byl však ukryt jeden úžasný „fígl“, bez kterého nešlo nástroj ani zkonstruovat, ani vy-
robit a Pražáci nám, „venkovanům“, odmítali cokoliv prozradit. Princip výpočtu nako-
nec objevil jeden mladý konstruktér a začala zlatá éra výroby vlastních protahovacích 
trnů v bítešském závodě, která vyvrcholila osobní návštěvou majitele německé firmy 
pana Forsta v Bíteši. Ten nevěřícně kroutil hlavou nad tím, co s „jeho“ strojem a se 
svými nástroji Bítešáci dokáží, a dotyčného konstruktéra odměnil odbornou publikací 

Zleva – technický náměstek Josef Ondrák, novátor František Hamr a ve-
doucí konstrukce přípravků František Navrátil, diskutují nad možnostmi 
výroby kovové formy pro voskový model záběrníku.  |  Foto: Archiv PBS
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o technologii protahování. Nyní jsme mohli konstruovat lopatky s vlastním stromeč-
kovým závěsem také pro další typy turbodmychadel. 

Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval          

Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ

Druhou lednovou neděli roku 2018 hostil kulturní dům v Holubí Zhoři VVH okrsku 
č. 22 Velká Bíteš. Na úvod slavnostního jednání proběhla připomínka 100 let od vzniku 
samostatného Československého státu. Po státní hymně zahájil jednání starosta okrsku 
Ludvík Zavřel a přivítal významné hosty, mj. starostu OSH Žďár nad Sázavou Lu-
boše Zemana; starosty OSH Pardubice Bohuslava Cermana; starosty obcí a delegáty 
zúčastněných sborů. S programem zasedání seznámil člen VV OSH Žďár nad Sáza-
vou a garant okrsku Jiří Klusák. Povstáním a minutou ticha přítomní uctili památku 
zemřelých hasičů. Po zvolení mandátové a návrhové komise, byly předneseny hod-
notící zprávy okrskových funkcionářů. Starosta Ludvík Zavřel podrobně informoval  
o činnosti okrsku v uplynulém roce, následovala zpráva velitele Petra Fouska, strojníka 
Miroslava Mateji, pokladníka Karla Daňka a revizora účtů Josefa Pospíšila. Se změnou 
stanov SH ČMS seznámil Jiří Klusák. Po oficiálních projevech proběhlo předání oce-
nění za dlouholetou práci. Z rukou představitelů vedení dobrovolné požární ochrany 
převzali „Čestné uznání okrsku“ a „Záslužnou medaili Vincence Broži“ dlouholetí 
obětaví členové. Medaili „Čestný člen SH ČMS“ obdržel Ing. Alois Koukola, CSc.  

Společné foto.  |  Foto: Archiv SDH
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S plánem práce na rok 2018 seznámil Martin Brym. Program činnosti okrsku byl dele-
gáty přijat. V diskuzi mj. vystoupil starosta OSH Pardubice Bohuslav Cerman a předal 
do rukou starosty pro okrsek „Záslužnou medaili OSH Pardubice III stupně“. Se svými 
zdravicemi vystoupili i další hosté. Jménem osadního výboru pozdravil přítomné  
Ing. Josef Los, PhD. Tečku na závěr přednesl Ludvík Zavřel a poděkoval hostům za 
účast. Program pokračoval obědem a neformální diskuzí až do pozdního odpoledne.

David Dvořáček

OSTATNÍ

507 TŘÍKRÁLOVÝCH KASIČEK UKRÝVALO 3 313 085 KČ  
507 KASIČEK, 2 000 DOBROVOLNÍKŮ, VÝTĚŽEK 3 313 085 KČ

Taková jsou závěrečná čísla letošní 
osmnácté Tříkrálové sbírky, která pro-
bíhala na území České republiky v ob-
dobí od 1. do 14. ledna 2018. Na území 
okresu Žďáru nad Sázavou sbírku spo-
lečně s tříkrálovými asistenty a koled-
níky organizovala Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou.

„Je to naprosto skvělé, téměř neuvě-
řitelné. Mám obrovskou radost ze zá- 
vratné částky letošního výtěžku, jejíž 
navýšení o 254 278 Kč oproti loňskému 
roku opět dokazuje, že pomoc Charity 
považují lidé stále za důležitou a potřeb-
nou. Velká část výtěžku podpoří naše 
stávající služby, ať už se jedná o služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením, 
s chronickým onemocněním, služby pro seniory, sociálně slabé rodiny, duševně nemocné či 
lidi umírající. Část výtěžku poputuje na podporu nového projektu tzv. Charitní záchranné 
sítě – projektu pomoci pro lidi v akutní nouzi,“ sdělila Ing. Jana Zelená, ředitelka žďár-
ské Charity.

A jak poprvé prožívala sbírku s osmnáctiletou tradicí její nová koordinátorka Jitka 
Milčáková?

„Všechno pro mě bylo nové a nebylo toho málo. Veškerá administrativa, logistika  
a zajištění doprovodných akcí. Postupně jsem se seznámila a osobně setkala se všemi dva-

„Koledníci“ z Velké Bíteše.  |  Foto:  Zdislav Beránek
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asedmdesáti tříkrálovými asistenty, kterým jsem dovezla kasičky, potřebný materiál a ne-
zbytné dokumenty. Mnohdy jsem se při svých cestách ztratila, či jsem si nebyla zcela jistá 
v zaběhnutých postupech, ale musím říci, že mi vždy všichni ochotně pomohli a podpořili 
mě. A to je asi to nejpříjemnější na celé Tříkrálové sbírce, setkávání se s lidmi, kteří jsou 
nadšení a ochotní udělat něco pro druhé. A výsledná částka, kterou koledníci vykoledovali 
je jen třešinkou na dortu, odměnou za veškeré snažení a čas tomu věnovaný. Ale rozpeče-
těním poslední kasičky pro mne Tříkrálová sbírka nekončí. Ještě chystáme dvě velké akce 
jako poděkování koledníkům: divadelní představení ve Velkém Meziříčí a promítání v Kině 
Vysočina ve Žďáře nad Sázavou.“

A jak hodnotí letošní tříkrálové koledování jeden ze dvou tisíc koledníků?
„Z výtěžku sbírky mám velkou radost. Letos jsme opět vyrazili na koledu společně  

s našimi dětmi. Vzali jsme kytaru a u každého domu v ulici jsme zazpívali nejen tu zná-
mou tříkrálovou píseň, ale i koledu o tom, aby Bůh požehnal dané obydlí. Potěšilo mě,  
že nás lidé již vyhlížejí a za ty dva, tři roky, kdy na koledu chodíme, se z našich tříkrálo-
vých pochůzek pomalu stala nová tradice naší ulice. Děti koleda baví. Vždy dostanou něco 
dobrého a ještě tím společně přispějeme na dobrou věc, ať už časem, darem, zpěvem nebo 
úsměvem,“ sděluje koledník Jan.

A jaké změny, novinky či zajímavosti Tříkrálová sbírka roku 2018 přinesla? 
 •  Rozdělení velké oblasti Velkomeziříčska na menší. Některé z okolních obcí 

pečetily samy. 
 •  Více akcí pro dobrovolníky- kromě tradičního koncertu ještě nově odměna  

v podobě návštěvy divadla a kina. 
 •  K doprovodným maskám, které společně po okrese koledují, přibyl další 

ušitý velbloud. Tříkrálová „šatna“ žďárské Charity se rozrostla o 12 králov-
ských obleků a 22 plášťů. 

 •  Žďárská tříkrálová charitní výprava navštívila v druhý den nového roku Do-
mov klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, kde potěšila svým zpěvem místní 
seniory, Mateřskou školku Vysočánek a pracovníky Městského úřadu.  

 •  V Bystřici nad Pernštejnem navštívili uživatelé denního stacionáře Rosa 
místní Městský úřad, Základní školu Nádražní a volnočasový klub Včela. 

 •  Tříkrálová koleda proběhla i v jiných městysech a obcích podle již zavede-
ných zvyků. V některých oblastech se tradice tříkrálové koledy teprve upev-
ňuje. 

 • V Rovečném koledovaly i děti z tamního dětského domova. 
 •  Do koledy byly zapojeny i farnosti žďárského a velkomeziříčského děkan-

ství. V některých z nich uspořádali kněží i tříkrálové požehnání, se kterým 
se pak koledníci vydali na svou pouť.

Lenka Šustrová, oblastní charita Žďár nad Sázavou
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NENÍ TO, JAK BY MĚLO BÝT

Máme tu druhý letošní měsíc a v době, kdy píšu tento článeček, stále nemáme žádný sníh. 
Zima bez sněhu, s blátem a deštěm, to je něco, na co jsme v posledních pár letech víceméně 
zvyklí. Vzpomínám si na Vánoce se spoustou sněhu, jak jsme si s našimi dětmi na Štědrý 
den dopoledne užili spoustu legrace při sáňkování. Kdo má rád běžkování, musí si letos za 
sněhem dojet na nějaký uměle zasněžený okruh. Prostě něco není tak, jak by mělo být….  
To ovšem neplatí jen o sněhu v zimě. Přemýšlím o tom, co vidím kolem sebe i třeba ve zprávách, 
kolik je problémů a trápení. Někdy mají lidé tendenci obviňovat Boha, že dopouští těžké věci.  
Ale něco není tak, jak by mělo být. Člověk byl stvořen k Božímu obrazu, aby byl podobný 
Bohu, a Bůh je dobrý. Je o Něm v Bibli napsáno, že je láska a světlo. Takový měl být i člověk. 
Dostal za úkol obdělávat a střežit zemi, být dobrým správcem toho, co mu Bůh svěřil. Za to,  
co se děje na zemi, je zodpovědný její správce - člověk, který mnohdy není tím, kým by správně 
měl být. Musím přiznat, že i já jsem udělala v životě pár chyb a ne vždy jsem byla tím dobrým 
správcem toho, co mi bylo svěřeno. Díky Bohu, že dává člověku možnost napravit svoje pochy-
bení a začít znovu a lépe. Pokud o to člověk opravdu stojí, Bůh nabízí odpuštění, nový začátek, 
moudrost a nadpřirozenou pomoc v pravý čas. Jak je možné toto získat?

Pokud máte zájem dozvědět se víc o tomto tématu (a nejen o něm), přijďte si popovídat. 
Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou 
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 
v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin. 

A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké zamy-
šlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, těžké si-
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tuace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného občerstvení.
Žalm  34:9  Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká  

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

TERÉNNÍ PRÁCE K-CENTRA VE VAŠEM MĚSTĚ

K-centrum Noe, spadající pod Oblastní charitu Třebíč, je víceúčelové regionální zařízení 
věnující se problematice drog. Pracujeme převážně s aktivními injekčními uživateli omamných 
a psychotropních látek. Primární prací K-centra je především ochrana veřejného zdraví. Jsou 
to aktivity směřující ke snížení výskytu infekčních chorob a drogové epidemie ve společnosti.  
Klientům, kteří drogy nitrožilně užívají, poskytujeme výměnu použitého injekčního materiálu 
za čistý. Špinavé jehly a stříkačky pak bezpečně likvidujeme. Tím snižujeme nebezpečí po-
ranění o pohozenou špinavou jehlu. Provádíme u klientů testování na infekční nemoci (žlou-
tenky, HIV, syfilis), poskytujeme poradenství a informace z oblasti zdravotní a sociální. Kli-
enty vedeme k reflexi a snažíme se je motivovat ke změně. Poskytujeme jim a jejich blízkým 
také informace o možnostech léčby závislostí. Na terénního pracovníka je vhodné se obrátit  
i v případě nálezu pohozené použité injekční jehly. Dále poskytujeme poradenství i osobám 
blízkým uživatelům drog. Služby K-centra poskytujeme anonymně a bezplatně. Terénní telefon 
na pracovníka, se kterým si můžete domluvit schůzku, je pro tuto lokalitu 733 741 188. Naše 
zařízení najdete v Třebíči, na ulici Hybešova č. 10, tel. 568 840 688. Dotaz můžete také odeslat 
na e-mailovou adresu noe@trebic.charita.cz nebo nás kontaktovat prostřednictvím facebooku.

Simona Zezulová, terénní pracovník, K-centrum Noe

SLOVO HEJTMANA

Dopravní obslužnost v Kraji Vysočina může na přelomu let 2019 a 2020 doznat zásadních 
změn. Po podrobné a rozsáhlé analýze jsme připravili řešení, které by historicky nastavený 
stav veřejné autobusové i vlakové dopravy zlepšilo. Oproti jiným krajům jsou sídla na území 
Vysočiny hustě rozdrobena, o to je efektivní řešení dopravní obslužnosti regionu obtížnější. 
Kraj Vysočina je svým osídlením polycentrický, nemá jedno velké sídlo, do kterého se cestující 
přednostně dopravují. A proto je logické a přirozené zajistit dopravní obslužnost tzv. síťovým 
charakterem, což právě připravovaný nový systém Veřejná doprava Vysočiny (VDV) splňuje.

Pokusím se alespoň ve stručnosti vysvětlit důvod těchto kroků. Současný systém smluvních 
vztahů s autobusovými i vlakovými dopravci musí být v souladu s legislativou do roku 2020 
nově upraven a dopravci vybráni podle nových pravidel. Je to jedinečná příležitost historicky 
vzniklý, několik desítek let starý, systém dopravní obslužnosti přizpůsobit aktuálním potřebám 
obyvatel Kraje Vysočina. Kraj i obce v současné době přispívají výraznými dotacemi na jed-
notlivé složky dopravy. Snahou nového systému je propojit a tím ulehčit a zefektivnit veřejné 
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cestování pro co nejširší skupinu spoluobčanů. Zároveň musí dojít ke zlevnění dopravy a tím  
i k možnosti jejího posílení – tedy zvýšení počtu nabízených spojů. V současnosti cestující 
nemá možnost využívat řízený přestup z jednoho dopravního prostředku na druhý. Železnice 
si v některých případech konkuruje s autobusovou dopravou, jedou současně. Kraj dává do-
tace na obojí a náklady na financování takto organizované dopravy jsou vyšší. Nový systém 
veřejné dopravy tyto zdvojené spoje vyřeší, navíc na sebe budou logicky i časově navazovat,  
bude možno zakoupit jednu jízdenku společnou pro autobus i vlak. Tím ušetříme cestujícím 
peníze a také v řadě případů zkrátíme jízdní časy. 

Nová Veřejná doprava Vysočiny nabídne tzv. jednotný přestupný zónově relační tarif. Jeho 
velkou výhodou bude umožnění přestupů v rámci časové jízdenky, cestující bude moci přestou-
pit z autobusu do autobusu a z autobusu na vlak nebo opačně, aniž by si musel kupovat další 
jízdenku. Cestující bude moci využít jízdenku i ve vozech městské hromadné dopravy – po 
uzavření přístupových smluv mezi Krajem Vysočina a městy, v nichž je městská hromadná 
doprava provozována. Další výhodou bude pro pravidelného cestujícího využití jízdenek  
s týdenní a měsíční platností, které budou cenově zvýhodněné oproti jednotlivému jízdnému.  
Nový systém zajistí díky celkovému zefektivnění dopravy i nové víkendové spoje, na něž do-
posud kraj nepřispíval.

Když tedy vše shrnu – výsledkem Veřejné dopravy Vysočiny bude pohodlnější cestování  
s lepším spojením a s možností přestupů i mezi autobusy a vlaky – na jednu jízdenku včetně 
varianty levnějších týdenních nebo měsíčních. V minimu případů některé dřívější spoje zanik-
nou, ale daleko více jiných přibyde. Celkově by mělo ale dojít k zavedení více spojů s efektiv-
ním propojením. Návrh systému bude v první polovině letošního roku předložen Zastupitelstvu 
Kraje Vysočina. Bude to ještě dlouhodobý a složitý proces, ale věřím, že dojdeme společně ke 
kýženému výsledku a že zavedení nového systému bude fungovat ve prospěch pohodlnějšího 
života občanů Vysočiny.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESNÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ  
Č. 95/2017 KONANÉ DNE 11. PROSINCE 2017 
 
2/95/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 94/2017 ze dne 4. 12. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 11. 12. 2017
3/95/17/RM – schvaluje s účinností od 12. 12. 2017 aktualizované vnitřní předpisy města Velká Bíteš,  
a to Směrnici k inventarizaci majetku a závazků města Velká Bíteš, Směrnici k nakládání s majetkem města 
Velká Bíteš a Přílohu č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu Velká Bíteš, vše v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční, odbor majetkový řešitel: Bc. Věra Pokorná, Ing. Ladislav Rada 
termín: 12. 12. 2017
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4/95/17/RM – schvaluje rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2019 a 2020 
všech příspěvkových organizací zřízených městem Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: ředitelé příspěvkových organizací termín: 10. 1. 2018
5/95/17/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
za školní rok 2016/2017.
6/95/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 13, Sadová 579, Velká Bíteš, a to na 
dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 12. 2017
7/95/17/RM – rozhoduje uzavřít se spol. AKE CZ s.r.o., IČ: 256 82 709, se sídlem Družstevní 
104, 273 41 Cvrčovice nájemní smlouvu na pronájem části pozemku p.č. 1314/1 zastavěná plocha  
a nádvoří o výměře 660 m2, jehož součástí je budova č.p. 259 jiná st. v k.ú. a obci Velká Bíteš  
od. 1. 1. 2018 na dobu neurčitou, a to:
- budova dílny – dílna o výměře 156 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok
- ostatní prostory o výměře 70 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2

- skladové prostory o výměře 125 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2

- manipulační plocha o výměře 312 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2

s úhradou služeb nájemcem a výpovědní dobou 3 měsíce. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
8/95/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy APC 
SILNICE s.r.o., Palackého třída 768/12, 612 00 Brno na akci „Rekonstrukce části ulice Tyršova ve 
Velké Bíteši“, ve výši 181.500,- Kč včetně DPH a rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 10. 1. 2018
9/95/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 a za 
nájemné 45,50 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 12. 2017
10/95/17/RM – rozhoduje souhlasit s realizací navržených úprav pro vystavění nové spisovny  
v budově Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, Sadová 579, Velká Bíteš, které spočí-
vají ve stavebním rozdělení stávající místnosti skladu lyží na dvě menší, z nichž jedna bude sloužit 
jako spisovna. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2017
11/95/17/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 
86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 27. 12. 2017
12/95/17/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2017 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, 
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/9246/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017
13/95/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Česlava Veselého, Lesní 397/32, 591 
02 Žďár nad Sázavou, IČ: 758 52 837 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „Revita-
lizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 78.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou 
smlouvu o dílo. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 22. 12. 2017
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14/95/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů Městem Velká Bíteš 
a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Inženýrské sítě, lokalita „Lípová – Strojní“ a „Na 
Vyhlídce“, Velká Bíteš“ za účelem výběru společného dodavatele.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 1. 2018
15/95/17/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 
33 Jihlava, IČ: 70890749, č. O01885.0014, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 
35.000,- Kč v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 12. 2017
16/95/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci přípolože ochranných 
trubek pro metropolitní síť města s firmou TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záb. zámku 
233/15, Praha 10, který se týká prodloužení realizace díla. 
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 20. 12. 2017
17/95/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit id. 83/519 části pozemku p.č. 597/7 oddělené 
geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 187 m2 a části pozemku 
p.č. 597/4 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl „b“ o výměře 89 m2 
v k.ú. Křoví.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2018
18/95/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě SWRp/06/32 se společností VERA, spol. 
s r.o. z důvodu optimalizace informačního systému městského úřadu. 
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 20. 12. 2017
19/95/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00 Brno,  
IČ: 607 27 012 na výkon autorského dozoru na akci „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“  
za cenu 387.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 21. 12. 2017
20/95/17/RM – jmenuje pana Ing. Milana Macholána členem školské rady Střední odborné školy 
Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 11. 12. 2017 
21/95/17/RM – schvaluje z důvodu nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018 platový 
výměr MUDr. Svatopluka Horka, ředitele Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 1. 2018
22/95/17/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2017:
• 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 
• MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017
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23/95/17/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2017 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 12. 2017 
24/95/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle závěrečného rozpočtového opatření města 
č. 15/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 1. 2018
25/95/17/RM – odvolává pana Tomáše Jelínka z vedoucího pracovního místa ředitele Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace ke dni 28. 2. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 28. 2. 2018 
26/95/17/RM – jmenuje pana Ing. Josefa Jelínka na vedoucí pracovní místo ředitele Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 1. 3. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 1. 3. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 96/2017 KONANÉ DNE 18. PROSINCE 2017 
 
2/96/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 95/2017 ze dne 11. 12. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 18. 12. 2017
3/96/17/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.: 
- bere na vědomí zápis z 6. zasedání dozorčí rady TS ze dne 30. 11. 2017
- schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2017 a výhled roku 2018
- schvaluje plán tržeb a výdajů pro rok 2018. 
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
4/96/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 6. 12. 2013 mezi 
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Czech Outdoor s r.o., IČ 24199427, se sídlem Štětkova 
1638/18, Praha jako nájemcem, na pronájem plochy bočnic celých mostů z obou stran, jehož před-
mětem je prodloužení nájemní smlouvy do roku 2027 s tím, že po uplynutí této doby se smlouva 
automaticky prodlouží (i opakovaně) vždy o 5 let, pokud kterákoliv ze stran písemně neoznámí 
druhé straně nejpozději 6 měsíců před koncem platnosti smlouvy, že nesouhlasí s automatickým 
prodloužením platnosti a účinnosti smlouvy. Minimální výše nájemného za předmět smlouvy činí 
150.000 Kč/rok. Nájemce se zavazuje, že v případě pravomocného udělení sankce za umístění 
a provozování reklamního zařízení na předmětu nájmu v rozporu s platnými právními předpisy, 
sankci uhradí. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 12. 2017
5/96/17/RM – rozhoduje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 1. 3. 2016 na pronájem nebyto-
vého prostoru číslo 101 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc.č.59, obec a k.ú. Velká Bíteš,  
a to s platností od 1. 1. 2018. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu (celková 
výměra nebytového prostoru před změnou: 18 m2, celková výměra nebytového prostoru po změně: 
56,23 m2) a k navýšení nájemného (sazby za pronajaté plochy před změnou: prodejna – 900,00 Kč/
m2/rok, sazby za pronajaté plochy po změně: prodejna – 1.400,00 Kč/m2/rok, šatna a WC – 200,00 
Kč/m2/rok).
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Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s paní Danou Ráčkovou, IČO: 46231072, Křoví 166, 
59454, předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 107 na adrese: Masarykovo 
náměstí 86, 59501 Velká Bíteš, ke dni 31. 12. 2017. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2017
6/96/17/RM – rozhoduje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 23.03.2009 na pronájem nebyto-
vého prostoru číslo 109 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc. č. 59, obec a k.ú. Velká Bíteš. 
Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu (před změnou: 19,50 m2, po změně: 
47,59 m2) a k navýšení nájemného (sazby za pronajaté plochy před změnou: prodejna – 814,00 Kč/
m2/rok, sazby za pronajaté plochy po změně: prodejna – 1.400,00 Kč/m2/rok, sklad – 800,00 Kč/m2/
rok, WC – 200,00 Kč/m2/rok). 
Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít s panem Stanislavem Pelánem, IČ: 45643679, Lipová 178, 
595 01, předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 102 na adrese: Masary-
kovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš ke dni 31. 12. 2017. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2017
7/96/17/RM – rozhoduje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 05.03.2012 na pronájem neby-
tového prostoru číslo 101 v budově č.p.482, ulice Vlkovská, parc.č.769, obec a k.ú. Velká Bíteš. 
Změnou nájemní smlouvy dojde od 1. 1. 2018 k navýšení nájemného (výše ročního nájemného, 
které je stanoveno ve výpočtovém listu nájemného, před změnou: 144.576,00 Kč, výše ročního 
nájemného, které je navrženo ve výpočtovém listu nájemného od 1. 1. 2018, tzn. po změně: 
236.424,00 Kč). 
Rada města Velká Bíteš rozhoduje změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 11.06.2012 na proná-
jem nebytového prostoru číslo 103 v budově č.p.482, ulice Vlkovská, parc.č.769, obec a k.ú. Velká 
Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde od 1. 1. 2018 k navýšení nájemného (výše ročního nájem-
ného, které je stanoveno ve výpočtovém listu nájemného, před změnou: 45.900,00 Kč, výše roč-
ního nájemného, které je navrženo ve výpočtovém listu nájemného od 1. 1. 2018, tzn. po změně: 
102.156,00 Kč). 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2017
8/96/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru č. 102 nachá-
zejícího se v budově č.p. 613 tech. vyb. na p.č. 854/4 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně části pozemku 
p.č. 857/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 329,6 m2, a to:
- hala č. 1 o výměře 165 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok,
- hala č. 2 o výměře 176,7 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok,
- šatna a sociální zařízení o výměře 21,9 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok,
- kancelář o výměře 21,9 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,
- manipulační plocha o výměře 329,6 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok
od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce panu Michalu Vavřinovi, IČ: 871 00 
240, Zmola 184, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
9/96/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 
102 na adrese: Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš ke dni 31. 12. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2017
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10/96/17/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě 
cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského náměstí 137/9,Třebíč.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 31. 12. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 97/2018 KONANÉ DNE 8. LEDNA 2018 
 
2/97/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 96/2017 ze dne 18. 12. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 8. 1. 2018
3/97/18/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše,  
příspěvkové organizaci spodní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši k uspořádané akci „Novo-
roční oslavy“ dne 1. 1. 2018.
odpovědnost: starosta termín: 15. 1. 2018
4/97/18/RM – bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. MSMT 
– 34069/2017-2 ze dne 12. 12. 2017.
5/97/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy na budově ZŠ 
Tišnovská 115 ve Velké Bíteši č. 13010254 se společností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 
591 s předpokládanými náklady ve výši 173.452 Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 22. 1. 2018
6/97/18/RM – rozhoduje přijmout cenové nabídky uchazeče KAVYL spol. s r.o., Mohelno 563, 
675 75 Mohelno, IČO: 49975358 na realizaci veřejné zakázky „Rybník Bezděkov – rekonstrukce 
obecního rybníku“ s cenou 1.062.535,23 Kč včetně DPH a na realizaci veřejné zakázky „Rybník 
Březka – rekonstrukce obecního rybníku“ s cenou 1.399.085,08 včetně DPH a uzavřít se společností 
KAVYL spol. s r.o. smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 1. 2. 2018
7/97/18/RM – schvaluje výši úhrad v Domově důchodců Velká Bíteš od 1. 2. 2018 dle návrhu před-
loženého Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 1. 2. 2018
8/97/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Huslík s.r.o., Karlova 12, 614 00 
Brno; IČ: 25527495 na obnovu maleb a nátěrů ve společných prostorách bytových domů na adrese: 
Velká Bíteš, U Stadionu 283, 281, 277 a 276 za cenu 4x 72.821,63 Kč bez DPH, tj. celkem za cenu 
291.286,52 Kč bez DPH (334.979,50 Kč včetně 15% DPH).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 28. 2. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 20/2017 KONANÉHO DNE 20. LISTOPADU 2017 

Pokračování z minulého čísla: 
12/20/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- část pozemku p.č. 4611 orná půda o výměře cca 60 m2,
- část pozemku p.č. 4613 orná půda o výměře cca 230 m2,
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- část pozemku p.č. 4614 orná půda o výměře cca 230 m2,
- část pozemku p.č. 4615 orná půda o výměře cca 360 m2,
- část pozemku p.č. 4616 orná půda o výměře cca 440 m2,
- část pozemku p.č. 4617 orná půda o výměře cca 115 m2,
- část pozemku p.č. 4618 orná půda o výměře cca 700 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o., 
IČ: 46962816, Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za dohodnutou cenu 10.000,- Kč s tím, že kupující 
uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 10. 2018
13/20/17/ZM: revokuje usnesení č. 11/19/17/ZM a nahrazuje ho novým usnesením:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt
- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 4844 m2 za cenu 25,- Kč/m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického 
podílu k uvedenému pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 10. 2018
14/20/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- část pozemku p.č. 4671 orná půda o výměře cca 9 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 3296 orná půda o výměře cca 950 m2 za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 2345/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 671 m2 za cenu 120,- 
Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše 
uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 10. 2018
15/20/17/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/171 orná půda  
o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- 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, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od:
- ve výši 1.221,48 Kč/m2,
- ve výši 1.326 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 1.326 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,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny od .
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 10. 2018
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16/20/17/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/173 orná půda  
o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- 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 jedna nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od ve výši 1.201 Kč/m2, 
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 1.201 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. 10. 2018
17/20/17/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/174 orná půda  
o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- 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 jedna nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od ve výši 1.602 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 1.602 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. 10. 2018
18/20/17/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/169 orná půda  
o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- 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, byly doručeny tři nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od
- ve výši 1.451 Kč/m2,
- ve výši 1.702 Kč/m2,
- ve výši 1.563 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 1.702 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde 
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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,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 10. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 21/2017 KONANÉHO DNE 11. PROSINCE 2017 
 
1/21/17/ZM: určuje ověřovateli zápisu Mgr. Miroslava Báňu a Ing. Libora Buchtu.
3/21/17/ZM: schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky 2019 a 2020.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 12. 2017
4/21/17/ZM: rozhoduje pozastavit činnost lékařské služby první pomoci na Poliklinice Velká Bíteš 
k 31. 12. 2017.
5/21/17/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2018 v předloženém znění včetně zá-
vazných ukazatelů dle § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 1. 1. 2018
6/21/17/ZM: schvaluje Grantové programy na rok 2018 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: Eva Blahová termín: 12. 12. 2017
7/21/17/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 11. 2017.
8/21/17/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 14/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 12. 2017
9/21/17/ZM: rozhoduje souhlasit se vznikem nové ulice na pozemku parc. č. 4062/1 v k.ú. Velká 
Bíteš a stanovuje její název „Na Vyhlídce“. Současně zastupitelstvo města stanovuje, že ulice na po-
zemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš se bude nazývat „Sadová“ a ulice na částech pozemků parc. 
č. 2037/1 a parc. č. 4058 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Sádkách“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 31. 12. 2017
10/21/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- id. 1/11 pozemku p.č. 2357/1 trvalý travní porost o výměře 3383 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2517/4 trvalý travní porost o výměře 3221 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2569/1 trvalý travní porost o výměře 10214 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/1 trvalý travní porost o výměře 4353 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/2 trvalý travní porost o výměře 278 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
10,- Kč/m2,
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- id. 1/13 pozemku p.č. 2627 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1302 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/1 vodní plocha, tok přirozený o výměře 497 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 142 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu 10,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2018
11/21/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/7 ostatní plocha, silnice o výměře 724 
m2 a část pozemku p.č. 1518/5 orná půda o výměře cca 221 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2  
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2018
12/21/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
a) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 
80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvede-
ných pozemků,
b) id. 1/63 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2, p.č. 5160 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš a id. 1/60 
pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec 
Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnic-
kých podílů uvedených pozemků,
c) id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2018
13/21/17/ZM: bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru č. 19/2017, 20/2017 a 21/2017.
14/21/17/ZM: rozhoduje směnit id. 83/519
- pozemku p.č. 592 o výměře 367 m2,
- pozemku p.č. 591/2 o výměře 1592 m2,
- části pozemku p.č. 593 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 2171 m2,
-  částí pozemku p.č. 594/1 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „b“ a „c“ o výměře 

3833 m2 vše v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví města do vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406,  
se sídlem Křoví 32, 594 54

za id. 83/519
- pozemku p.č. 599 lesní pozemek o výměře 4805 m2,
- pozemku p.č. 600 trvalý travní porost o výměře 3158 m2

v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54 do vlastnictví 
města. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany tak, že ½ nákladů uhradí Obec Křoví  
a z druhé poloviny nákladů uhradí město jejich část ve výši id. 83/519.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2018
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15/21/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 3324 orná půda o výměře 3839 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2018
16/21/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2  
v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související  
s koupí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2018

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám zahradní chatku, kolonie „Na Praisech“, tel. č. 604 803 044.

Přibírám zájemce o doučování nebo o soukromé lekce. 
-ZŠ/SŠ/VŠ. MAT/ FYZ/ANJ. VB a blízké okolí. Více info na tel. č.: 774 990 291.

VZPOMÍNÁME

Dne 10. února 2018 to bude rok, co nás navždy opustila naše maminka,  
babička a prababička paní Jiřina Cendelínová, a  dne 28. května 2018 uplyne 28 roků  

od úmrtí našeho tatínka a dědečka pana Tomáše Cendelína z Jáchymova.  
Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Zarmoucená rodina

Dne 8. února 2018 to budou dva roky, 
co nás navždy opustil pan Tomáš Pelán. 
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Za tichou vzpomínku děkuje nejbližší rodina. 

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro březen 2018: 16. února 2018. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ VE VELKÉ BÍTEŠI

ODDĚLENÍ LÉKAŘ ORDINAČNÍ HODINY

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI:
Poliklinika, Tyršova

MUDr. Svatopluk Horek
tel.: 566 531 415

Po: 7.00 – 13.30 
Út, Čt, Pá: 7.00 – 13.00  
St: 12.30 – 18.00 

MUDr. Oldřich Holotík
tel.: 566 532 411

MUDr. Eva Dřínková
Masarykovo náměstí 6
tel.: 727 912 628

Po, St, Čt, Pá:  6.30 – 12.00 
Út:  12.00 – 18.00 

Po, Út, Čt, Pá:  7.00 – 10.00  (pro akutní)
  10.00 – 12.00  (pro objednané)
St:  13.00 – 18.00

DĚTŠTÍ LÉKAŘI: MUDr. Jana Ráboňová
tel.: 566 503 661
 605 341 734

Po: 7.00 – 12.00 (nemocní),  
 13.00 – 15.00 (0 – 2 roky),  
 15.00 – 16.00 (pouze pro objednané)
Út: 7.00 – 12.00
St: 7.00 – 10.00 (nemocní), 
 10.00 – 13.00 (pouze pro objednané)
Čt: 7.00 – 11.00 (nemocní), 
 11.00 – 12.00 (pouze pro objednané)
Pá: 7.00 – 12.00

MUDr. Marie Petrášová
Velká Bíteš tel.:
566 532 411
Osová Bítýška tel.: 
566 536 738
Mobil: 724 219 565

Po: 7.30 – 12.00    13.00 – 15.00 (Os. Bítýška)  
Čt: 7.30 – 13.30  (Os. Bítýška) 
Út: 7.30 – 12.00    13.00 – 16.00 
St: 7.30 – 14.00
Pá: 7.30 – 13.30 
Út, St, Pá – Velká Bíteš

ORL MUDr. Iva Floriánová 
tel.: 566 532 411

Po:  14.15 – 17.00
St:   10.00 – 13.00

KOŽNÍ MUDr. Vlasta Procházková
tel.: 566 532 411

Út: 7.45 – 12.30 

MUDr. Pavel Havlík
tel.: 566 532 411

ORTOPEDIE MUDr. Pavel Janík
tel.: 566 503 661
objednávání každé Út od 9  
do 12 hod – 605 240 130

Po:   8.30 – 15.30  
  (bez objednání a akutní případy)
Čt:  9.00 – 14.00 (objednaní pacienti)
  14.00 – 15.00 (děti do 1 roku)
  15.00 – 15.45 (UZ kyčlí)

INTERNÍ + DIA  
AMBULANCE

MUDr. Jindřiška Tichánková
tel.: 566 532 411

Út: 8.00 – 14.00  
Pá:   8.00 – 13.00 

NEUROLOGIE
- PRIVÁTNÍ 
AMBULANCE 

MUDr. Jaroslav Štefek
Hrnčířská ulice 127
Velká Bíteš

Út: 13.00 – 19.00     
Čt: 7.00 – 13.00 

Možnost objednání EEG a EMG vyšetření na tel. čísle 566 531 
212; 603 574 046 

PRIVÁTNÍ 
GYNEKOLOGIE

MUDr. Věra Sládková

Gynekologické vyšetření lépe na objed-
nání 566 533 091

Po: 7.00 – 17.00  
Út: 7.00 – 14.00  
St: 7.00 – 14.00 
Čt: 7.00 – 15.00 

FYZIOTERAPIE Alžběta Belejová
tel. 566 503 661
739 968 839

Po, Čt:   7.00 – 17.00 
Út, St:   7.00 – 15.00  
Pá:        7.00 – 15.00 

Čt: 7.30 – 12.00 

RTG

REVMATOLOGIE

ALERGOLOGIE  
A KLINICKÁ  
IMUNOLOGIE

Martina Hadrabová Dis.
tel.: 566 532 411

MUDr. Amadea Holotíková
tel.: 566 690 225

MUDr. Zuzana Šabacká
tel.: 774 789 817

Po:         8.00 – 16.45 (12.00 – 12.30 oběd) 
Út, St, Čt:   8.00 – 13.45 
Pá:    7.30 – 12.45 

Po:         8.00 – 13.30 

Čt:                    8.00 – 12.00        12.30 – 16.30
Lichá středa: 8.00 – 12.00        12.30 – 16.30 
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Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR  
tel.: 566 531 011                   

St: 8.00 – 12.00     13.00 – 16.30 
Pá:  8.00 – 12.00 

Všeobecná zdravotní pojišťovna Út:  8.00 – 11.00  12.00 – 16.00  

Biochemická laboratoř Po – Pá:           7.00 – 15.30 
Odběry krve:   7.15 –   8.30 

Lékárna U TŘÍ SLOUPŮ, Masarykovo náměstí 6,  
Velká Bíteš, tel.: 566 531 416, 731 654 928

Po – Pá:   7.30 – 17.00  
So:   8.00 – 10.30 

Lékárna AURA, Tyršova 603,  
Velká Bíteš, tel.: 566 531 707

Po – Čt:   7.30 – 17.00 
Pá:   7.30 – 13.00 

Poliklinika Velká Bíteš – ústředna 566 503 661, 566 532 411

Rychlá zdravotní služba 155, 112

Domácí ošetřovatelská péče, Renata Němcová

Kancelář Domova důchodců a Pečovatelské služby Bc. Petra Veselá, Eva Do-
sadilová,Dis.

602 490 207

7.00 – 14.30, tel. č. 566 532 413, 566 533 041

Ordinační doba: Po – Pá 8.00 – 16.30 
Provozní doba: Po – Pá  7.30 – 16.30 

Ordinační doba   Čt: 8.00 – 16.30
Provozní doba     Čt: 7.30 – 17.00
Masarykovonáměstí 8
Tel.: 566 531 645

MUDr. Marwan Zreika 
Tyršova 221
tel. 566 533 129

Po:   7.30 – 12.00    13.00 – 17.00 
Út:   7.30 – 12.00    13.00 – 14.00 
St:    7.30 – 12.00    13.00 – 14.00  (zubní rovnání)
Čt:   7.30 – 12.00    13.00 – 16.00 
Pá:   7.30 – 12.00 

MUDr. Jitka Řezáčová
tel.: 607 785 326

Po:  7.00 – 12.00  12.30 – 17.00 
Út:  7.00 – 12.30 
St:  7.00 – 12.00  12.30 – 17.00 
Čt:  7.00 – 12.30 
Pá:  7.00 – 12.00 

MUDr. Zdeňka Ouředníčková
Masarykovo náměstí 8
tel. 566 531 645
 603 166 167

Ortoflex s.r.o.
MUDr. Inessa Dospíšilová 
Fixní a snímací rovnátka pro děti a dospělé

OČNÍ AMBULANCE: MUDr. Petr Strnad
tel.: 566 532 411

Po:  11.00 – 19.00 
St:    8.00 – 16.00 
Čt:    8.00 – 16.00 

OČNÍ OPTIK Otto Němec
Hrnčířská ulice 127
Velká Bíteš
tel. 566 531 566

Po:   8.00 – 12.00  13.00 – 19.00 
Út - Pá:  8.00 – 12.00  13.00 – 16.30 

LOGOPEDIE
(ord. ORL)

Mgr. Martina Havlíčková
tel. 778 008 296

Út, Čt:   13.00 – 17.30 
Při první návštěvě doporučení od ošetřujícího
lékaře.

CHIRURGIE MUDr. Jaromír Šilhavý
tel. 603 792 523

Út:   7.00 – 14.00 
Pá:   7.00 – 12.00 

PSYCHIATRIE MUDr. Jitka Dočekalová
tel.: 566 532 411

Po: 8.00 – 13.00 
Čt:   8.00 – 13.00 

Masarykovo náměstí 98
Velká Bíteš
tel. 737 927 183

Po – Čt:  8.30 – 12.00  12.30 – 17.00
Pá:  8.30 – 12.00,  12.30 – 16.00

OČNÍ OPTIKA
SWAGG

ZUBNÍ LÉKAŘI: MUDr. Vladimíra Jelínková 
tel. 566 533 092

Po:   7.30 – 12.00 
Út: 7.30 – 12.00 13.00 – 15.00  
St:        12.00 – 17.00  
Čt, Pá:   7.30 – 12.30 

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA

Nové Město – nemocnice
dospělí – pracovní dny  – 15.00 – 20.00 hodin  tel. č.:  566 801 850 – víkendy a svátky  – 9.00 – 20.00  hodin
děti       – pracovní dny  – 15.00 – 20.00 hodin   tel. č.:  566 801 364   – víkendy a svátky  – 8.00 – 20.00 hodin  tel.: 566 801 670

Třebíč – nemocnice
pracovní dny – 17.00 – 20.00 hodin, tel. č.:  568 809 341, víkendy a svátky 9.00 – 20.00  hodin

Jihlava – nemocnice
pracovní dny – 17.00 – 20.00 hodin, tel. č.: 567  341 376, víkendy a svátky 9.00 – 20.00  hodin
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