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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
rád bych vás všechny pozval na počátku tohoto měsíce 
v sobotu 2. dubna 2016 k účasti na tradičním cyklistic-
kém závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. Ten kaž-
doročně pořádá TJ Favorit Brno ve spolupráci především 
s městem Velká Bíteš a TJ Spartak Velká Bíteš. Loňská 
změna startu a cíle tohoto závodu a jejich umístění z Brna 
do Velké Bíteše je pro mne osobně změnou, která nám 
dává šanci přesunout hlavní část tohoto tradičního za-
hájení cyklistické jihomoravské sezóny na území Kraje 
Vysočina a obohatit jej o doprovodný kulturní program 
o prvky našeho města a blízkého regionu. Pro letošní rok 
to bude koncert dechové hudby Muzikantů Ladislava Prudíka a dále pak vyhlášení vítězů 
a předání ocenění autorům nejlepších prací výtvarné soutěže, kterou pro žáky bítešských 
základních škol vyhlásila Základní škola Sadová. Poděkování za dlouholetou podporu  
a zázemí pro cyklistiku, a to nejen městu, ale i všem bítešákům vyslovili zástupci pořada-
telské TJ Favorit Brno při jednání organizačního výboru v minulém měsíci. Během tohoto 
jednání byly rovněž projednány další možnosti spolupráce, jako například organizace mis-
trovství republiky historických velocipedů ve Velké Bíteši v příštím roce či případné přesu-
nutí republikového mistrovství některé cyklistické kategorie do našeho města v návaznosti 
na společné aktivity s partnerskými městy turistické destinace Koruna Vysočiny.

V minulém měsíci bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací 
nejdůležitější dopravní stavby města v letošní sezóně. Na základě výsledků společného 
výběrového řízení s Krajem Vysočina a Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko byla vy-
brána k realizaci stavby rekonstrukce ulic Na Valech a Pod Hradbami včetně vybudování 
nové kruhové křižovatky společnost Outulný VHS spol. s r.o. s částkou téměř 28 mil. Kč  
vč. DPH. Z toho podíl města činí téměř 11.7 mil. Kč. Ještě jednou bych chtěl připomenout, 
že součástí stavebních objektů akce hrazených městem, jsou mimo jiné demolice rodin-
ných domů č.p. 137 a 138 v ulici Růžová, rekonstrukce úseku místní komunikace ulice Na 
Valech (kromě průjezdné krajské komunikace) a navazujících částí úseků ulic Za školou 
a Kozí, dále pak nové chodníky, vjezdy a veřejné osvětlení v uvedených ulicích v rozsahu 
stavby, odstavná stání podél krajské komunikace v ulici Na Valech nebo přeložka plyno-
vodu či související vegetační úpravy. Všechny tyto stavební práce jsou časově spojeny  
s rekonstrukcí kanalizace SVK Žďársko a rekonstrukcí rozvodů EON v ulici Na Valech.  
Z rozsahu stavby je patrné, že úspěch celé rekonstrukce je závislý nejen na hlavním do-
davateli stavby, jeho postupu při výstavbě a plnění plánovaných termínů, ale také na vás 
občanech. Na vaší toleranci a přístupu ke všem komplikacím, které tato stavba přinese 
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jak vám, tak návštěvníkům našeho města. Po rekonstrukci Masarykova náměstí a ulice  
Kpt. Jaroše se tak společně dostáváme do druhé poloviny nezbytných rekonstrukcí komuni-
kací kolem centra města. Na příští rok nám tak bude zbývat v současnosti připravená rekon-
strukce komunikace i/37 ulice Lánice od „mejta“ po konec města, přičemž první úsek Lánic 
mezi mateřskou školou a ulicí Tyršovou bude realizován samostatně letos od června do října.  
Na tuto akci bychom v dalších letech chtěli navázat ještě s rekonstrukcí krajské komunikace 
v úseku z Masarykova náměstí od Kostelní do Lánic, a to po již zmíněné „mejto“. Dokumen-
taci pro územní rozhodnutí v současnosti zpracovává město Velká Bíteš. Reálnost této akce je 
závislá na jejím převzetí do investičního plánu Kraje Vysočina a z toho plynoucím návazném 
dokončení dalších stupňů projektové přípravy a přípravy vlastní realizace akce.

Se závěrem minulého měsíce bylo dokončeno zateplení Základní školy na Sadové.  
Stavební práce i přes nepřízeň počasí na počátku března byly dokončeny v požadovaném 
rozsahu a kvalitě. Ještě jednou bych na tomto místě chtěl poděkovat všem účastníkům, 
kteří mají zásluhu na zdárném dokončení této dotační akce. Zejména pak pracovníkům 
majetkového odboru města, kteří akci připravili a pod jejichž vedením byla dovedena do 
svého úspěšného konce. S koncem akce zateplení objektu na Sadové se jejich pracovní 
záběr posouvá na další aktuální investiční akce města, mimo jiné na přípravu realizace 
inženýrských sítí v lokalitě budoucích rodinných domů na Babinci, která je ke svému za-
hájení plánována na září letošního roku. Současně připravují i doprodej zbývajících parcel 
pro výstavbu rodinných domů první etapy výstavby zmíněné lokality, který bude vyhlášen 
ještě do poloviny letošního roku.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Každý čtvrtek od 9.00 do 10.00 hodin
CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Každou středu od 9.00 do 10.00 hodin
MASÁŽE PRO MIMINKA
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
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Každou středu v měsíci od 15.00 hodin
NÁVRAT K SOBĚ... Cca 2h programy na uzdravení vašeho těla mysli i duše. Abyste našli 
opět pevné zdraví, energii, sebevědomí, lásku, štěstí, víru a naději. Naučíte se jak odbourat ne-
gativní vlivy ve vašem životě a naopak jak si udržet jen to krásné a pozitivní - VAŠE JÁ. Sebou 
polštářek, blok, psací potřeby, přezůvky, svíčku. Těší se na setkání s vámi Julie Kolářová, vstup 
190 Kč, předplatné 5 setkání 750 Kč. Předem prosím rezervovat na tel čísle 777 897 669.
Sluneční oáza, Náměstí Osvobození 106, Velká Bíteš
Organizuje: Julie Kolářová

Každý čtvrtek v měsíci od 15.00 hodin
DÍVČÍ PROJEV... toto setkání je vhodné pro dívky od 5 třídy ZŠ ve Sluneční oáze ve Velké 
Bíteši, vstupné 50 Kč, spolu s maminkami 120 Kč. 1. setkání v měsíci - harmonizace těla  
a duše... 2. setkání v měsíci - tvůrčí činnosti..., 3. setkání v měsíci - sdílení, individuální projev...
4. setkání v měsíci - oslava dívčí energie tancem, bubnováním...., předchozí rezervace pro-
sím na tel. 777 897 669. Sluneční oáza, Náměstí Osvobození 106, Velká Bíteš
Organizuje: Julie Kolářová

Sobota dne 2. dubna 2016 od 11.30 hodin – Masarykovo náměstí
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Výstava prací s tématikou „Velká Bíteš – sportovní a cyklistická“ - vyhlášení vítězů vý-
tvarné soutěže ZŠ, sportovní soutěže pro školáky, vystoupení Muzikantů Ladislava Prudíka
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka

Od 5. dubna do 22. dubna 2016 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, so – 9.00 – 13.00, 
ne – 13.00 – 16.00 hodin
MOMENTY A MINIMONUMENTY - výstava sochařských objektů a kreseb Václava 
VaKy Kyselky
Slavnostní vernisáž: 5. dubna 2016
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Autor ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Úterý dne  5. dubna 2016 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP – LOBKOWICZ TRIO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Středa dne 6. dubna 2016 v 18.00 hodin
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ 
Hudební doprovod: Band Adama Pavlíka. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: V Mart production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Sobota dne 9. dubna 2016 od 8.00 do 11.00 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě. 
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Sobota dne 9. dubna 2016 v 8.30 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš. Kontakt: Petr Světlík, tel. 603 429 878
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Čtvrtek dne 14. dubna 2016 v 16.00 hodin
KURZ PEČENÍ CHLEBA
Kurz kváskování je určen pro všechny, co si doma chtějí upéct voňavý kváskový chléb. 
Cena 590 Kč (v ceně tříhodinový kurz, skripta, ochutnávka, kvásek). Rezervace na  
tel. 776 202 121 nebo na www.kurzypecenichleba.cz.
Kreative Café, Lánice 57, Velká Bíteš
Organizuje: Gabriela Hradecká

Pátek dne 15. dubna 2016 v 17.00 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
Kontakt: Hana Holíková, tel. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota dne 16. dubna 2016 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU – PŘÍPRAVKY (1. – 3. třída)
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
Kontakt: Tomáš Rozmahel tel. 603 721 872
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Neděle dne 17. dubna 2016 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: ČAS NA ZMĚNU V DOPRAVĚ
Proč veřejná doprava u nás je jen o málo rychlejší než za Rakouska-Uherska? Jak zařídit, 
aby autobusy a vlaky měly lepší návaznosti? Jak by měl vypadat nový integrovaný dopravní 
systém Vysočiny a jak se dotkne Bítešska? Jak bude vypadat vysokorychlostní železniční 
trať, která povede přes Bíteš a příští generaci přinese úplně nové možnosti?  Odpoví vám dva 
odborníci. Jaromír Kalina je náměstek primátora Jihlavy a kandidát na hejtmana. Zabývá se 
možnostmi lepších dopravních spojení ve městech Vysočiny. Aleš Kratina je vedoucí odboru 
dopravy v Třebíči. Intenzivně se zabývá otázkou vysokorychlostní železniční trati.
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL
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Úterý dne 19. dubna 2016  od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice 300
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Středa dne 20. dubna 2016 ve 14.00 hodin 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání o Vietnamu s Evou Gothardovou. V přísálí Kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 23. dubna v 6.00, 8.00 a 10.00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU ANEB NENÍ RYBNÍK JAKO RYBNÍK
Sraz u studánky za Osovským zámkem. Procházka za vodními ptáky a dalšími obyvateli 
rybníků s komentářem Ing. Ivo Hertla. Vycházíme v 6.00, 8.00 a 10.00 hodin. Při této pří-
ležitosti bude zpřístupněn zámecký park.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš a Muzejní spolek Velkobítešska

Sobota dne 23. dubna 2016 v 15.00 hodin
"MICHALOVI MAZLÍČCI" - vystoupení Michala Nesvadby s programem 
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), 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

Sobota dne 23. dubna 2016
II. ROČNÍK - NO MEN RUN - BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Start 8. etapy: Borovník
Konec úseku: Velká Bíteš ZŠ Sadová cca v 16.00 hodin
Startujeme od 7.00 hodiny ranní, první týmy v cíli očekáváme kolem 16.00 hodiny  
88 km rozdělené do 8 úseků, mezi kterými dochází k předání štafety. Více informací:  
www.nomenrun.cz
Organizuje: ABIS-Tec s.r.o., Brno

Úterý dne 26. dubna 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Sobota dne 30. dubna 2016 v 8.00 hodin
VII. ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“ - JUDO
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
Kontakt: Ondřej Blaha, tel. 720 395 739
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
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Sobota dne 30. dubna 2016 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – po stopách prvního výletu v dubnu 2001 – Příbram, Hluboké, 
Jinošov, Bělizna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 30. dubna 2016 v 17.00 hodin
ČARODĚJNICE NA FARNÍ ZAHRADĚ
Zahraje živá hudba, pro děti spousta soutěží, her a skákací hrad. 
Chybět nebude vyhlášení nejhezčích čarodějnic a závěrečný ohňostroj. 
Občerstvení zajištěno.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

DUBNOVÉ AKCE V CENTRU POHODY,
NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ 106, VELKÁ BÍTEŠ
Kontakt: Marcela Machalová, tel. 607 909 462,  FCB PoHoDa. Vstup: 111,- Kč. Při třetí 
návštěvě dárek a pátá návštěva zdarma. Počet míst omezen – rezervaci si zajistíte uhraze-
ním zálohy 50,- v PoHoDě. Vhodné doporučení – přezůvky s sebou.

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
Vás zve Oriflame  k „ochutnávkám „ výrobků a nabídek. PoHoDové pátky s kreslením 
mandal, relaxační hudbou a čajem z Boží lékárny. Přijďte odložit svoje starosti a nabrat 
sílu, z toho co napoví andělské karty. Lichý týden 10.00 –15.00 hodin, sudý týden 13.00 
-17.00 hodin
 
Čtvrtek dne 7. dubna 2016 od 17.00 do 19.30 hodin
VYDEJTE SE S NÁMI DO INDIE. Mgr. Luděk Schlosser bude vyprávět a promítat 
fotografie ze svých cest po Indii. Na účastníky přednášky čeká bonus v podobě ukázek 
meditačních technik.
 
Čtvrtek dne 14. dubna 2016  od 16.30 do 19.00 hodin 
JMÉNO A NUMEROLOGIE – beseda s paní Rút
Vliv jména a příjmení na charakter člověka z pohledu numerologie. Původ a energie jména. 
Jak vybrat správné jméno potomkovi.
 
Čtvrtek dne 21. dubna 2016  od 17.30 do 20.00 hodin
HODNÝM HOLKÁM ZAČÍNÁ KLIMAKTERIUM, TY OSTATNÍ JDOU DÁL…
aneb jiný pohled na přechod ženy. Beseda s hostem měsíce Libuší Kotoučkovou. 
Vstupné 199,- (rezervace a záloha 100,- do pátku 15. dubna tel. 607 909 462).



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

Duben 2016   |

PŘIPRAVUJEME:

Od 2. května do 13. května 2016 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, so – 9.00 – 13.00, 
ne – 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ MARIE PLOTĚNÉ
Slavnostní vernisáž: 2. května v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkou

Úterý dne 3. května 2016 od 17.00 do 18.30 hodin
ZELENÉ POTRAVINY A JARNÍ OČISTA TĚLA
Přednáška Jana Blahutky 775 763 290 email:blahutkaj@seznam.cz, vstupné zdarma
Konferenční místnost Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Jan Blahutka ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Od 6. května do 19. srpna 2016
ŠATY DĚLAJ ČLOVĚKA, ČLOVĚK DĚLÁ ŠATY
Výstava oděvů a módních doplňků z 10. - 90. let 20. Století. Vernisáž výstavy ve čtvrtek dne 
5. května 2016 v 17.00 hodin. Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5.
Organizuje: Městské muzeum

Sobota dne 7. května 2016 od 14.00 do 17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FIRMY BUILDING PLASTICS A BEMATECH
Prohlídky firem, doprovodný program pro děti, občerstvení
Organizují: Firmy Building Plastics a Bematech

Úterý dne 10. května 2016 v 17.00 hodin
BÍTEŠSKÉ BESEDOVÁNÍ NA TÉMA „OBCHVAT MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE“
Konferenční místnost Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů

Středa dne 11. května 2016 v 19.00 hodin
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV  
Pořad, ve  kterém se diváci budou moci  setkat s jedinečným a nezaměnitelným humorem Zdeňka 
Izera. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imi-
tování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení  je opět 
obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými kostýmy a převleky a světelnými efekty.
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: AZ Music ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Od středy 25. května do soboty 28. května 2016, st – pá 9.00 – 16.00, so 9.00 – 17.00 hodin
VÝSTAVA - „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“
Výstava prací dětských pacientů u příležitosti 55. výročí založení Dětské psychiatrické 
nemocnice Velká Bíteš. Vchod na výstavu je ze dvora DPN U Stadionu 285.
Organizuje: Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

Úterý dne 31. května 2016 od 8.30 hodin 
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN
Zásah hasičů, záchranné služby a Policie ČR, soutěže s BESIPEM, ukázka výcviku zá-
chranářského psa, přehlídka historické vojenské techniky – Veteran Vehicle Club Břez-
ník, dětská zábavná show TV Stars - v sále kulturního domu, 3 zábavné vstupy v 8.30, 
9.30 a 10.30 hodin, dětské hry, skákací hrad a trampolína a možná se i zatočíme v autě...
Den dětí Klubu kultury od 8.30 do 12.00 hodin, TJ Spartak od 15.00 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak

ZPRÁVY Z RADNICE

MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ
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, pří-
prava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka, příprava a zajišťování 
dokumentace pro stavební povolení.
Nástup: dle dohody, nejdříve 1. 5. 2016
Termín odevzdání přihlášky: do 20. 4. 2016 do 11.00 hodin
Požadavkem je vzdělání střední s  maturitní zkouškou technického směru, popř. vysoko-
školské vzdělání technického směru (výhodou stavební obor). 

Další požadavky a náležitosti písemných přihlášek jsou uvedeny na úřední desce Měst-
ského úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

Radka Klímová, tajemnice 
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ŠKOLY

MATEŘSKÉ CENTRUM  BÍTEŠÁČEK V DUBNU

Také v dubnu nebudou chybět naše pravidelné akce, jako je úterní HERNA a čtvrteční 
CVIČENÍ S KAŠPÁRKEM. Kromě toho jsme si pro Vás připravili MASÁŽE PRO MI-
MINKA a děti do 1 roku, které budou probíhat každou středu od 9.00 do 10.00 hodin  
v prostorách MC Bítešáček pod vedením zkušené porodní asistentky. Vstupné je 40 Kč.  
S sebou si doneste hrací deku či jinou podložku. Jste srdečně zváni. V případě zájmu pište 
na email mcbitesacek@seznam.cz, nebo nás kontaktujte prostřednictvím Facebooku.

Petra Pařilová, za Mateřské centrum Bítešáček 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu a MŠ Lánice 
(včetně MŠ na Masarykově náměstí), na školní rok 2016/2017 se koná ve čtvrtek dne  
12. května 2016  v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Základní informace pro rodiče budou zveřejněny na webu obou škol od počátku dubna
- www.msbites.cz  MŠ U Stadionu
- www.skolkabites.cz. MŠ Lánice 
a ve Zpravodaji města a Exitu 162 v měsíci květnu.

Na webu obou škol bude od 8. dubna 2016 spuštěn rezervační systém a rodiče si tak 
mohou objednat čas, kdy se dostaví s dítětem k zápisu. Pokud se rodiče nezaregistrují, 
budou muset vyčkat na čas, kdy se k registraci nikdo nepřihlásil a ředitelka školy bude mít 
prostor se jim věnovat.

Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

PRACOVNÍ DÍLNA PRO RODIČE A DĚTI, TŘÍDA MOTÝLCI,  
3. BŘEZNA 2016

Odpoledne bylo zaměřeno na aktivity spojené s blížícím se jarem. Sešli jsme se ve třídě 
Motýlků, po úvodním přivítání a organizačních záležitostech jsme se pustili do práce.

Vyráběli jsme symbol končící zimy - Morénu, Mařenu, Smrtku, Smrtholku, kterou pů-
jdeme v  březnu společně vhodit do potoka.

Rodiče s dětmi nadšeně vyráběli. Děti malovaly, stříhaly, rodiče řezali podpůrné kříže, navrho-
vali různé kostýmy, pletly Morénám vlasy, různě je zdobili.  Každá, která vznikla, byla originál. 
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S Morénami jsme se také vyfotili, přehlídku našich 
výrobků najdete na webových stránkách mateřské školy  
a ve vstupních prostorách MŠ. Dalším úkolem byla vý-
roba broukoviště, které jsme zhotovili z keramického 
květináče a sena. Domečky si zavěsíme na stromy a tím si 
do něj nalákáme hmyz.

Na závěr se maminky pustily do výsevu jarního osení, 
ředkviček a také přesadily rostlinky máty, ze které si bu-
deme vařit čaj.

U všech činností dětí s radostí pomáhaly, a když je 
práce omrzela, šly si pohrát. Odpoledne probíhalo v přá-
telské atmosféře. Jedna maminka přinesla dětem cukroví, 
při příležitosti svých kulatin, tak jsme dokonce oslavili 
její narozeniny. Děti měly pro rodiče také připravené po-

hoštění, které jsme společně upekli (v rámci týdne ŠVP, ve kterém jsme si povídali o povo-
lání, a zahráli jsme si na pekaře).

Děti, ale nemohly vydržet, tak jsme ochutnávali a ochutnávali, až nic nezbylo, příště se 
polepšíme a rozdělíme se.

Při práci jsme si popovídali, maminky poznaly kamarády svých dětí, všem se u nás líbilo 
a těšíme se na další setkání, a to 22. března, kdy půjdeme společně přivítat jaro.

Ve třídě Sluníček….
s rodiči a sourozenci vyráběli z keramické hlíny svoje značky a zápichy do květináče. 
Vznikaly také krásné domečky pro broučky, které děti umístí v přírodní zahradě. Také spo-
lečně vyseli do truhlíků semena fazolek a rajčat, jež děti budou také pěstovat na zahradě. 
Na závěr děti předvedly rodičům, jak pracují na nové interaktivní tabuli.

Ve třídě Berušek…
se děti, rodiče, ale také prarodiče věnovali jarním přípravám, vysévali semínka rostlinek  
a vyráběli také zápichy k rostlinkám. Každý si tak domu odnesl něco na památku a všichni 
společně si odpoledne užili…

J. Krejčová, L. Klimešová za kolektiv MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

LESNÍ PEDAGOGIKA PRO DĚTI 

Výukový program Lesní pedagogiky s podtitulem ZIMA, 
podpořený Krajem Vysočina - Fondem Vysočiny, si děti ná-
ramně užily.

12

Z pracovní dílničky.  |  Foto: Archiv MŠ
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Celou zimu jsme čekali na sněhové závěje a ono pořád nic. Co naplat, počasí nepo-
ručíme.  Ještě že alespoň astronomická zima je jistá.  A tak jsme se s dětmi vypravili do 
nedalekého lesa u Přibyslavic i bez sněhových závějí. Ráno jsme si pospíšili se svačinkou, 
protože linkový autobus nečeká a jelo se. 

Na okraji lesa na nás čekala Ing. Alena Moučková se svým manželem. Jako vždy usmě-
vaví a dobře naladění, stejně jako všechny děti naší školy. Nejdříve jsme se museli navzá-
jem  představit a věřte, že mluvit do“šiškofonu“, se každému jen tak nepoštěstí. Pak na děti 
čekalo celé dopoledne plné prožitkových her a zábavy. 

Hrály si na stromy – vlastně na lesní školku, odolávaly kůrovcům, některé stromy se 
musely pokácet, aby mohly zdobit domácnosti na Vánoce.

O kousek dál si zase proměnily na malá selátka divočáků, která musela být maximálně 
pozorná a ve všem poslouchat svoji maminku. Ptáte se proč? Dvě hladové kmotry lišky totiž 
číhaly za každým stromem, a které selátko bylo neposlušné – šup, už ho měly ve své noře. 

Vyhlídkový autobus – vlastně „pěškobus“ - děti dovezl až před krmelec, kde si vyzkou-
šely, jak se krmí zvířátka. Loupaly kukuřici, do korýtek nasypaly zrní, pod stříšku nanosily 
žaludy a kaštany, zkontrolovaly seník.

Na závěr si pohladily kůži divočáka, jezevce, prohlédly si paroží a opravdovou mysli-
veckou pušku.  Za splněné úkoly dostal každý razítko – buď myslivce, nebo lesníka.

Dopoledne v lese velice rychle uběhlo a my jsme se museli s manželi Moučkovými roz-
loučit, protože…  linkový autobus nečeká. 

Manželům Moučkovým touto cestou velice děkujeme za opravdu krásný program pro 
děti. A už teď se těšíme na další téma Lesní pedagogiky s podtitulem Jaro.

Kolektiv pedagogů MŠ U Stadionu

Společné foto.  |  Foto: Archiv MŠ
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SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VELKÉ 
BÍTEŠI POKRAČUJE I V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Ve čtvrtek 10. března 2016 naši 
Mateřskou školu na Masarykově ná-
městí navštívily žákyně osmého roč-
níku ZŠ Velká Bíteš v rámci projektu 
„Volba povolání“.

Byly zodpovězeny dotazy děvčat 
týkající se vzdělání učitelky mateřské 
školy, co vše povolání učitelky ob-
náší, co je k němu zapotřebí. Děvčata 
se seznámila s prostředím mateřské 
školy s její organizací, režimem dne, 
ale i s historií školy. Paní učitelky 
ze třídy Motýlků představily Školní 

vzdělávací program „Mámo, táto, to jsem já…“ a jeho integrované okruhy – výpravy za 
poznáním. 

Děti ukázaly děvčatům svoje osobní portfolia, do kterých si zakládají pracovní listy, vý-
kresy (ty jsou shromažďovány po celou dobu školní docházky a obdrží je při slavnostním 
stužkování na radnici). Na závěr děti s radostí předvedly, co všechno umí – přednášely 
básničky, pojmenovávaly prstíky, určovaly první hlásku ve slově, poznávaly barvy a geo-
metrické tvary.

L. Klimešová, J. Krejčová, učitelky třídy Motýlků, za kolektiv MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

V únoru se žáci obou stupňů základní 
školy věnovali závažnému tématu šikany 
a její prevence. Program pro třetí třídy 
zahrnoval vzájemné představování dětí, 
rozhovor o šikaně, krátké video a příběhy, 
jež s tematikou souvisely. Pro děti byla 
připravena i samostatná práce a zajímavé 
pracovní listy. Závěrem děti všechny akti-
vity a jejich přínos zhodnotily v anonym-
ním dotazníku. Paní učitelky I. Lišková  
a T. Filipová byly se spoluprací s pracov-
nicemi Střediska výchovné péče ve Vel-
kém Meziříčí velmi spokojené.

Společné foto.  |  Foto: Archiv MŠ Lánice

Ze školní olympiády.  |  Foto: Archiv ZŠ
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Vedoucí Městské knihovny ve Velké Bíteši Katka 
Brychtová 15. 2. 2016 pozvala šesťáky na setkání 
s Bc. Janou Skládanou, která se na Filozofické fa-
kultě MU v Brně zabývá informační gramotností  
a bezpečností na internetu. Žáci se netradiční for-
mou seznámili s pojmy kyberšikana nebo interne-
tová bezpečnost. Též se dozvěděli, jak bezpečně se 
mají chovat na internetu a jak zvolit bezpečná hesla, 
prozradila paní učitelka M. Velebová.

Ve dnech 1. a 22. února 2016 proběhlo školní kolo 
biologické olympiády pro žáky 6.-7. a 8.-9. ročníku. 
Olympiádu, jejímž tématem byl „Život v temnotě“, 
absolvovalo celkem 24 žáků druhého stupně naší 
školy. Pan učitel P. Holánek děkuje všem za účast 
a těm nejlepším bude držet palce v okresním kole 
biologické olympiády. 

„Básník je obyčejný člověk, který do neviditelných sítí představ chytá zlaté rybky 
slov..." Koncem února 2016 se v žákovské knihovně druhého stupně naší školy usku-
tečnilo školní kolo recitační soutěže. Sešlo se zde více než dvacet dívek a chlapců.  
Za přítomnosti poroty z řad učitelek českého jazyka interpretovali jak poezii (díla Jana 
Skácela, Jaroslava Seiferta, Jiřího Žáčka aj.), tak i prózu, např. dílo Miloše Macou-
rka. Porota vybrala Anetu Sekyrovou ze 7. A, Vojtěcha Kmenta ze 7. B, Vojtěcha Řepu  
z 9. A a Františka Šína z 9.B, aby reprezentovali naši školu v  obvodním kole sólové re-
citace, které se uskutečnilo v koncertním sále Jupiter Clubu. Děkujeme všem soutěžícím 
za účast a těm, kteří postoupili do obvodního kola, za vzornou reprezentaci. Mezi velkou 
konkurencí soutěžících se totiž vůbec neztratili, míní paní učitelka R. Pohanková a mluví 
zde ústy všech vyučujících českého jazyka a literatury. 

Na závěr bychom rádi prozradili, že připravujeme Den otevřených dveří v naší škole. 
Květnový termín této akce, během níž k nám může zavítat široká veřejnost, bude ještě 
upřesněn. 

Eva Čermáková, pedagog

MUZIKOTERAPIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TIŠNOVSKÁ 116

S pojmem muzikoterapie se již jistě setkalo mnoho z vás.  
Jak název napovídá, jedná se o terapeutickou metodu, při níž se 
využívá hudba. Tato metoda je stará již stovky let. I nyní je stále 
více oblíbenou terapií, neboť víme, že účinky hudby nejsou za-

nedbatelné a muzikoterapie se dostává do podvědomí širšímu spektru populace. Hudba 
pozitivně ovlivňuje psychiku člověka, ale také má vliv například na srdeční rytmus, krevní 
tlak, dýchání, svalový tonus a další. Po terapii můžeme zaznamenat i zmenšení úzkosti,  

František Šín při recitaci.  |  Foto: Archiv ZŠ
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nebo strachu. Proto se muzikoterapie těší takové oblibě 
i ve škole, neboť má na děti pozitivní vliv a sami žáci  
z ní bývají velice nadšeni a na hodiny se velmi těší. 

Na naši školu dojíždí Svatava Drlíčková, která 
muzikoterapii studovala na Univerzitě Palackého  
v Olomouci. Na každou lekci si přiveze spoustu za-
jímavých nástrojů, které dětem postupně představí,  
řekne o nich základní informace a samozřejmě na ně 
zahraje. Žáci se tak mohli setkat s tibetskými miskami, 
ústní harfou, salašnickou fujarkou, indiánskou flétnou 
shiotankou, dvojačkou, zvonkohrou s názvem khoshi  
a mnoha dalšími. K vidění také byly různé druhy bubnů, 
například jambe nebo oceánový buben. Troufám si tvrdit, 
že se jim zatím nejvíce líbily vodní bubny. Tyto bubny 
tvoří dvě tykve. První je větší a nalije se do ní dostatečné 
množství vody. Druhá tykev je menšího rozměru, položí 
se opačnou stranou do té větší a nástroj je připraven

Paní Drlíčková se snaží koncipovat svoje hodiny tak, aby se v jedné části děti s nástroji 
seznámily, vyzkoušely si na ně zahrát a zeptaly se na to, co je o nástrojích zajímá, a v další 
části hodiny žáci relaxují při hudbě doprovázené zpěvem paní lektorky.

Za děti i paní učitelky mohu muzikoterapii vřele doporučit a všichni se těšíme na další 
hodinu.

Eva Ulmanová

SOŠ JANA TIRAYE OPĚT DOKÁZALA, ŽE PATŘÍ MEZI ŠPIČKU 
V PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJŮ

Letos proběhl již šestý ročník celostátní soutěže České 
ručičky, a to za účasti nejlepších strojírenských škol  
z jednotlivých krajů naší republiky. Střední odborná škola 
Jana Tiraye Velká Bíteš mohla po úspěšném umístění  
v krajském kole reprezentovat Kraj Vysočina, a účastnit 
se tedy této prestižní soutěže. Celkově se soutěže zúčast-
nilo 17 žáků z 15 škol, zastupujících 9 krajů. Pořadatelem 
soutěže se pro tento rok stala SOŠ střední a elektrotech-
nická Velešín.

Reprezentantem naší školy byl Petr Ventruba, žák čtvr-
tého ročníku oboru Mechanik seřizovač. Úkolem soutěží-
cích bylo ve stanovené době naprogramovat součást dle 
výkresové dokumentace a vypracovat měřicí protokol  
s výpočty ze strojírenství.  

Svatava Drlíčková hrající na africký strunný 
nástroj zvaný KORA.  |  Foto: Eva Ulmanová

Petr Ventruba.  |  Foto: Jiří Ulman
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Pro vysokou úroveň soutěžících škol byla úspěchem už jen účast v této soutěži,  
Petr ale předvedl parádní výkon a obsadil nádherné třetí místo. Proto musíme Petrovi 
poděkovat za příkladnou reprezentaci naší školy a přejeme mu, aby nasbírané poznatky  
i v budoucnu zužitkoval.

Jiří Ulman, učitel ODV

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Dne 14. března 2016 
proběhlo ve Velkém Mezi-
říčí okrskové kolo v sálové 
kopané. Zúčastnily se ho 
4 střední školy, mezi nimi 
i bítešská Střední odborná 
škola Jana Tiraye. 

V prvním zápase jsme 
remízovali s Gymnáziem 
Velké Meziříčí 1:1, druhý 
zápas, proti Hotelové škole 
Světlá, jsme vyhráli 3:1. 
Poslední družstvo, proti kte-
rému jsme bojovali o vítěz-
ství, bylo ze Střední odborné školy řemesel Velké Meziříčí. Výsledné skóre 2:1 znamenalo opět 
výhru v náš prospěch. Naše škola, SOŠ Jana Tiraye, se celkově umístila na krásném 2. místě.

Všem zúčastněným žákům bych chtěla poděkovat za sportovní nasazení a také za vyni-
kající výsledek.

Hana Karmazínová, učitelka SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

KULTURA

DĚTSKÝ KARNEVAL TENTOKRÁT BEZ MAŠKARNÍHO BÁLU

V neděli 6. března se uskutečnil v sále kulturního domu ve Velké Bíteši POHÁDKOVÝ 
KARNEVAL s Davidem a Vojtou Polanskými. Děti a rodiče si užili už potřetí s bratry přes 
dvě hodiny plné zábavy, tance, písniček a soutěží. Odvážné děti si měly možnost zasoutěžit 
např. ve zpěvu nebo tanci. Za odměnu byly bonbóny, sladkosti, perníčky nebo pexesa. 

Na dětském karnevalu nechyběla již tradiční „židličková soutěž“, ve které si vybojo-
vala první místo „monsterhigh“ Eliška Stará z Velké Bíteše. Na závěr byla již tradiční 
karnevalová diskotéka. 

Tým SOŠ Jana Tiraye.  |  Foto: Hana Karmazínová
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Děti byly v různorodých kostýmech, ve kterých jsme 
mohli vidět Červenou Karkulku, piráty, rytíře, indiány, 
čertice, čaroděje, víly, vodníka, četníka, tygra a nespo-
čet princezen. Pro  malé návštěvníky byla připravena 
bohatá tombola. Děti v ní mohly vyhrát nejen různé 
sladkosti, ale i hračky. Poděkování patří Evě Chytkové 
z Domova bez zámku ve Velké Bíteši za keramické 
drobnosti do tomboly a zajíčková zapichovátka jako 
odměny dětem, firmě AG FOODS Košíkov za veliko-
noční perníčky a dárkové čajové balíčky do tomboly  
a Cukrárně U Zdubů za „cukrovinky“ pro děti. 

Příští dětský karneval bude v neděli 28. února 
2017.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

IVO KAHÁNEK – BÁSNÍK KLAVÍRU

Šestý koncert XIX. sezony Bítešského hudebního půlkruhu byl svátkem všech milov-
níků klavíru. Vystoupení Ivo Kahánka se jistě uložilo do mysli posluchačů jako jedno  
z těch, na které se nezapomíná.

Program byl velmi pestrý, věnovaný zejména hudbě 19. a 20. století. První polo-
vinu koncertu tvořily především skladby F. Chopina. Na úvod zazněla Balada g moll  
op. 23. Strhující dramatická síla uložená v této skladbě umožnila Ivu Kahánkovi předvést 
všechny barevné možnosti nástroje a vtáhnout posluchače do děje. Následovaly 4 Mazurky 
op. 67, které rovněž patří k vrcholným Chopinovým dílům. Na první pohled nepůsobí tak 
okázale jako třeba balady nebo polonézy, ale jsou velmi vznosné s typicky polským charak-
terem. Chopinovský blok byl zakončen Scherzem g moll op. 31. Spíše chmurná, vášnivá,  

a přitom romantická skladba dala 
Ivu Kahánkovi možnost naplno pro-
jevit jeho hráčské a především hu-
dební schopnosti. Střídavě přecházel 
z velkého forte do nádherně znělého 
pianissima ve střední části skladby. 
Nad zcela samozřejmým technic-
kým provedením však ční jeho na-
prosto jasná představa o charakteru 
a náladě díla. Divák může doslova  
v přímém přenosu sledovat, jak prsty 
mistrně vytváří svoji hudební myš-
lenku a nekompromisně bere poslu-

Na Slovanské tance si Ivo Kahánek pozval svou žačku Janu Rambous-
kovou.  |  Foto: Otto Hasoň

Vítězka „židličkové soutěže“ Eliška Stará. 
Foto: Silvie Kotačková
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chače s sebou. Na závěr první poloviny přišlo slibované překvapení. Dva Slovanské tance 
op. 46 Antonína Dvořáka nám zahrál Ivo Kahánek se svojí studentkou Janou Rambousko-
vou. Nádherně melodická hudba, krásné provedení a pro nás posluchače skvělý zážitek. 

Po přestávce jsme se dostali k hudbě 20. století. Nejprve zazněla Sonáta 1. X. 1905 
Leoše Janáčka, ze které se dochovaly pouze dvě části – Předtucha a Smrt. Při velmi auten-
tické a procítěné Kahánkově interpretaci člověka až mrazilo. Zato skladba Radostný ostrov 
C. Debussyho nás v okamžiku přenesla na daleký exotický ostrov. Inspirace cizokrajným 
ptactvem a javánským gamelanem dala vzniknout zcela originálnímu dílu pianistou bri-
lantně zahranému. Na závěr jsme si mohli vyslechnout Sonátu č. 3 a moll op. 28 Ser-
geje Prokofjeva. Zde se na relativně krátké ploše vystřídá vše, co může klavíristu potkat,  
a posluchač se rozhodně nenudí – neustálé změny rytmu, dynamiky, úhozů i harmonie. 
Ivo Kahánek to vše zvládl s přehledem. Publikum ocenilo jeho výkon nadšeným potles-
kem. Troufám si říct, že titul „básník klavíru“, kterým se kdysi honosil Fryderik Chopin,  
má v Ivu Kahánkovi nového nástupce.

Na rozloučenou jsme vyslechli dva přídavky. Impromtus cis moll F. Schuberta věnoval 
umělec společně se vzpomínkou bývalému předsedovi BHP Tomáši Maškovi. Vězte tedy, 
mistře, co by Vám vzkázal on z nebeských výšin: „To byla těžká špica!“

Marika Kašparová

ŠLECHTICKÉ TRIO V DUBNU

První dubnové úterý se můžeme 
těšit na Lobkowicz Trio. Název 
souboru poukazuje na tradiční pro-
pojení rodu Lobkowiczů a mnoha 
skladatelů 18. a 19. století. Svolení 
používat tento vznešený název do-
stal ensemble od pana Jaroslava 
Lobkowicze. Členové tohoto mla-
dého uskupení jsou uznávání sólisté 
i komorní hráči s mnohými zkuše-
nostmi na podiích u nás i v zahra-
ničí. Díky své souhře, přesvědčivé 
interpretaci, precizní technické úrovni a vytříbené intonaci si soubor získává uznání pu-
blika i odborné veřejnosti. Trio získalo na mezinárodní soutěži Johannese Brahmse v ra-
kouském Pörtschachu první cenu a cenu publika a je též laureátem Dvořákovy mezinárodní 
soutěže v Praze. Něco málo ke členům tria.

Lukáš Klánský (nar. 1989) studoval na Pražské konzervatoři a v současné době je po-
sluchačem AMU v Praze ve třídě svého otce prof. Ivana Klánského. Zúčastnil se mnoha 
interpretačních kurzů, je laureátem mnoha domácích i mezinárodních soutěží. Pravidelně 
koncertuje s předními českými umělci.  

Lobkowicz Trio.  |  Foto: Archiv tria
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Jan Mráček (nar. 1991) patří k nejlepším houslistům své generace. Vystudoval Praž-
skou konzervatoř a v současnosti studuje na vídeňské Akademii für Musik und darstellende 
Kunst. Jeho kariéra nabrala jasný směr po získání 2. ceny v Mezinárodní interpretační 
soutěži Pražského jara v roce 2010. Je stálým sólistou Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu. Koncertuje na významných pódiích v Evropě a Asii.

Ivan Vokáč (nar. 1987) je absolventem Pražské konzervatoře a AMU v Praze. Během 
studií zvítězil v mnoha mezinárodních soutěžích, s houslistou Jakubem Junkem se stal ab-
solutním vítězem soutěže Concertino Praga v r. 2006. Účastnil se mnoha violoncellových 
kurzů. Je vyhledávaným komorním hráčem. Kromě Lobkowicz Tria je členem souboru 
Prague Cello Quartet.

Lukáše Klánského jsme již mohli vyslechnout coby doprovod fagotistky Michaely 
Špačkové a Ivan Vokáč nám hrál jako člen Praque Cello Quartet. V první části koncertu 
zazní trio č. 2 d-moll Bohuslava Martinů a Elegické trio č. 1 Sergeje Rachmaninova.  
Po přestávce si potom vyslechneme trio č. 1 - B dur Franze Schuberta. 

Srdečně zveme do KD Velká Bíteš v úterý 5. dubna 2016 v 19.00 hodin.  

Ondřej Sedlák

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN S MILANEM PITKINEM

Vážení spoluobčané, spoluobčanky a zaměstnanci PBS a.s.,
rád bych chtěl touto cestou poděkovat všem těm ženám a dalším účastníkům za účast na 
akci, kterou jsme jako odborová organizace ve spolupráci s p. Raušem a Klubem kul-
tury uskutečnili k Mezinárodnímu dni žen. Na tomto programu vystoupil Milan Pitkin,  
Iva Hajnová a Zdeněk Vrba. K velké škodě, že účast na tomto vystoupení byla velmi slabá, 
přibližně 200 účastníků.

Největší zklamání pro mne  
i pro ostatní organizátory byla  
i skutečnost, že ženy z PBS měly 
vstupenky zdarma, ale i přes tuto 
skutečnost neměly zájem. Ne-
vím, jestli v příštích letech by 
mělo smysl něco organizovat, 
třeba i zdarma, když lidé nejeví 
zájem o žádný program. Mnoho 
žen a ostatních nám sdělili,  
že nebudou poslouchat opa-
kované vtipy Milana Pitkina,  
ale účastníci této akce byli mile 
překvapení, že těch vtipů bylo 
málo a tento bavič dokázal,  Milan Pitkin ve Velké Bíteši.  |  Foto: Otto Hasoň
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že nejen umí vyprávět vtipy, ale že také umí velice dobře zpívat, což předvedl ve spoustě 
známých písní z repertoáru Waldemara Matušky, čímž překvapil všechny návštěvníky. 

Iva Hajnová také zazpívala několik písní ze svého repertoáru, což mělo rovněž pěkný 
ohlas. Pan Vrba jako komentátor, se rovněž nezapřel, dokázal doprovodit oba aktéry slo-
vem i vtipem. Dalším neodmyslitelným faktorem bylo zároveň i natáčení televize TV 
Nova, která při této akci natáčela jeden z dalších dílů známého televizního seriálu „Vý-
měna manželek“, protože jeden z účastníků tohoto seriálu žije a bydlí ve Velké Bíteši.  
I těmto dvěma chci poděkovat za účast na této akci. Všem ženám byla při odchodu předána 
pěkná růžička.

Koncem mého článku bych rád poděkoval Jiřímu Raušovi za organizaci této akce, 
dále vedení Klubu kultury a všem členům VZO OS KOVO při PBS za uskutečnění 
této akce.

Připomínky k tomuto článku nebo další nápady pro pořádání dalších akcí, jak po stránce 
účasti koho pozvat, aby pro Vás vystoupil, bychom rádi uvítali.

František Škarpíšek

POZVÁNKA NA VÝSTAVU SOCHAŘSKÝCH OBJEKTŮ  
A KRESEB 

 Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké 
Bíteši se od 5. dubna do 22. dubna usku-
teční výstava sochařských objektů a kre-
seb Václava VaKy Kyselky s názvem 
„MOMENTY A MINIMONUMENTY“. 

Autor vystavených sochařských ob-
jektů a kreseb je MgA. Václav Kyselka ze 
Křoví. Vystudoval Sšuř Brno a Fakultu vý-
tvarných umění VUT v Brně. 

Ve svém ateliéru sochařství realizuje au-
torské sochy a objekty do exteriérů zahrad, 
veřejných prostranství, plastiky, objekty  
a reliéfy do interiéru. V sochařské tvorbě 
se autor zajímá o aspekty času, růst, pu-
kání, stoupání po spirálách nebo schodech, 
kontrastem mezi uvnitř a venku, intimitou 
a otevíráním se (Evolventy). V dalších li-
niích své práce ironizuje prvky monu-
mentálního sochařství (Minimonumenty) 
nebo lidské povahy v komiksově pojatých 
figurkách (Skřítci). Sochař má za sebou 
mnoho sympózií nejen po České republice,  Žena bez klobouku.  |  Foto: Václav Kyselka
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ale i v zahraničí např. v Litvě, Dánsku, Brně, Klášterci nad Ohří, Dalešicích, samostatné  
ale i společné výstavy např. v Náměšti nad Oslavou, Brně, Prostějově, Ostravě, Praze a také ve 
svém bydlišti obci Křoví. Slavnostní vernisáž se bude konat v úterý 5. dubna v 17.00 hodin.

Výstava bude otevřena pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, sobota 9.00 – 
13.00, neděle 13.00 – 16.00 hodin.

Těšíme se na Vás. 
Informační centrum a Klub kultury

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Informační centrum a Klub Kultury ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Ná-
měšť nad Oslavou organizuje fotografickou soutěž na téma:
1. Architektura 
2. Folklor

Lokalita: 
1. Náměšť nad Oslavou
2. Velká Bíteš

Věková kategorie:  
1. 10 - 15 let
2. 16 - 20 let
3. 21 let a starší

(Uvádějte číslo kategorie, která bude platná v době konání soutěže, tedy duben až říjen.)

Pravidla
Každý účastník může zaslat maximálně tři fotografie.

Fotografie zasílejte v dostatečné kvalitě (ve formátu JPEG), aby je bylo případně možné 
vytisknout minimálně na formát A4.
Je nutné, aby v pojmenování fotografie bylo uvedeno, kde byla fotografie pořízena - Ná-
měšť nad Oslavou (NnO) nebo Velká Bíteš (VB).
Fotografie zasílejte na e-mail: soutez.foto1@seznam.cz
Fotografie pojmenujte v tomto pořadí a formátu: Příjmení_Jméno_číslo kategorie_NnO nebo VB
Soutěžní fotografie se budou alespoň jednou týdně vkládat do fotogalerie, kterou nalez-
nete: www.rajce.idnes.cz 
Účastníci soutěže mladší 18 let do e-mailu přidají souhlas rodičů či zákonného zástupce, 
bez něj nemohou být zařazeni do soutěže.

Termín konání soutěže: 1. duben - 30. říjen (včetně) 2016
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Hodnocení soutěže
Soutěžní snímky budou hodnoceny tříčlennou nezávislou odbornou porotou. Deset nej-
lepších fotografií z každé kategorie a z každého města zvlášť bude zařazeno do velkého 
finále. 
V každé kategorii budou první tři oceněni. 
Slavnostní vyhlášení soutěže: čtvrtek 1. prosince 2016 v 17.00 hodin v Kulturním domě 
ve Velké Bíteši.
Na vítěze čekají ceny nejen pro fotografy (fotoaparát, foto tiskárna…), ale i ceny v podobě 
spotřební elektroniky (tablet, „chytrý“ telefon…) a spoustu dalších. 
Ze zaslaných fotografií bude začátkem roku 2017 ve výstavní síni Klubu kultury nainsta-
lována 14ti denní výstava.

Do velkého finále jdou fotografie za každé město zvlášť, ale hodnoceny budou již 
hromadně!

Zasláním soutěžních fotografií soutěžící současně:
a) uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem  
 č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů; 
b) poskytuje organizátorovi soutěže souhlas s publikováním svých fotografií v tiskové  
 nebo elektronické podobě v rámci soutěže a při její propagaci v různých médiích  
 a různými formami; 
c) prohlašuje, že je autorem zaslaných fotografií
d) organizátor soutěže si vyhrazuje právo změny pravidel a témat soutěže. Na výhru  
 v soutěži není právní nárok. Organizátor soutěže bude vyřazovat takové fotografie,  
 které odporují etice a dobré morálce. 
e) fotografie musí být autentické a dovolené jsou pouze nezbytné drobné digitální úpravy  
 a retuše; 
 montáže a další výraznější zásahy pomocí počítačových programů jsou nepřípustné.  
 Černobílé snímky jsou povoleny. 
f) účastníci mladší 18 let se mohou účastnit pouze s výslovným souhlasem rodičů nebo  
 zákonných zástupců.

Klub kultury Velká Bíteš

FARNÍ TÁBOR PRO ŠKOLÁKY Z 5. – 9. TŘÍD

Jako každý rok, tak i tento se uskuteční farní letní tábor pro starší děti. Tábor se bude 
konat v termínu 1. – 13. srpna v tee-pee tábořišti v okolí vesnice Vaneč. 

Přihlášky odevzdávejte hlavní vedoucí Kateřině Ráboňové osobně nebo prostřednictvím 
emailu uvedeným na přihláškách. Tel. č. 605 324 144. Cena tábora je 2 200,- Kč a z toho 
záloha 200,- Kč při odevzdání přihlášky. 

Farnost Velká Bíteš
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AFGHÁNSKÝ LÉKAŘ HASSANI MOHL BÝT VE SVÉ VLASTI 
MINISTREM, ale pracuje v DPN ve Velké Bíteši jako dětský psychiatr

MUDr. Safa Hassani, který je zaměstnancem Dětské psychiatrické nemocnice (DPN) ve 
Velké Bíteši, vyprávěl v sobotu 12. března v Bítešské akademii o své rodné zemi, o jejím ná-
boženství a kultuře i o životě ve své druhé vlasti České republice. Nejzajímavější postřehy  
z jeho přednášky mohou částečně přispět k lepšímu poznání dnes tolik diskutované a ne 
vždy správně chápané problematiky islámu i současné migrační krize.

Curriculum vitae
Pochází z intelektuální afghánské rodiny a po-

volání lékaře bylo jeho dětským snem. Když měl 
půl druhého roku a sestra čtyři měsíce, unesli pří-
slušníci prorežimních sil jeho tatínka, známého af-
ghánského politika a rektora právnické fakulty. Od 
té doby jej rodina neviděla a dodnes neví, jestli žije 
či ne. Ve svém vyprávění dává nepokrytě najevo, 
jak velice si váží své maminky, která velice mladá  
a s dvěma dětmi, měla po otcově zmizení velice 
těžký život. Přesto si svůj dětský sen splnil a vystu-
doval medicínu na lékařské fakultě v Kábulu.

Byl klíčovým lékařem projektu brněnské ne-
ziskové organizace Podané ruce, který inicioval 
pomoc drogově závislým v Afghánistánu. Ve své 
zemi úspěšně organizoval výstavbu psychiatrických 
klinik v Kábulu, Kandaháru a Herátu do té doby,  
než jej unesli příslušníci Talibánu. Po propuštění 

nechtěl riskovat neustálé výhrůžky a s rodinou emigroval. Plánoval odletět do Anglie či 
Kanady, kde měl příbuzné, ale po předchozích zkušenostech se s manželkou rozhodli pro 
Českou republiku, kde byl v roce 2004 na stáži jako státní úředník a nyní zde chtěl pracovat 
jako lékař. Rodina se čtyřmi dětmi a babičkou prošla azylovým řízením a získala v Brně byt.  
Z důvodu odlišnosti studijních systémů musel vykonat několik rozdílových zkoušek. Dově-
děl se, že DPN ve Velké Bíteši hledá lékaře – psychiatra. Po pohovoru s primářem dr. Tomá-
šem Lajkepem byl přijat a od roku 2014 tam úspěšně pracuje.

Únos
Slavnostního ceremoniálu při otevření třetí psychiatrické nemocnice v Herátu se zúčastnil 

náměstek ministra zdravotnictví, státní úředníci, primátor i policejní prezident. Vše proběhlo  
v pořádku a v plánu bylo využít zpáteční cestu k návštěvě druhé nemocnice  v Kandaháru. Ko-
lona byla na cestě asi dvě hodiny a doktor Hassani seděl v prostředním ze tří aut. Po chvíli obě 
krajní auta zmizela a jeho si vyzvedli Talibánci. Zadržován a vyslýchán byl téměř dva týdny. 

MUDr. Safa Hassani na Bítešské akademii.
Foto: Otto Hasoň
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Únosci požadovali spoustu informací. Věděli kde žil, co a kde dělal, kde cestoval, s kým byl  
v kontaktu. Věděli, kolik zaměstnanců mají jeho nemocnice, kolik lidí pro něj pracuje i s kterým 
politikem byl ve styku. Požadovali kontakty na spolužáky, kteří by za úplatu 10 až 15 tisíc do-
larů byli ochotni spolupracovat. Z počátku odmítal – bili jej, viděl hrůzné výjevy...

Za jeho propuštění požadovali milion dolarů. Velká část z požadované sumy byla na-
konec splacena, pomohli lékaři, kolegové z nemocnic, příbuzní. Pod příslibem, že nebude 
nikoho informovat, jej propustili a zdůraznili, že pokud to nedodrží, bude zlikvidován. 
Druhý den se ohlásil na policii v Kábulu a oficiálním dopisem informoval policejního 
prezidenta i vládní úředníky. Zametl za sebou stopy, zlikvidoval veškeré osobní kontakty, 
ale zdaleka nebyl všemu konec. Stále se jej snažili nějakým způsobem ovládnout, ale on 
bojoval dál. Dověděli se to i bývalí kamarádi z ČR, kteří s ním spolupracovali v protidro-
govém centru, chtěli přiletět a nějakým způsobem pomoci. Intervenoval dokonce i bývalý 
ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, který byl v Afghánistánu na návštěvě. Nakonec se 
to podařilo, byl volný a mohl s rodinou vycestovat. 

Vztah islámu a afghánské kultury
Říká, že kultura, zvyky a tradice jsou mnohdy 

přísnější a pro Afghánce důležitější než vlastní 
islám a uvádí příklad: „Podle islámu se můžete  
i rozvést. Chlapec si s dívkou, která se mu líbí  
a kterou si chce vybrat za manželku, může klidně 
na 14 dní sednout a dokonce k ní i „přivonět“,  
aby zjistil, „jak na tom je“. Ale podle kulturních tradic 
v žádném případě. O budoucí nevěstě musí rozhod-
nout rodiče. Ta tradiční kultura je u nás úplně jinde 
než islám. Podle těchto tradic nemá „respekt“ ani 
člověk, který zpívá nebo hraje na hudební nástroje“. 

Babička byla v novém domově z počátku hodně 
nervózní. Když se například společně dívali na te-
levizi a milenci se políbili, vypnula ji se slovy - na 
to se nesmíte dívat. Nyní si zvykla, ale přesto ob-
čas na mladé po očku koukne.

Nešťastné šátky
Před 40 až 60 lety byl Afghánistán země (co se týče oblékání ve městech) jako ČR. Ženy no-

sily sukně a chodily bez šátků. Situace se nezměnila, ani když přišli Rusové. Potom přišli znovu  
Talibánci – lidé měli strach, úplně se změnil styl života a dnes je zase jiná situace. Chlapci 
a děvčata bez problémů studují a moderně se oblékají. Ale to přísné nošení šátků a všechno 
ostatní s tím spojené, dodržují především Arabové - arabské národy. V Brně se setkal s arab-
ským právníkem, který mu vyčetl, proč jeho dcerka nemá šátek. Rázně mu odpověděl: „A proč 
by měla?“. Arab na to: „Ty nejseš našinec, ty jseš nějak naplno integrovanej. Moje manželka je 

Mešita v Herátu.  |  Zdroj: Wikipedia
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Češka a šátek nosí“. Odpověděl: „Já jsem z toho teroru utekl proto, aby moje holka šátek nosit 
nemusela“. Manželce řekl, že je to na jejím rozhodnutí, babičku samozřejmě nezmění.

Nekonečný válečný marasmus
Takový obraz nabízí media běžnému občanovi. S tím v podstatě souhlasí. Afghánistán je 

podle něj strategická a bohatá země, ve které nebyl nikdy delší dobu klid. Válčili proti Ang-
ličanům, potom byl chvíli klid, přišli Rusové – něco vytvořili, ale chtěli to dostat politicky ji-
nam. Američané to zablokovali, vytvořili nějakou jinou strategii a Rusové byli nuceni odejít. 
Zemi ovládli Talibánci, ale kdo je zakládal? Vždyť Afghánci byli většinou negramotní. Slovo 
„Talibán“ znamená něco jako žák, který chodí do školy nebo student. Extrémisté potom při-
cházeli také ze sousedního Pákistánu, který prý nikdy nechtěl, aby byl v Afghánistánu klid.  
Situace se ještě více zkomplikovala. Přišli Američané a jsou tam v rámci mezinárodních sil 
bojujících proti terorizmu dosud. Udělali stejné chyby jako Rusové. Mnohdy po chybách tlu-
močníků a následných špatných informacích okupačním silám byly bez ověření pravdivosti 
postříleny celé rodiny. To podnítilo mezi vesničany velkou nenávist i zrod nových atentát-
níků. Říká, že válka tam je a bude napořád, pokud se ty dvě mocnosti nedohodnou. Sám tomu 
moc nevěří, ale byl by rád, kdyby válka skončila a lidé mohli v klidu žít a pracovat. 

Současná Afghánská emigrace do Evropy
Většina lidí vůbec neví, kde Česká republika je a že vůbec existuje. Něco málo jim říká 

pouze Československo. Neznají ani ostatní země, např. Rakousko. Znají pouze Německo, 
Anglii a Francii a tyto země jsou jejich základním cílem, ale na prvním místě je Amerika. 
V Rakousku viděl ceduli Česká republika a pod ní bylo napsáno: „Tam nechoďte, běžte do 
Německa“. Ví, že mezi uprchlíky jsou i nebezpeční lidé, ale také lidé, kteří v dané zemi 
už nechtějí z různých důvodů žít. Rozlišuje 3 základní skupiny Afghánských emigrantů:
 • Vystudované mladé lidi, kteří již nechtějí žít současným způsobem života a v cizí  
  zemi vidí lepší možnost svého uplatnění.
 • Lidi naivní, kteří někde slyšeli, že v Evropě je to velmi jednoduché - stát vám vyplatí  
  podporu a nemusíte pracovat. 
 • Generaci poněkud starší, která je již unavena nejistotou, neustálými atentáty a chce  
  žít v klidu. 

Zdůrazňuje, že lidé, kteří chtějí v Evropě žít, musí dodržovat zákony a pravidla té které 
země. Člověk, který to nerespektuje, by měl být poslán pryč. Vždyť důvodem jeho emig-
race byly přece problémy ekonomické, kulturní či náboženské. 

Závěr
Doktor Hassani měl možnost pracovat v současné afghánské vládě jako náměstek mini-

stra zdravotnictví nebo zahraničí, případně ve vysokém školství. Chtěl pomáhat potřebným 
lidem především ve své vlasti, kde vystudoval a splnit tak přání svého tatínka. Bohužel,  
po prodělaném únosu již nemá jistotu klidného života své rodiny ve své rodné zemi, a protože,  
jak pěkně česky říká, „děcka si tady už zvykly,“ zůstává ve své druhé vlasti – České republice. 
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Ještě mnoho zajímavého nám dr. Hassani jeho melodickou češtinou řekl a sklidil za to 
zasloužený potlesk. Omezený rozsah článku však nedovoluje uveřejnit více. Redakce Zpra-
vodaje však přesto MUDr. Hassanimu a jeho rodině přeje klidný a spokojený život v České 
republice.

Alois Koukola

BÍTEŠAN PADESÁTILETÝ 
Školení v Zubří se Zdenkou Jelínkovou – 4. část

Uplynulo půl století od založení Národopisného souboru Bítešan ve Velké Bíteši. 
Působily v něm stovky dětí z města a okolních vesnic. V sérii krátkých článků si při-
pomeneme některé etapy z minulosti souboru.

V pátek 27. února 1981 se Bítešan vydal do ho-
rácké obce Zubří nacházející se v rekreační oblasti 
asi čtyři kilometry severovýchodně od Nového Města 
na Moravě. Probíhalo zde školení pod odborným lek-
torským vedením přední znalkyně lidového tance 
Zdenky Jelínkové. Akce byla rozložena do tří dnů  
a zúčastnilo se jí šest souborů z okresu Žďár nad Sá-
zavou. Po příjezdu a dobré večeři se konala beseda se 
Zdenkou Jelínkovou, jež byla dlouholetou pracovnicí 
Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV, sběratel-
kou a autorkou odborných publikací a metodických 
tisků. Vyprávěla dětem o zvycích, tancích a hrách na 
Horácku. Protože bylo období masopustu, věnovala 
tomuto tématu větší pozornost a naučila děti několik 
písní.

Druhý den dopoledne probíhala přehlídka všech 
souborů, kdy jednotlivé skupiny předvedly ostatním účastníkům svá pásma. I když děti 
nebyly v krojích a některá pásma nebyla úplná, soubory vzájemně viděly svou práci  
a bylo to pro ně velkým přínosem. Lektorka přehlídku sledovala velmi pozorně a každé 
vystoupení doplňovala radami a připomínkami i z hlediska taneční průpravy a provedení. 
Děti se naučily nové hry a tance. Přítomen byl rovněž muzikant Míla Brtník, vedoucí 
souboru Vysočan z Jihlavy.

Vedoucí Bítešanu Marie Pokorná do kroniky souboru napsala: „Veselost dětí a jejich 
aktivní zapojení do všech lidových her, které se naučily, přispěly k tomu, že si domů 
vezeme mnoho dojmů, nezapomenutelných zážitků a nově navázaných přátelství.“  
V kronice je též podpis Zdenky Jelínkové s poznámkou, která vystihla atmosféru toho 
únorového víkendu „Mrzne, až to praští, ale zpíváme a tančíme vesele! “ 

Silva Smutná

Zdenka Jelínková.  |  Foto: soukromý archiv
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU MALÍŘKY MARIE PLOTĚNÉ 

 Ve výstavní síni Klubu kultury 
ve Velké Bíteši se od 2. května do 
13. května 2016 uskuteční výstava 
obrazů MARIE PLOTĚNÉ. 

Marie Plotěná je malířka, ilust-
rátorka a karikaturistka. Širší veřej-
ností u nás i v zahraničí je známa 
svým kresleným humorem, vtipně 
glosujícím různé oblasti lidského 
činění, myšlení i zápolení. Často 
se inspiruje bohatostí českého ja-
zyka, pohrává si s navyklými výra-
zovými stereotypy a dává jim nová 
významová spojení. Tím vznikají 
překvapivé situace, které nám do-
volí nahlédnout na sebe i na svět,  
ve kterém se pohybujeme s porozu-
měním a sympatiemi. Ve své malíř-
ské tvorbě - dalším významném poli 
výtvarné aktivity rozšířila autorka 
možnosti malby pastelem o nový 
rozměr. Do možností malby zapo-
jila do imaginárního světla i světlo 
skutečné. Technika drásaného pas-

telu, která je její unikátní jak způsobem práce, tak i pojmenováním, umožňuje reálnému 
světlu i stínu ulpívat na plasticky ztvárněném povrchu. V obrazech autorky můžeme vidět 
krajiny duše, fantazie, oslovuje nás krása přírody, světa, oblohy, doteky nevyslovitelného  
i doteky něhy. Někdy jen i čirá radost z tvorby, tvarů a barev a malování vůbec. 

Marie Plotěná je členkou Evropské federace karikaturistů FECO, Sdružení Q, Sdružení 
Bienále Brno a Mezinárodního spolku grafiků a designerů Icogrady. Svoji tvorbu prezento-
vala na mnoha výstavách u nás i v mnoha zemích Evropy, Asie i Ameriky. Za svoji tvorbu 
získala 26 ocenění, 15 obdržela na domácí scéně a 11 v zahraničí. Nyní žije a pracuje  
v Brně. Ve Velké Bíteši nevystavuje poprvé, její obrazy jsme mohly vidět již v roce 2011. 
V letošním roce se opět těšíme na její nové obrazy i grafiky.

Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 2. května v 17.00 hodin. 
Výstava bude otevřena pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, sobota 9.00 – 

13.00, neděle 13.00 – 16.00 hodin.
Těšíme se na Vás. 

Informační centrum a Klub kultury

„Krajina s ošívajícím se jinochem“.  |  Foto: Archiv autorky



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

Duben 2016   | 29

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní RŮŽOVÁ ULICE, DŮM ČP. 141:

V roce 1414 držel dům Mirislav, o mnoho let později v roce 1594 Jan Kulíšek. 
Dalším držitelem domu byl Jakub Stehlík, který prodal 2 kusy zahrady (1612, 1620) 
a 2 role (1614, 1621) za celkových 54,5 zlatého. Roku 1636 dům již po Stehlíkovi  
„s připrodáním zahrady za domem ležící“, zakoupil Jiřík Dočekal za cenu 80 morav-
ských zlatých.

Roku 1682 městský úřad na poručení vrchnostenského hejtmana prodal „požár to-
liko místo [...] s připrodáním zahrady za domem ležící“ krejčímu Jiříku Procházkovi 
za 60 mor. zlatých bez závdavku. Vejrunky 3 zlaté měl začít splácet až po pěti letech, 
aby dům mezitím vystavěl. Procházka pak roku 1694 koupil od Jáchyma Bartošky 
chmelnici ležící v Bartoškově zahradě za půldruhého rýnského. V roce 1703 vystavěný 
dům již po Procházkovi zakoupil, ovšem bez chmelnice, za 80 mor. zlatých Tomáš 
Fiala. Pak roku 1713 byl dům prodán za stejnou částku Kašparu Bartoškovi s tím, 
že zaopatří dosud nezletilého dědice Floriána. V roce 1736 pořídil dům již po Barto-
škovi Florián Vodička v téže ceně, jen vejrunky měl platit obci ročně půl zlatého. 
V zápisech je Florin Vodička zmíněn ještě roku 1741, kdy koupil společně s Pavlem 
Bartoškem roli za hotových 25 zlatých.

Dům čp. 141 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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Další zápis v gruntovních knihách pochází z roku 1763, kdy držitel „domku“ Václav 
Tomšík chtěl vyrovnat na domě váznoucí dluhy. Městský úřad vyhledal, že obci náleží  
80 mor. zlatých vejrunků. Tomšík nato navrhl, že tuto pohledávku od města skoupí za hoto-
vých 20 rýnských zlatých (tj. 17 mor. zl. 10 kr.) splatných na dva termíny. K tomuto „prodaji 
počestný magistrát po dlouhém jednání a z ohledu, že to stavení velmi chatrný jest, konečně 
přivolil“. Dům tak doplatil počátkem roku 1765. Později roku 1793 Václav Tomšík dal do 
městských knih zapsat, že dům „s rolimi na Rejtoku pod 2 ¼ míry, na kopanině pod 2 míry, 
vornou zahradu pod 2 míry a travní zahradu se stodolou při domě“ prodal za hotových 200 
zlatých svému zeti zedníku Jakubu Švihálkovi a že tomu po jeho smrti připadne.

Následný zápis vypovídá, že roku 1833 Jan Straka prodal dům „i s tou při něm se vyna-
cházející stodolou a domovní zahradou […] rolí jménem záhumnica Za Valy […] a všema 
obecníma gruntama tak, jak jeden každý soused užívá a Johann Straka užíval“, mlynářovi 
z Tišnova Jiřímu Součkovi za 1240 zlatých konvenční mince. Přitom „jest kupitel povi-
nen jenom vdově Kateřině Švihálkovej tak dlouho jak živa bude bez všeho ouplatku v tom 
domě vzadu obydlí, to jest 1 světnici - komoru - kůlnu na dříví - maštal na 1 krávu - pak dle 
potřebnosti plac ve sklepě dáti a vždy na outraty kupitele vydržovati“. V roce 1839 koupil 
dům za 1064 zlatých hrnčíř Jan Zelinka. A od roku 1874 jej vlastnil též hrnčíř Mořic  
a Antonína Zelinkovi.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 110, 111, 
229, kn. č. 11788, fol. 180, 262, kn. č. 11789, fol. 41, kn. č. 11792, fol. 3, 6, kn. č. 11797, fol. 27.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

ŽELEZNÁ SOBOTA

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš bude jako každý rok provádět tradiční sběr veške-
rého starého železa ve městě, a to v sobotu 9. dubna 2016 od 8 do 11 hodin.

Doporučujeme shromáždit odpad před dům nejlépe až v sobotu po 7 hod, máte-li mož-
nost ponechat odpad na svém pozemku za brankou, předejdete riziku zcizení nebo vybírání 
jen těžkých kusů či barevných kovů jinými skupinami osob, které se na likvidaci odpadu 
s hasiči nepodílí. Pro lepší orientaci prosíme dárce o SMS na číslo 607 546 143 o uložení 
železného šrotu. Objemný nebo těžký odpad např. ze sklepů, půd či garáží si vyneseme 
sami. Finanční výtěžek z letošního sběru použijeme na další činnost hasičského sboru ve 
prospěch občanů města.

SDH Velká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!
SDH Velká Bíteš
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SPORT

TURNAJ FLORBALU ŽÁKŮ

20. února se ve sportovní hale TJ Spartak setkali florbalisté 4. až 6. tříd, aby mezi sebou 
poměřili síly. Z původních 10 družstev přihlášených se turnaje zúčastnilo nakonec 6 týmů 
a to 2 týmy z Velké Bíteše a celkem 4 týmy z Měřína. Pro chřipkovou epidemii se odhlá-
sily týmy z Ivančic, Dolních Kounic a Zbýšova. Turnaj se hrál systémem každý s každým 
a po sečtení bodů ze všech zápasů se vyhlašovali vítězové, kterým byly předány poháry. 
Všichni účastníci turnaje byli odměněni malým dárkem. Odměněni byli taktéž nejlepší 
střelec a brankář turnaje.

Jak už bývá zvykem, čím více bylo odehráno zápasů, tím více se hráči snažili co nejvíce 
vyhrát a získat vytouženou trofej. Turnaj přinesl mnoho vyrovnaných zápasů i několik pře-
kvapivých výsledků. O první místo v turnaji nakonec soupeřily 2 týmy z Měřína a to holčičí 
družstvo Kočky a klučičí družstvo Borci. Po napínavém a nejvyrovnanějším zápase v turnaji 
dosáhly na první místo díky dostačující remíze Kočky. S druhým místem se tedy museli spo-
kojit Borci a třetí místo patřilo domácím Pirátům z Velké Bíteše. Nejlepší střelcem turnaje 
se stal se 7 vstřelenými góly Martin Pešek z Měřína a nejlepším brankařem byla vyhlášena 
Tereza Blažková, taktéž z Měřína.

Po turnaji bylo na tvářích účastníků vidět, že dělat tento sport má smysl a že si všichni toto spor-
tovní dopoledne užili. Závěrem bych chtěl poděkovat také všem, kteří se podíleli na fungování 
tohoto turnaje, sponzorům, rodičům ale především všem zúčastněným dětem.

Tomáš Urbánek

PODĚKOVÁNÍ VOLEJBALISTKÁM

V sobotu 19. března 2016 děvčata sehrála poslední turnaj v původní sestavě. V sezoně 
2016/2017 jich už pět s námi nebude hrát, bohužel se věkově nevejdou do kategorie žákyň. 
Všem bychom chtěly poděkovat za obětavou hru, za vzorný přístup ke kolektivu a také za 

Společné foto.  |  Foto: Otto Hasoň
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to, že nikdy nezkazily dobrou náladu. Nejen proto  jim  i do budoucnosti přejeme hodně 
sportovních úspěchů, aby je volejbal bavil i nadále.

Před třemi lety, když začínaly, skončily v soutěži na 29. místě, o rok později na 17. místě 
a letos se jim podařilo vystoupat až na 10. příčku.

V září doplní zbývající děvčata několik šikovných hráček z přípravky Petra Světlíka. 
Věříme, že jim nebude trvat dlouho a půjdou ve šlépějích svých předchůdkyň.

Hana Vaverková a Petra Urbánková          

TURNAJ VE FLORBALU MUŽŮ 2016

V sobotu 5. března se v hale TJ Spartak uskutečnil další ročník turnaje ve florbalu 
mužů. Letos byla účast hojná a na některé týmy, z důvodu pozdní přihlášky nezbylo 
místo. Letošního turnaje se zúčastnilo 8 týmů, dva z Radostína, dva z Velkého Meziříčí, 
jeden z Veverských Knínic, jeden ze Zbraslavi, jeden z Dolních Louček a domácí Bíte-
šáci. Hrálo se klasickým hokejovým systémem, tj. dvě skupiny po čtyřech týmech a pak 
následovalo play off, ve kterém se utkaly nejlepší týmy skupin s nejhorším týmem druhé 
skupiny. Další čtvrtfinálové dvojice utvořily týmy z druhých míst proti týmům na třetích 
místech.

Bítešáci vybojovali ve skupině „B“ dvě výhry a jednu prohru, a díky lepšímu vzájem-
nému zápasu obsadili první místo se šesti body a čekal nás tedy ve čtvrtfinále nejhorší tým 
ze skupiny „A“. Tím byli nakonec, florbalisti z Veverských Knínic. Důležitý čtvrtfinálový 
zápas rozhodující o úspěchu a neúspěchu jsme zvládli a Knínice jsme porazili 5:2. A čekal 
nás boj o „bednu“.

Semifinálovým soupeřem nám byl Radostín. Byl to opravdu tuhý boj o každý míček, 
který jsme, i přes chvílemi drtivý nápor Radostína, zvládli. Zápas jsme vyhráli 2:1 a po-
stoupili tak až do finále. Další semifinálovou dvojici vytvořili florbalisti Meziříčí a druhého 
týmu z Radostína. I tady nebyla o souboje a napínavost nouze a po výsledku 4:3 postupoval 
za námi do finále tým z Radostína, který jsme v naší skupině porazili 3:0.

Zdálo se tak, že nám první místo nemůže uniknout, ale opak byl bohužel pravdou. Celý 
zápas jsme jen dotahovali náskok soupeře a nakonec jsme finále prohráli 4:6 a zbylo na nás 
i tak krásné druhé místo.

HELČAÁĎALIDUŠÁĎAIVKA
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Boj o třetí místo vyhráli florbalisti z Velkého Meziříčí, kteří porazili dalšího poraženého 
semifinalistu z Radostína 6:4.

Vítězným družstvům byly předány poháry a věcné ceny. 
Druhé místo na domácím turnaji lze považovat za úspěch, a tak si dovolím hodnotit 

letošní turnaj ve florbalu jako povedený a úspěšný. 
Robert Svoboda, za TJ Spartak

VELKÝ ÚSPĚCH ODDÍLU MODERNÍ GYMNASTIKY
Medaile z maďarského Super Cupu do Velké Bíteše

Pavlína Klempířová, členka oddílu mo-
derní gymnastiky TJ Spartak Velká Bíteš 
se o víkendu 5. a 6. března 2016 zúčastnila 
prestižních mezinárodních závodů SUPER 
CUP v Budapešti.

Ve velmi silné mezinárodní konkurenci 
z mnoha zemí světa si Pavlína Klempí-
řová ze tří kategorií odváží z Budapešti tři 
medailová umístění. 

V celkovém pořadí získala ve víceboji 
skvělé stříbro za celkově zlatou italskou 
konkurentkou, když za sestavu s obručí 
získala také stříbro a za sestavu bez náčiní 
pak bronz. 

Z celkového počtu 187 závodnic ze  
16 zemí světa tak Pavlína patří pouze 
mezi 3 moderní gymnastky, kterým se 
na Super Cupu Budapešť 2016 podařilo 
získat medaile ve všech disciplínách,  
v nichž nastoupila. 

Nepochybnou zajímavostí je, že me-
daile jí na stupních vítězů předávala 
bývalá vynikající maďarská moderní 
gymnastka Mária Patocska, účastnice 
a medailistka z mnoha světových akcí, 
která byla ve své době jednou z největ-
ších soupeřek o přední umístění na světo-
vých šampionátech současné trenérky oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak, paní Jiřiny 
Langové, roz. Machatové, již 6 let působící ve Velké Bíteši.  

Hanne Langová, trenérka MG TJ Spartak Velká Bíteš

Pavlína Klempířová s medailemi.  |  Foto: Hanne Langová
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ZPRÁVA KOLAŘŮM

Letos cestami vzpomínek a taky něco nového
Letos 16. ročník. Za námi je 15 x 7 = 105 výletů na kolech k zajímavým cílům: příroda, 

stavby, památky, prameny, rozhledny a další. Ale také nová přátelství, setkání se zajíma-
vými lidmi, udělali jsme něco pro naši kondici. Fůra vzpomínek.

Let i vzpomínek přibylo, některé tváře přátel se vytratily, nové se objevily. Tradice má 
tuhý kořínek. Pokračujeme, těšíme se na nové zajímavosti, nová přátelství, prověříme naši 
kondici. Zase vyjedeme, tak jak jsme si zvykli.
 - kdy: každou poslední sobotu v měsících duben až říjen
 - kde: sraz u fotbalového stadionu
 - v kolik: v dubnu a v říjnu ve 13.00, v ostatních měsících v 9.00 hodin
 - kolik: půldenní do 30 km, celodenní do 50 km
 - jak: máme rádi žlutou: bundy, přilby, kola, rukavice,….
 - kdo: bez přihlášek, poplatků, každý zodpovídá za svou bezpečnost
  

Nezapomněl jsem na to hlavní? ...A kam?
Ne, nezapomněl, ale kam, když už jsme toho tolik projeli? Uděláme to tentokrát tro-
chu jinak, společně.  Na srazech zavzpomínáme, poradíme se, koukneme na oblohu,  
rozhodneme se a vyjedeme. Zabloudit nemůžeme, cesty známe, určitě se rádi podíváme 
na stará známá místa, co se tam změnilo, příroda se mění, lidé budují a zvelebují svá sídla. 
Určitě vymyslíme i nějakou premiéru.
S Jurou u kafe jsme také zavzpomínali a řeč také byla, kam letos. Uvádím, co nás napadlo, 
ale může to být docela jinak.
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Z výletu na kolech v roce 2015.  |  Foto: Archiv autora
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 - duben: po stopách prvního  výletu v dubnu 2001 – Příbram, Hluboké, Jinošov, Bělizna
 - květen: na severozápad k Loučce – Bojanov, Moravec, Strážek, Mitrov, Meziboří, …
 - červen: vzpomínka na skládačku p. Per. v květnu 2001 – Úsuší, Pasník, Tičnov, Chytálky
 - červenec: premiéra – hrad Kozlov, Studenecké rybníky, Ocmanice, Vyhlídka, Tasov,… …
 - srpen: k potokům Libochovky a Haldy – Vidonín, Žďárec, Kutiny, Níhov, Březí, Vlkov
 - září: Nesměřské údolí na Oslavě nikdy nevynecháme – Březejc, Fajťák, Oslava, Tasov 
 - říjen: za sv. Zdislavou na Svatou horu a závěr
Uvidíme se poprvé 30. dubna ve 13.00 hodin u fotbalového stadionu.                  

Karel Smolík, st.

NOVĚ UPRAVENÁ STUDÁNKA V JESTŘABÍ

Jako každé jaro i letos se blíží 
doba otevírání studánek, a proto 
si dovolím zmínit jednu nově 
upravenou studánku v Jestřabí, 
která stojí za návštěvu při toul-
kách po okolí. Pramen zde vy-
věrá už z dob našich předků  
a pocestný se vždy rád napije. 
Nejedná se o hlubinný pramen, 
nicméně i tak, díky okolnímu 
prostředí, je voda velmi kva-
litní, pitná. K úpravě studánky 
došlo loni na jaře. U studánky 
je nově vybudováno posezení z kamene a upraveno nejbližší okolí. Osazeno je betonovou 
sochou od pana Lubomíra Laciny, která ztvárňuje strážkyni pramene. Studánka se nachází 
kousek od jestřabské zvoničky, směrem proti proudu potoka, hned u cesty, nemůžete ji mi-
nout. Ať vám nejen voda chutná!

Radek Prokeš

JAK ZVLÁDNOUT STRACH…

Také to cítíte? Nervozitu, nepříjemné pocity, stažený žaludek, agrese, únavy, nechuť,  
oslabení organismu, špatnou náladu? Špatné známky či chování u dětí? To všechno může být 
díky strachu, díky obavám a nesnázím. Neděje se vám proto, aby se tím vším nechali zavalit, 
zničit či jakkoliv znepříjemnit váš život, je to proto, abyste se naučili pracovat sami se sebou 
a naslouchat vašemu nitru. Zesilovat to, v čem jste slabí. Co neumíte a co vám nejde nebo 
ani nevíte, že byste to měli umět. Díky strachu můžete sami na sobě pozorovat, co se děje 
skutečně. Kdy se vám strach objevuje a proč na vás číhá na každém rohu. Co ve vás vyvolává 
a jakým způsobem se projevuje. Kde ho cítíte a od kdy? Pozorujte ho a ptejte se PROČ???! 
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Nově upravená studánka v Jestřabí.  |  Foto: Radek Prokeš
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Protože strach je váš po-
mocník, poděkujte mu,  
že vás upozorňuje na to, 
co máte změnit, pochopit, 
odvrátit či přijmout.  Víte,  
proč v dnešní době vládne 
strach? Protože tomu vět-
šina lidí podlehne a naopak 
ho šíří a zesiluje, místo aby 
se zastavila a ptala se sama 
sebe. Pokud je to u dětí – 
tak ty bohužel nemají jinou 
možnost, protože strach 
vzniká u dospělých, který 
se přenese na děti. Pozor,  
i učitel či rodič je dospělý je-
dinec, který může být strůj-
cem strachu, kterým pak ne-
vědomě přenáší na děti.

Jenže tato energie stra-
chu může začít nevinnou obavou a může se proměnit v noční můru denního života, která se 
pak hůře zvládá. Je to stejné jako vši – začne jedna malinká potvůrka a naklade xy vajíček  
a pak se to šíří neuvěřitelnou rychlostí. Nepodceňujte prosím tuto skutečnost a řešte ji, 
jedině vy to můžete změnit – každý jedinec. Chce to čas, naslouchání, čin, vytrvalost. My-
slím si, že i obyvatelé Velké Bíteše si zaslouží krásné jarní období ve všech směrech, proto 
vám nabízím návod k vašemu uzdravení…. Doporučuji toto cvičení dělat v době, kdy ne-
budete nikým rušeni, ani telefonem. Můžete si zapálit svíčku, zapnout léčivou hudbu, po-
užít papíry, pastelky – co cítíte – to udělejte – všechno je správně a pro vás velmi důležité:

 1. Zjistěte příčinu vašeho strachu – proč a kde vzniká? – z práce, z přílišného vstřebá- 
  vání krimi zpráv, z nedostatku čeho?   Nebo se také můžete zabývat tím, od kdy  
  vzniká  - třeba zjistíte, že si ho nesete z doby dětství, kdy jste se vy jako dítě báli  
  svých rodičů. Všechny emoce ze sebe dostaňte – vykřičte se, vyplačte, vyzuřte se do  
  polštáře, vyčmárejte se na papír, nadávejte, choďte dokolečka, dupejte. Následně se  
  zklidněte a dýchejte – plynule, pomalu – nádech nosem, výdech pořádně ústy. 
 2. Tuto diagnózu je potřeba přijmout, že to tak bylo, či je – následně prodýchat a pro- 
  mluvit s ní, že už tento strach nepotřebujete, poděkovat a odpustit všemu zlému, co  
  bylo. Stačí upřímným srdíčkem říct třeba: „Já vaše jméno, děkuji strachu, že mě do- 
  vedl k poznání tomu a tomu. Odpouštím sobě za to a to…. Odpouštím tomu, že mi  
  udělal to a to…. Pokud nedokážete odpustit vy – tak můžete poprosit za odpuštění  
  vyšší moci. 

36

„Léčivá mandala“.  |  Foto: Archiv autorky
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 3.  A nyní si naordinujte místo strachu něco, co to vyléčené místo nahradí – něco pozitiv- 
  ního, co vám dělá radost. Může to být vaše nová vlastnost, pocit, váš cíl. Můžete si napsat  
  či nakreslit jednotlivé kroky k vaší proměně a denně si to připomínat, aby se to mohlo stát.

Nezapomeňte, že čím větší byl strach, tím více budete mít vnitřní práce sami sebou  
a také budete potřebovat více času. Nevzdávejte to. Cvičení dělejte i několikrát, tak jak 
budete cítit a potřebovat. Postupně budete sundávat všechny vrstvy strachu, které se za tu 
vaši dobu zde na Zemi skutečně nahromadily. 

S krásným pozdravem Julie Kolářová, duševní a duchovní terapeutka www.slunecnioza.cz 

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 39/2016 KONANÉ DNE 22. ÚNORA 2016 

• 2/39/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 38/2016 ze dne 8. 2. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 22. 2. 2016
• 3/39/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 Pojistné smlouvy č. 2730314565 s firmou UNIQA 
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 29. 2. 2016
• 4/39/16/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, 
příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním pro-
tokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2016
• 5/39/16/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2016
• 6/39/16/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěv-
kové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2016
• 7/39/16/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2015 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2016
• 8/39/16/RM – rozhoduje poskytnout Mgr. Renatě Němcové - Domácí ošetřovatelská péče dotaci 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2016 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č. j. 1036/16 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 3. 2016
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• 9/39/16/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velká Bíteš za rok 2015.
odpovědnost: odbor správní termín: 29. 2. 2016
• 10/39/16/RM – rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok  
2016 / 2017 žákyně ve vzdělávacím programu RVP – ZŠS - díl I. v Základní škole Velká Bíteš,  
Tišnov ská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2016
• 11/39/16/RM – rozhoduje souhlasit se stravováním studentek při výkonu studentské praxe v Mateřské 
škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/1161/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 4. 2016
• 12/39/16/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného majetku dle žádosti Základní umě-
lecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1247/16.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2016
• 13/39/16/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizace za rok 2015 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním pro-
tokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2016
• 14/39/16/RM – schvaluje dokrytí zhoršeného výsledku hospodaření Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2015 z Rezervního fondu této příspěv-
kové organizace dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2016
• 15/39/16/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol na nový školní rok 
2016 / 2017 dle návrhu ředitelek MŠ.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 12. 5. 2016
• 16/39/16/RM – rozhoduje skácet smrk stříbrný, 3 keře tisu a 3 borovice  rostoucí  na  pozemku ve 
vlastnictví města,  parc. č. 186  v  k. ú. Velká Bíteš. Za skácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2016
• 17/39/16/RM – rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské 
autobusové dopravy za rok 2015 č.j. MÚVB/1123/16/SPR/BUR.
odpovědnost: odbor správní termín: 1. 3. 2016
• 18/39/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým 
zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava č. 91/2016.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 3. 2016
• 19/39/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE 
GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako budoucí oprávněnou a městem 
Velká Bíteš jako budoucím povinným, týkající se přeložky plynárenského zařízení na pozemcích 
parc.č. 4083/1 a 4083/2 v k.ú. Velká Bíteš za jednorázovou úplatu 500 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 20/39/16/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komu-
nikací  č. VPI/MJ/2016/00020 se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha,  
IČ: 040 84 063 na překládku telefonních kabelů v ulici Na Valech ve Velké Bíteši za cenu 232.897 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 18. 3. 2016
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• 21/39/16/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2016 dle žádostí Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace ze dne 17. 2. 2016.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2016
• 22/39/16/RM – bere na vědomí informaci odboru majetkového o skončení nájmu bytu č. 8,  
Družstevní 584, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 23/39/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Masarykovo náměstí 67, 
Velká Bíteš na dobu určitou ode dne 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017 za nájemné 60,– Kč /m2/měsíc upra-
vené dle usnesení č. 22/7/14/RM.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 24/39/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 15, Družstevní 
584, Velká Bíteš ke dni 29. 02. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016 
• 25/39/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8, na ulici Družstevní 584, Velká 
Bíteš na dobu určitou od 01. 03. 2016 do 28. 02. 2017 za nájemné 60,78 Kč/m2/měsíc (po valorizaci) 
mínus 20 %.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 26/39/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 2/5 části pozemku p.č. 3366 orná 
půda o výměře cca 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí 
náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 4. 2016
• 27/39/16/RM – rozhoduje
a) uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části nebytového prostoru v budově č.p. 67, bydlení, na  
p.č. 118 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 101 o výměře 65,81 m2 včetně příslu-
šenství s p. Zdeňkem Mazánkem za nájemné ve výši 900,- Kč/m2/rok od 1. 4. 2016
a
b) nevyhovět žádosti společnosti NATMEER s.r.o., IČ: 29373638, se sídlem Rašínova 103/2, Brno 
město, 602 00 Brno o pronájem části nebytového prostoru v budově č.p. 67, bydlení, na p.č. 118  
v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 101 o výměře 65,81 m2 včetně příslušenství za 
nabídnuté nájemné ve výši 4.500,- Kč/měs.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2016
• 28/39/16/RM – rozhoduje nesouhlasit s podnájmem nebytových prostor budovy nového hřbi-
tova, Tišnovská č. p. 563, Velká Bíteš mezi paní Pavlou Ráčkovou, Nová čtvrť 293, Velká Bíteš,  
IČ: 187 95 676 a společností PIETAS – VYSIBLA, s. r. o., Soukenická 129/3, Třebíč, IČ: 276 79 811,   
a to od 1. 3. 2016. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
• 29/39/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 14, Velká 
Bíteš na dobu neurčitou za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc upravené dle usnesení č. 22/7/14/RM, 
počínaje dnem 1. 3. 2016 a pověřuje odbor majetkový předložením návrhu opatření k zlepšení 
kvality bytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
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• 30/39/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o vstupu a provádění stavebních prací na 
pozemku p.č. 336/6 trvalý travní porost v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně náhrady za jeho omezené 
užívání v jednorázové výši 30.000,- Kč uzavíranou mezi městem Velká Bíteš jako investorem 
stavby „VELKÁ BÍTEŠ, ul. Tyršova, Lánice - novostavba dešťové kanalizace“ jako vlastnicí před-
mětného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2016

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Česká pošta ve Velké Bíteši hledá doručovatele. Řidičský průkaz sk. „B“ nutný. 
Tel. č. 566 531 859.

Koupím dům se zahradou. Bíteš a okolí. Tel. 606 158 288

Hledám byt ke koupi, nastěhování spěchá! Tel. 737 309 875

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

Pronajmu kadeřnické křeslo v zavedeném salonu ve Velké Bíteši. Tel. 737 533 890.

Vyměním byt hezký slunný, s velkou lodžií v zatepleném domě, nová okna, výtah. Byt je 
po částečné rekonstrukci. 2+kk v OV za 3+1 v OV. Bez RK. Tel.  604 988 718.

Koupím byt 3+1 v OV bez RK. Tel:  604 988 718

Nabízím klempířské a pokrývačské práce, 10let praxe v oboru. Cenové nabídky zdarma. 
Tel. 608 065 337

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154,  tel.: 566 789 311,  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro květen 2016: 18. dubna 2016. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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TOMÁŠ KUČERA SE STAL NOVÝM PŘEDSEDOU  
BÍTEŠSKÉ KDU-ČSL 

Druhou březnovou neděli uspo-
řádali bítešští lidovci svou výroční 
členskou schůzi. Ta byla v mno-
hém klíčová, protože dosavadní 
předseda MUDr. Tomáš Lajkep,  
PhD. již předem oznámil, že ze 
zdravotních důvodů nadále nebude 
tuto funkci zastávat.

Novým předsedou bítešské orga-
nizace KDU-ČSL byl zvolen mís-
tostarosta města Ing. Tomáš Kučera. 
Ten je zároveň krajským zastupitelem a má široký přehled o dění na Vysočině.  
Za místopředsedy si členové strany zvolili Ing. Miloše Brychtu a radního města 
Mgr. Ladislava Koubka.

Mezi čestné hosty patřil Jaromír Kalina, lidovecký kandidát na hejtmana Kraje 
Vysočina. Kalina přítomné seznámil se svou vizí rozvoje kraje. Podle něj je zapo-
třebí výrazně zmodernizovat veřejnou dopravu na Vysočině, zasadit se o výrazně 
lepší sociální služby a posílení financování nemocnic a škol. Zároveň podotkl,  
že současné vedení kraje v sestavě sociálních demokratů a komunistů není efektivní 
a že „trafiky“ komunistických zastupitelů, kteří dostávají tučné platy, za které nevy-
konávají žádnou činnost, jsou smutnou vizitkou našeho kraje.

Součástí výroční schůze byla živá diskuse týkající se aktuálních otázek. Členové 
i příznivci strany se shodli na tom, že je třeba na celostátní úrovni aktivně řešit 
uprchlickou krizi. KDU-ČSL zastává názor, že nelze tolerovat neomezené přistě-
hovalectví, ale že je třeba zejména pomáhat přímo v místech, odkud uprchlíci při-
cházejí. Zároveň ale tam, kde jsou lidé ohrožení na životech, podpoříme účelné  
a smysluplné přemístění malých skupin uprchlíků, jak se to stalo například v Jih-
lavě. Křesťanským uprchlíkům, které Jihlava přijala, hrozila bezprostředně geno-
cida ze strany Islámského státu, a takovým je třeba pomoci.

Schůzi navštívili všichni bítešští radní a zastupitelé za KDU-ČSL, kteří informo-
vali o připravovaných investičních akcích ve městě. Mezi ně patří výstavba kruhové 
křižovatky Růžová – Na Valech, oprava silnice I/37 v Lánicích, zateplení základní 
školy a řada dalších. Rok 2016 bude na stavební činnost ve městě bohatý a zejména 
opravy silnic si vyžádají trpělivost občanů a nutnost využití objízdných tras.

Ladislav Koubek
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Schůze KDU-ČSL.  |  Foto: Tomáš Baran
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Abyste se mohli

ZNOVU 
USMÍVAT
www.bsmile.cz

zubní lékaři / zubní laboratoř / prodejna pomůcek ústní hygieny
dentální hygiena / bělení zubů






