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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí  
v Lánicích, a to od „Méta“ po konec zástavby na 
Osovou Bítýšku postupně předchází do své zá-
věrečné fáze. Dodavatel stavby OHL ŽS nezpo-
chybnil dohodnuté termíny. Hotovo by mělo být 
proto do konce srpna. V horní části ulice se do-
končují chodníky, na horizontu se buduje opěrná 
zeď. Vozovka je zaštěrkovaná. Občané Chobůtek 
se tak dostanou domů osobními automobily bez 
větších problémů, což jsem si i já osobně prověřil. 
Ve spodní části, mezi mateřskou školkou a „Mej-
tem“, je položena kanalizace a vodovod. Nyní se 
v celé ploše odtěžuje vozovka a pokládá drenáž, 
na kterou přijde nová konstrukce vozovky. 

V případě plánované rekonstrukce úseku komunikace Lánic od náměstí k Métu,  
která bude realizovaná ve spolupráci města, Kraje Vysočina a SVK Žďársko, jsme se ko-
nečně v červnu dočkali jak vypsání veřejné soutěže, tak i otevírání nabídek uchazečů.  
V samém závěru měsíce byl zahájen proces vyhodnocování nabídek těchto účastníků. 
O vítězi soutěže by mělo být jasno do 4. července. Předpokládám, že předání staveniště 
vlastní stavby se uskuteční do konce měsíce. Rekonstrukce komunikace a sítí budou trvat 
následující tři měsíce, tedy bohužel i přes období hodů. Kvůli tomu nebudou v letošním 
roce v Lánicích umísťovány prodejní stánky. Pracujeme proto na náhradním způsobu roz-
místění stánků na náměstí, na režimu dopravy a zásobování během hodů. To, že rekon-
strukci nestihneme do hodů považuji za menší zlo než stavbu letos nerealizovat. Při letoš-
ních jednáních na Kraji totiž zazněly i termíny rekonstrukce Lánic v roce 2018 popřípadě 
2019. Hody tak sice budou letos organizačně obtížnější, ale do příštích let však již budeme 
mít kompletně opravené všechny hlavní komunikace kolem centra města.

Za technickými službami byly v poslední červnový den otevřeny nové kadeřnictví,  
kosmetika a svatební salon. V této souvislosti bylo pro první návštěvníky připraveno malé 
pohoštění, pro děti pak skákací hrad. Zahanbit se nenechali ani příslušníci městské policie, 
kteří zájemcům umožnili prohlídku nových prostor služebny městské policie, která se na-
chází za výše uvedenými provozovnami.

Strážníci městské policie od zahájení své působnosti 1. června zvládají vše dle plánu.  
Ať už se jedná o administrativní úkony spojené se zahájením činnosti, od vystrojení,  
školení, až po detailní místní seznámení se s oblastí působnosti policie, a to včetně místních 
částí města. Určitou komplikací při rozjezdu činnosti policie je nový zákon o přestupcích, 
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který vstupuje v platnost od 1. července a výrazným způsobem mění tuto právní normu. 
Zatím policisté monitorovali dění a drobné přestupky řešili domluvou. Jsou však připra-
veni i k sankcím, zvlášť u opakovaných přestupků. Společně s městskou policií chceme 
zrevidovat a zpřesnit pravidla v oblasti dopravy ve městě a potom vyžadovat jejich dodr-
žování. Týká se to mimo jiné úprav a doplnění dopravního značení na celém území města 
nebo značení parkovacích zón, které chceme takto zpřehlednit. První viditelnou změnou 
bude zrušení parkovací zóny v Lánicích v úseku od „Mejta“ po Spálené Valy, ke kterému 
dojde od 1. listopadu po rekonstrukci Lánic v tomto úseku.

Dovolte mi, abych poděkoval všem Bítešákům, kteří vážili svoji cestu na některé z kul-
turních vystoupení letošního pouťového víkendu, který se stal příležitostí pro vystoupení 
mladých i starších muzikantů z Velké Bíteše a okolí, ale i členů dvou dětských bítešských 
folklorních souborů. Jsem přesvědčen, že má smysl udržet kulturní pouť alespoň v této 
podobě a svoji přítomností a potleskem ocenit snahu všech účinkujících o pokračování 
tradice dobré bítešské muziky a poctivého bítešského folkloru.
 

Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY SENIORŮ:
Kapacita je již naplněna.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
11. 7. Plané rostliny versus superpotraviny aneb využití planých rostlin v kuchyni,  
koupelně, lékárně a seznámení se superpotravinami – přednáší: Jitka Macháčková
25. 7. Vzpomínky – stroj času na cestě do minulosti aneb jak pomocí vzpomínek oživit 
svoji paměť – přednáší: Jana Vejsadová
8. 8. Hudba, která léčí aneb co je to alikvótní zpěv, jaký vliv má hudba na naše zdraví  
a na závěr zpěv s harmonikou – přednáší: Karel Kekeši
22. 8. Náboženství kolem nás aneb vliv víry a hodnot v životě člověka 
a společnosti –přednáší: Josef Kaňka
5. 9. STOP smutku a START smíchu aneb jóga smíchu ve spojení s léčebnou metodou STO-
P-START vás pobaví a naučí, jak se bleskově zbavit trápení – přednáší: Miroslav Hadaš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Sobota dne 8. července 2017 v 18.00 hodin
KONCERT SKUPINY GOOD WORK
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost, Velká Bíteš
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Středa dne 19. července 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU 
Hostem bude cestovatel Tomáš Hamřík, téma: Přírodní krásy Thajska
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Od 22. července do 25. července 2017 od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů: 22. 7. Řachanda, 23. 7. Trabantem do posledního dechu, 
24. 7. Teorie tygra, 25. 7. Všechno nebo nic
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 29. července 2017 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna 
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub 

Středa dne 16. srpna 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Pěvecké duo Veronika a Václav Řihákovi z Mistřína.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

TRADIČNÍ KOŠÍKOVSKÁ POUŤ:
Pátek 18. srpna 2017 od 21.00 hodin – hrají „KRISTOVY LÉTA“
Sobota 19. srpna 2017 od 21.00 hodin – hrají „PIKARDI“
Neděle 20. srpna 2017 od 10.00 hodin „vyhrávka“ po vesnici, od 16.00 hodin pod májí 
s DH GALÁNI
Bohaté občerstvení, lunapark zajištěn, srdečně zvou pořadatelé.

Sobota dne 26. srpna 2017 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna 
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub 

Neděle dne 27. srpna 2017 v 16.00 hodin 
PRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ S PAVLEM HELANEM - V. ROČNÍK 
Prostranství před kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš (v případě nepříznivého 
počasí bude akce přesunuta do sálu KD)
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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PŘIPRAVUJEME: 

Od 4. září do 15. září 2017
 „To.viŽ“ – HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KERAMIKY VERONIKY BÁRTOVÉ
Vernisáž: pondělí 4. září 2017 v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, 
v sobotu 10. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pondělí dne 25. září 2017 v 19.00 hodin
PÁTÉ PŘES DESÁTÉ – zábavný pořad – Ivo ŠMOLDAS a zpěvačka a moderátorka 
Jana RYCHTEROVÁ 
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Vstupné: 240 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Oredon s.r.o. 

Pátek dne 13. října 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY „NEZMAŘI“
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek od 1. 8. v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Vstupné: 250 Kč
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek dne 3. listopadu 2017 v 19.00 hodin
„CAVEMAN“ 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, 
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek od 1. 8. v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš. 
Vstupné: 350 Kč
Organizuje: POINT s.r.o. 

Středa dne 22. listopadu 2017 v 19.00 hodin
OLYMPIC PERMANENTNÍ TOUR 2017
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Vstupné: 590 Kč 
Organizuje: VM art production 
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Pátek dne 15. prosince 2017 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2017 – PETR BENDE 
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. 8. v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 
ve Velké Bíteši.
Vstupné: 299 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA BÍTEŠSKÉ HODY
Srdečně zveme k účasti na Tradičních bítešských hodech ve Velké Bíteši,  

které se budou konat od 6. září do 13. září 2017

Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků, 
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela)  

o svých sklípcích, které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro).  
Tel. 566 789 311 nebo email: program@bitessko.com do 20. července 2017.

Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy 

chasou bude probíhat po dobu letních prázdnin  
každé úterý a pátek od 18.30 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.  

Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit  
přímo do kulturního domu.

ZPRÁVY Z RADNICE

INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY ZÍSKALO 
ÚSPĚŠNĚ DALŠÍ DOTACI 

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2016 usnesením  
č. 1026/20/2017/RK, rozhodla o poskytnutí do-
tace Informačnímu centru a Klubu kultury Města  
Velké Bíteše. Tuto dotaci jsme úspěšně získali na pod-

poru informačních technologií (ICT) vypsanou Fondem Vysočiny ve výši 25.875,- Kč, 
která bude využita pro rozvoj a doplnění našich webových stránek bitessko.com.

Tomáš Jelínek, ředitel, Klub kultury
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LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM 
CENTRU, MASARYKOVO NÁM. 5, VELKÁ BÍTEŠ

Pondělí až pátek (celoročně): 8.00 – 12.00 / 12.30 – 16.30 hodin
Červenec a srpen: Sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin
První dvě soboty v září 9.00 – 13.00 hodin
Hodová  sobota 9. 9.: 8.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00 hodin
Hodová neděle 10. 9.: 8.00 – 12.00 / 12.30 – 15.30 hodin
Kontakt do TIC: tel. č. 566 789 313.

OTEVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN OD 1. ČERVENCE DO 
30. SRPNA V MĚSTSKÉM MUZEU VE VELKÉ BÍTEŠI

 
Úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin
Dovolená 3. – 14. července; srpnová dovolená bude upřesněna na webu muzeumbites.cz, 
bitessko.com a v Informačním centru.
Mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém telefonickém ob-
jednání, totéž i případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele.
Kontakt: 566 789 380, 731 852 112, muzeum.velkabites@seznam.cz
Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM, 
členové Muzejního spolku Velkobítešska mají vstup zdarma. 
Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otvírací doby vyhrazena.

Ivo Kříž, Městské muzeum

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V OBDOBÍ PRÁZDNIN 

Městská knihovna Velká Bíteš oznamuje změnu výpůjční doby v období 3. 7. – 1. 9. 2017:
Pondělí 12.00 – 16.00 hodin Úterý zavřeno
Středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin Čtvrtek zavřeno
Pátek 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin

Hana Vokřínková

ŠKOLY

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLKOU

Předškoláčci ze tříd Soviček a Motýlků z MŠ Lánice a Masarykovo náměstí se rozloučili 
se školkou tradičně. A to pasováním na školáky, které proběhlo v úterý 13.6. Děti i rodiče si 
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užili veselé a zábavné odpoledne s klaunem, který nakonec děti pasoval do stavu školáků.
Ve čtvrtek 22. 6. proběhlo slavnostní stužkování na radnici, kde se s dětmi rozloučili paní 
učitelky a také zástupci města. Děti dostaly stužky, drobné dárky a portfolio se svými škol-
kovými pracemi. A nám, paním učitelkám, nezbylo nic jiného, než popřát: 

,,ŠŤASTNÝ LET DO SVĚTA, NAŠI MILÍ MOTÝLCI A SOVIČKY“.

Kolektiv Mateřské školy Lánice

PROCHÁZKA ZA POZNÁVÁNÍM LÉTA V LESE  
ANEB LESNÍ PEDAGOGIKA POČTVRTÉ

Díky projektu podpořenému Krajem Vysočina – Fond Vyso-
činy ,,Příroda je náš kamarád, společně ji chceme poznávat‘‘ 
jsme se 

mohli s dětmi zúčastnit již čtvrté 
letní procházky do lesa s manželi 
Moučkovými – lektory lesní peda-
gogiky. Mohli jsme tak navázat na 
procházky uskutečněné v loňském 
školním roce na podzim, v zimě  
a na jaře. 

Za slunečného letního počasí 
jsme se s dětmi s batůžky na zá-
dech vypravili na kopec Křib ve 
Velké Bíteši. Šlo o oblíbené lesní 
výletiště se zbudovaným ohniš-
těm a lavičkami. Krátkého pose-

„Pasování“ na školáky.  |  Foto: Archiv MŠ

„Povídání“ u ohniště.  |  Foto: Archiv MŠ
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zení jsme využili k povídání o lese. Pomocí piktogramů získaly děti informace o tom,  
co se v lese může a co ne. Děti si vytvořily přírodní obrazy z kůry stromů a jiných přírodnin 
a vystavily si svoje díla v ,,Galerii u Pana Datla‘‘. Děti také viděly na podsadbě listnáčů 
s kůly, jak vytloukají srnci, a dozvěděly se něco o myslivosti. Vždyť červen je měsícem 
myslivosti, rodí se mláďata a myslivci mají spoustu práce s vyháněním zvěře z luk před 
senosečí. Děti si zahrály na mysliveckou brigádu ve svém revíru. 

Velice je zaujala hra na mravence, kdy se mravenci stěhovali ze stínu listnáčů za sluníč-
kem. Děti nahlédly i ,,pod kůru“ borovice napadené dřevokazným hmyzem. 

Po malém proběhnutí na děti čekal ornitolog Ivo Hertl s ukázkou odchycených zpěv-
ných ptáků a povídáním o nich. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat manželům Moučkovým a panu Ivo Hertlovi za per-
fektně připravené zajímavé dopoledne, které přineslo nám a především dětem mnoho no-
vých poznatků o lese.Věříme, že se nám hravou formou podařilo v dětech probudit zájem 
o přírodu a vše, co s přírodou souvisí. 

Kolektiv pedagogů MŠ U Stadionu

VESELÁ ŠKOLKA DĚKUJE

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli finanč-
ním či věcným darem na „Zahradní slavnost“ pořádanou Mateř-
skou školou Velká Bíteš, U Stadionu dne 26. května 2017.

Rodiče: Plechaté E., Běhalové A. a E., Budínové B., Břendové K., Nováčkové M., Smejka-
lové N., Urbana T., Kosiny R. a Kosinové E., Ilko M., Forejta M. a Forejta T., Veselé A., Proke-
šové V., Slavíčka J., Rychlíkové V., Osobové B., Vrbkové J., Hotárkové M., Velebové V. 

Ostatní sponzoři: Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o., Slámovo uzenářství, s.r.o., 
LABARA, s.r.o., ITW Pronovia, s.r.o., POEX Velké Meziříčí, PBS Turbo s.r.o., TurboCar, 
s.r.o., Čerpací stanice – Štefek, KA STAV spol. s r.o., Papírnictví Havíř, FLOP Velká Bíteš, 
Hotel U Raušů, Supellex, Květiny Drlíčková, Drogerie DaKtex, RM Fashion Style, s r.o., 
Kadeřnictví Urbánková, Bytový textil Jiří Réman, Hodinářství zlatnictví Kozová, Elek-
tro Vildomec, Prodejna oděvů Styl OP Prostějov, Restaurace Na 103, David spol. s r.o., 
Le Ja, Drogerie – bioprodukt, Čaj – káva, A – Z Irena Vrábelová, Lékárna Aura, Lékárna  
U Tří sloupů, Mobile – Mazánek, Kadeřnictví Anděla, Cukrárna U Zdubů, Hračky Stej-
skalová, MONETA Money bank a.s., Rytectví Mihal s.r.o., Pojišťovna ALLIANZ, Noviny  
a časopisy – Tyršova ul., Café Jana, Obuv Iva, s.r.o., Květiny Flouma, STAMAL COLOUR 
s.r.o., Restaurace Stadion, Herna U Staříka, Truhlářství Neklapil, TV – Servis – Watt Pelán,  
Sport bar Klíma, Musilova vinotéka, Zámečnictví Němec, s.r.o., MRS MO Velká Bíteš.

Společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. děkujeme za poskytnutí finančního 
daru na budování ekozahrady v areálu naší školy a věcného daru z oblasti IT technologií. 

Společnosti AG FOODS Group, a.s. směřujeme poděkování za odměnu pro děti zúčast-
nivší se dětské tělovýchovné olympiády. 

Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy U Stadionu
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VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD V MŠ LÁNICE

 V sobotu 10. června 2017 se naše školní přírodní zahrada otevřela pro veřejnost,  
a to v rámci celoevropské akce Víkend otevřených zahrad. Krásné počasí vybízelo k procház-
kám, a tak jsme přivítali hosty z blízkého okolí, ale i zdaleka v naší rozkvetlé zahradě. 

Při příchodu dostali návštěvníci malé dárečky v podobě keramických kytiček, keramické 
logo naší školy, ale i informační letáčky. Koho zajímalo více detailů o výstavbě a budování 
přírodní zahrady, paní ředitelka mu ochotně vše dopodrobna vylíčila nebo si mohli vše 
prohlédnout na vystavených fotografiích.

Pro děti byly nachystané různé úkoly, které si pro zpestření při návštěvě zahrady 
mohly splnit:
 • dřevěné pexeso s obrázky rostlin, které na přírodní zahradě rostou, 
 •  lepení kytiček a rostlinek na čtvrtku papíru, kde byla nakreslena různá zvířátka  

ze zahrady či louky (beruška, motýlek, housenka), 
 • pracovní stoleček se skládáním puzzle „Vývoj motýla“, atd.

Návštěvníci si mohli detailně prohlédnout celou zahradu – přírodní učebnu, květinové 
záhony, vodní biotop s ruční pumpou, vrbičkový tunel, ale i doupné stromy, suchou zídku, 
tunel pod povrchem. Děti využily skluzavku, houpačky, ale i pískoviště.

Po splněných úkolech a po hrách na přírodní zahradě se šly děti i s rodiči občerstvit 
bezinkovou šťávou s ledem a mátou a perníčkem. Všichni měli možnost ochutnat pam-

„Otevřená zahrada“ v MŠ Lánice.  |  Foto: Archiv MŠ
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peliškový med, který uvařily děti ze třídy Včeliček s paními učitelkami, a odnést si domů 
recept na tento med na příští rok.

V rámci této akce „Víkend otevřených zahrad“ jsme měli možnost navštívit také  
„Den otevřené zahrady“ na Základní škole Tišnovská. Umožnili nám dojít si pohrát a za-
soutěžit v pátek 9. 6. 2017 – tento den byl určen jen pro mateřské školy. Tímto bychom 
chtěli poděkovat paní ředitelce Mgr. Blance Gaizurové za pozvání a pochválit všechny 
paní učitelky, které měly s tímto programem jistě mnoho starostí a práce. Úkoly pro děti 
byly dokonale připravené, různorodé a velice zajímavé, dětem se ze zahrady ZŠ Tišnovská 
opravdu nechtělo, protože je celý program velmi zaujal.

Poslední akce v rámci EVVO, kterou naše MŠ na konci školního roku uskutečnila,  
byl výlet do ekocentra Baliny. Starší děti se účastnily programu Voda, voděnka a děti 
mladší Dobrodružství Brumdy a Čmeldy. 

Víkend otevřených zahrad je pro tento rok za námi a můžeme se těšit na další ročníky.

Tesařová Milada, p. učitelka MŠ Lánice

BESÍDKA KE DNI MATEK – ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOVSKÁ 116

Vzpomenete si, který důležitý svátek většina z nás slavila dru-
hou květnovou neděli? Ano, byl to Den matek, který se slaví na po-
čest maminek téměř po celém světě. U nás se slaví od roku 1923,  

má už tedy dlouholetou tradici. V tento den děti obdarovávají své maminky kytičkami 
či drobnými dárky, často vlastnoručně vyrobenými. Děti ze Základní školy Tišnovská 
116 si i letos připravily poděkování maminkám za jejich obětavost, péči a lásku mimo 
jiné i formou besídky. 

Pohádka O veliké řepě.  |  Foto: Eva Ulmanová
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Program byl velice pestrý a jednotlivá vystoupení spojovalo téma zvířátka.  
Besídku uvedl vtipnou básničkou „Chtěl bych pejska“ žáček Kubík Jelínek. Poté žáci IV.,  
V. a VI. třídy předvedli hru na africké bubny a zazpívali píseň Obwisana. Maminky  
a další hosté dále viděli pohádku O veliké řepě, pohybové vystoupení na píseň Chobotnice 
a dozvěděli se ponaučení z bajky O myšce a lvu. Žáčci přípravné třídy si připravili v pís-
ňové podobě pohádku O kůzlátkách a poté se mohli návštěvníci zamyslet nad hádankami 
o zvířatech v ZOO. Atmosféra se rozproudila při tanečním vystoupení na známou píseň 
Mumuland a nechyběla ani divadelní scénka, děti zahrály představení, které vycházelo  
z knihy Martiny Drijverové Sísa Kyselá. Besídka byla ukončena společnou písní „Máme 
rádi zvířata“ a předáním dárečků maminkám.

Do hudebního představení bylo nově zařazeno vystoupení v anglickém jazyce.  
Rodiče tak viděli, jaká témata děti probíraly a která slovíčka už se naučily.  
Účinkující nejdříve představili členy rodiny, poté formou písničky počítali delfíny a na 
závěr popsali zvířata a stravu, kterou se živí. 

Doufám, že maminkám besídka udělala radost a všichni si ji užili tak jako my. 

Eva Ulmanová

PODĚKOVÁNÍ ZA SBĚR VÍČEK 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Mateřské škole U Stadionu a všem,  
kteří se podílejí na sběru víček pro naši Vendulku. Do konce minulého roku Vendulka 
získala díky sběru víček celkem 6.460,- Kč. Tyto peníze jsme použili při nákupu za-
řízení na oční ovládání počítače Tobii (za tuto kompenzační pomůcku jsme museli 
celkově doplatit 23.090,- Kč). Vendulka má velice omezené pohybové možnosti.  
O nákupu tohoto zařízení jsme již dlouho uvažovali, protože oční ovládání je pro Vendulku 
jediným možným komunikačním kanálem. Tobii spolu se speciálním softwarem využívá 
Vendulka k rozvoji mentálních dovedností a soustředění s využitím interaktivních her.  
Do budoucna doufáme, že bude moci využít toto zařízení pro alternativní komunikaci  
s námi. Ještě jednou děkujeme všem, kteří naší Vendulce touto cestou pomáhají.

Rodiče Vendulky Chmelíčkové

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU SE BLÍŽÍ

Konec školního roku a očekávané letní prázdniny jsou za dveřmi. Ve škole máme 
plné ruce práce. Častěji se vyjíždí na školní výlety a exkurze, děti se zapojují do růz-
ných soutěží. U sportovních soutěží začneme.

V pátek 5. května se na školním hřišti uskutečnilo okrskové kolo 20. ročníku McDo-
nald´s Cupu pro žáky 1. stupně. Naše škola měla zastoupení v obou kategoriích a hráči 
z mladšího družstva si „vykopali“ postup do okresního kola. To žáky čekalo ve středu 
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10. 5. ve Velkém Meziříčí. Ze čtyř zúčastněných mužstev bylo to bítešské nejlepší  
a postoupilo do krajského finále. Do třetice si žáci zahráli fotbal v rámci jmenované 
soutěže 22. května v Jihlavě. Ani zde nepoznali hořkost porážky a stali se vítězi,  
s potěšením sdělil učitel TV M. Pelán.

U sportu, tentokrát atletiky, ještě chvíli zůstaneme. V červnu se naši žáci zúčast-
nili atletického čtyřboje ve Žďáře nad Sázavou. Dívčí družstvo se radovalo z druhého 
místa, pochválila své svěřence paní učitelka Malcová.

Jarní měsíce jsou vždy ve znamení zeměpisných soutěží. Nejprve žáky čekalo 
okresní kolo zeměpisné olympiády. Tomáš Barák z 6. A skončil na krásném 4. místě. 
V Jihlavě se pak konalo krajské kolo soutěže Eurorebus. Příjemným překvapením bylo 
vítězství a postup do celostátního kola nejmladších soutěžících z pátých tříd, tedy To-
máše Kučery, Jana Jurného a Jáchyma Moučky. Všem gratulujeme a budeme jim držet 
palce v celostátním kole, řekla paní učitelka J. Cendelínová.

Sběr sušené pomerančové a citronové kůry má v naší škole již dlouhou tradici,  
ví pan učitel Holánek. V letošním roce se do ní zapojilo 163 žáků a sesbíralo 308 kg 
této voňavé suroviny.

V pátek 19. května se uskutečnila tradiční exkurze do Prahy. Sedmáci a několik 
žáků z pátých tříd navštívili spoustu krásných míst, třeba Vyšehrad, sledovali střídání 
stráží na Pražském hradě, viděli šatičky Pražského Jezulátka a podivili se, že uprostřed 
hlavního města najdeme tak kouzelné klidné místo, jako je Kampa. Po zaslouženém 
rozchodu na Václavském náměstí se ještě stihli svézt metrem. Ušli jsme asi 17 kilo-

„Dopravní výchova“ je důležitá.  |  Foto: I. Lišková
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metrů, ale rozhodně to stálo za 
to, je si jistá p. učitelka Čer-
máková.

Sedmé třídy čekala kon-
cem května ještě tradiční ex-
kurze do Kralic nad Oslavou  
a Mohelenskou hadcovou step. 
Žáci prošli různými eko-
systémy, někteří měli štěstí,  
že zahlédli vzácného sysla 
obecného nebo ještěrku zele-
nou, což víme od paní učitelky 
Bílkové.

Poslední květnový pátek 
žáci devátých tříd podnikli 
dalekou cestu, aby na vlastní 
oči viděli místa, kde došlo  
k největší genocidě v historii lidstva. Navštívili koncentrační tábor Osvětim a vyhla-
zovací tábor Březinka. Fundovaní průvodci, dobové fotografie, nejrůznější vystavené 
předměty, makety a mapy jasně ukázali, jak nelidské podmínky zde za války panovaly.  
K této smutné historii se žáci vrátili v průběhu besedy s paní Erikou Bezdíčkovou. 
Ta za námi pravidelně dojíždí a povídá o svém nelehkém osudu, vězením v Březince 
totiž za války prošla. Setkání s tímto výjimečným člověkem zůstane dlouho v paměti 
učitelům i žákům, řekla učitelka dějepisu E. Čermáková.

Před začátkem letních prázdnin je víc než užitečná dopravní výchova, jíž prošli žáci 
čtvrtých tříd. 11. května děti absolvovaly teoretickou část a poté následovala praktická 
výuka na dopravním hřišti ve Velkém Meziříčí. Věřím, že celá akce přispěje k větší 
bezpečnosti dětí v silničním provozu, řekla paní učitelka I. Lišková.

Poslední informace se bude týkat žáků, kteří naši školu již opustí. Celkem odejde 
62 žáků – deváťáci a žáci z pátých tříd, kteří budou pokračovat ve studiu na víceletých 
gymnáziích. Paní učitelka a zároveň výchovná poradkyně M. Vlčková nám poskytla 
informaci, že se žáci rozprchnou do 33 škol nejen v našem, ale i v sousedních krajích. 
Nejvíce žáků zůstane studovat ve Velké Bíteši na místní střední škole, následuje SŠ 
technická a ekonomická v Brně. Všem žákům přejeme do dalšího studia hodně štěstí 
a úspěchů.

Eva Čermáková

VÝLET ZA KRÁSAMI JIŽNÍ MORAVY

Dne 5. 6. 2017 jsme se třídami 2. A, 2. M a 1. M vyrazili na školní výlet na jižní 
Moravu. První zastávkou bylo Muzeum železné opony ve Valticích, kde se žáci se-

Atletický čtyřboj a 2. místo.  |  Foto: N. Malcová
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známili s tím, jak se hlídaly 
hranice za první republiky  
a hlavně v době totalitního 
režimu. Žáci zde viděli míst-
nost četnické stanice z doby  
1. republiky i kancelář cel-
nice za totality. Prohlédli 
jsme si vývoj uniforem 
četníků a posléze pohranič-
níků naší republiky i zbytky 
opevnění hranic. Některé 
uniformy si studenti mohli 
také vyzkoušet. V „miniki-
nosále“ nám promítli film  

o kontrole hranic a vlaků v době totalitního režimu. Na vlastní oči se žáci seznámili  
s tím, co se ve škole učili o době, kdy hranice byly přísně střeženy. 

Po prohlídce muzea jsme vyrazili na „Stezku bosou nohou“, což je asi 4 km dlouhý 
okruh přes vinice s nádherným výhledem po okolí a s různými zastávkami a překáž-
kami, které si žáci mohli vyzkoušet, čehož také využili. Část stezky vedla přes ra-
kouské území, překročili jsme tedy hranice a můžeme s nadsázkou říci, že jsme se zú-
častnili „mezinárodního“ výletu. Stezka končila u antické kolonády, odkud byly krásně 
vidět celé Valtice. Zde jsme pořídili několik společných fotografií a přesunuli jsme se 
k autobusu, který nás zavezl do Mikulova. Na náměstí v Mikulově jsme dali žákům 
rozchod na oběd a občerstvení před náročným výstupem na Svatý kopeček. Přestože 
většina žáků proti výstupu na tento „kopeček“ protestovala, nakonec všichni vyšplhali 
nahoru a pohled na Mikulov i vzdálené Pálavské vrchy jim byl odměnou. Čas strávený 
na vrcholku Svatého kopečku žáci i doprovod využili k pořízení krásných fotografií 
okolí a „selfíček“. Po sestupu z kopečku jsme zamířili k autobusu a hurá domů na tu 
naši Vysočinu.

Alexandra Mladá, Jiří Ulman, Vladimír Marek za pedagogický doprovod 

ABSOLVENTI SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ

Jako každým rokem, i letos nám závěr školního roku zpestřily závěrečné zkoušky 
a zkoušky maturitní. A abychom nejen my, učitelé, ale i čtenáři Zpravodaje dokázali 
spravedlivě zhodnotit a ocenit, čím si naši absolventi museli svůj výuční list nebo 
maturitní vysvědčení zasloužit, ohlédněme se za posledními měsíci a připomeňme 
alespoň ty nejdůležitější povinnosti studentů posledních ročníků bítešské střední 
školy.

Maturitní zkoušky probíhají již od začátku dubna. Všichni žáci maturují povinně  
z českého jazyka a literatury, o výsledné známce rozhoduje rovnocenně výsledek  

Společné foto.  |  Foto: Archiv školy
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z písemné práce („slohovky“), didaktického testu a ústní zkoušky. Mechanici seřizo-
vači, náš zatím jediný maturitní obor, si dále povinně volili mezi matematikou a cizím 
jazykem, který se na škole vyučuje, což je v našem případě angličtina a němčina. 
Jste-li přesvědčeni o tom, že si studenti technického oboru s naprostou samozřej-
mostí vyberou matematiku, jste na omylu, každoročně většina žáků volí angličtinu!  
Žák, který si vybral matematiku, z ní píše pouze didaktický test, „jazykáři“ musí ab-
solvovat didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku. Čeština, matematika i jazyk 
patří ke státní části maturitní zkoušky, požadavky i způsob hodnocení jsou striktně 
dané. Didaktické testy a písemné práce se hodnotí centrálně (od letošního roku opět 
už i písemná práce z českého jazyka). U ústních maturitních zkoušek z českého jazyka  
a literatury a z cizích jazyků se na zkoušení a hodnocení podílí v první řadě dva pro-
školení a certifikovaní hodnotitelé a řídí se přitom stanovenými hodnoticími kritérii. 
Škola stanovuje další zkoušky, tzv. profilovou část maturity, jejíž podoba se odvíjí 
od specifik daného oboru studia. Naši maturanti zde prokazují znalosti, schopnosti, 
dovednosti a kompetence z odborného výcviku, technického kreslení a technologie. 

Mechanici seřizovači zahájili maturitní zkoušky dne 3. dubna 2017, a to písemnou 
profilovou částí, u které prokazovali znalosti z technického kreslení. Od 4. do 7. dubna 
2017 probíhala praktická profilová zkouška z odborného výcviku. Dne 11. dubna 2017 
psali hoši písemnou práci z českého jazyka a literatury (tzv. slohovou práci) a v prvním 
květnovém týdnu už se střídaly didaktické testy s písemnými pracemi. Vše završily 
ústní zkoušky, které jsme organizovali ve dnech 16. až 18. května 2017.

K maturitnímu vysvědčení můžeme po tom všem upřímně pogratulovat 14 absolven-
tům oboru Mechanik seřizovač.

Závěrečné zkoušky u oborů vzdělání s výučním listem již tradičně probíhaly podle 
Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Škola zajišťuje organizaci i hodnocení,  
a sice ve shodě s celostátně stanovenými požadavky a kritérii hodnocení. 

Závěrečné zkoušky jsme zahájili v pátek 2. června 2017, a to písemnou částí,  
od 5. do 7. června 2017 konali žáci praktické zkoušky. Ústní zkoušky, kterými naši 
absolventi zakončují své studium v oboru, proběhly 15. a 16. června 2017. Výuční 
list s Europassem si zaslouženě odneslo 31 absolventek a absolventů oborů vzdělání 
Kuchař-číšník, Cukrář, Kadeřník a Obráběč kovů.

Řada žáků obohatila náš profesní i osobní život novými zkušenostmi. Doufáme,  
že i my, učitelé, jsme jim na jejich další cestu životem něčím přispěli, a to přede-
vším v pozitivním smyslu, i když většinu rad a ponaučení naši milí absolventi zřejmě 
ocení až časem, teprve ve chvílích, kdy se pro ně dotyčná moudrost stane aktuální.  
Přejeme našim absolventům, aby jejich životní cesta byla dlouhá, plná štěstí, profes-
ních i osobních úspěchů a aby po této cestě kráčeli zdraví, s nadšením, naplnění energií 
a optimismem.

Milí absolventi, gratulujeme Vám k úspěšnému zakončení studia na naší škole  
a přejeme Vám hodně štěstí!

Šárka Dohnalová za kolektiv učitelů SOŠ 
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KULTURA

VYDAŘENÝ BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN

V krásně prosluněný čtvrteční den 1. června uspořádalo Informační centrum a Klub 
kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s TJ Spartak a SDH Velká Bíteš nejen pro děti  
z mateřských škol a žáky I. stupně základní školy ve Velké Bíteši bítešský „Bítešský dětský 
den“, který byl letos pořádán při příležitosti 145. výročí založení hasičského sboru. V tento 
den se opět představila zásahová technika dobrovolných, státních a vojenských hasičů,  
Dopravní policie ČR, Armády České republiky z 22. základny vrtulníkového letectva Ná-
měšť nad Oslavou. 

Jsme rádi, že naše pozvání na dětský den přijali již po druhé „veteráni“ z Veteran Vehicle 
Club Březník a ukázali přítomným přehlídku historické vojenské techniky. Děti měly při-
pravenou „běžeckou“ dráhu nebo si mohly vyzkoušet přetahování lanem. Tentokrát si „ve-
teráni“ s sebou také přivezli „polní kuchyni“ a dětem za jejich šikovnost při plnění úkolů 
rozdávali čaj.

V letošním roce byl k vidění letištní speciál vojenských hasičů, LKHA 32 Mercedes 
Benz Actros 3354 6×6, automobilový žebřík AZ 30 Mercedes Benz Atego z požární stanice 
Velké Meziříčí. Místní profesionálové se představili s CAS K 27 Tatra 815 4x4 a dobro-
volní hasiči s CAS 20 MAN TGM 18.330 4x4 BB a OA-L1 Renault Trafic. Armáda České 
republiky se představila s nákladním automobilem Tatra 810. Vojáci malým divákům před-
vedli svou výzbroj, atraktivní ukázky bojového umění MUSADO a ukázku služební ky-
nologie. Členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Velké Bíteše předvedli společně  
s odtahovou a havarijní službou ASSIST 24 s.r.o. ukázku vyproštění zraněné osoby z ha-
varovaného vozidla a likvidaci následků dopravní nehody. Jako každoročně se děti mohly 
seznámit s prací zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Kraje Vyso-
čina z posádky rychlé zdravotnické pomoci Velká Bíteš. 

Přehlídka „veteránů“.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Z Dálničního oddělení policie Domašov pak byla ukázka policejního vozidla VW Trans-
porter a Škoda Octavia.

Přítomné děti se také mohly nechat namalovat od slečny Gabriely Englartové z Brna. 
Jelikož byl o malování velký zájem a zástupy dětí nebraly konce, Gabriela se celé dopo-
ledne nezastavila a jen malovala a malovala. Děti pak rády ukazovaly a fotily své krásné 
„upravené“ obličeje ostatním. 

Ve sportovní hale TJ Spartak byly pro děti připraveny různé hry, trampolína i ská-
kací hrad. Za pomoci studentů SOŠ Jana Tiraye bylo vybudováno několik stanovišť,  
na kterých holky a kluci prokazovali svou šikovnost. Dětem byly za účast rozdány různé 
odměny.

Členové odborné rady hasičské historie Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sá-
zavou a skupiny sběratelů předmětů hasičstva a požární ochrany při Centru hasič-
ského hnutí Přibyslav Miroslav Homola a David Dvořáček připravili při příležitosti  
145 let SDH Velká Bíteš v kulturním domě výstavu hasičských artefaktů – hasičské 
uniformy od dob rakouskouherské monarchie a medaile. Ve „Světě autíček“ byly 
modely vyšetřovacích a velitelských vozidel Československých požárníků, přede-
vším kultovních značek GAZ, VAZ, Lada, Volha, Škoda, dopravní vozidla Praga 
V3S a Avia 21, až po současná vozidla Hasičského záchranného sboru České re-
publiky. Především převládaly modely značky Tatry – od legendární CAS 32 Tatra 
138 až po nejmodernější CAS 30 S-3R Tatra 815/7. Z osobních Tatra 603 a rychlý 
zásahový automobil Tatra 623. V sekci zdravotnické záchranné služby byla k vidění 
nezapomenutelná sanitní vozidla Škoda 1203, Avia Furgon, Tatra 613 SV až po nej-
novější modely Škoda RLP-RV. V rámci doprovodného programu byla připravena 
numizmatická expozice „Prezidenti a jejich bankovky“.

Dětského dne se zúčastnilo přes 500 dětí z MŠ a ZŠ z Velké Bíteše a okolí a kromě nich 
se na akci přišlo podívat i dalších minimálně 100 dětí s rodiči. 

Děkujeme nejen dětem, učitelkám, ale i všem účinkujícím, že se dětského dne zúčastnili 
v tak hojném počtu. Věříme, že si jej skvěle užili. 

Odpoledne pokračoval bítešský dětský den v režii TJ Spartak ve sportovní hale.

Ukázka bojového umění.  |  Foto: Tomáš Jelínek
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 Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů z Velké Bíteše, Ludvíku Zavřelovi, 
Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, požární stanicí Velká Bíteš a veliteli ppor. 
Bc. Miroslavu Volfovi, Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina – Rychlé zdravot-
nické službě ze stanoviště Velká Bíteš, Dálničnímu oddělení Policie ČR Domašov, Armádě 
České republiky z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, odtahové 
a havarijní službě ASSIST 24 za ukázku odtahových vozidel, SOŠ Jana Tiraye a Aleně 
Fukanové za zajištění studentů a jejich výpomoc, Cukrárně U Zdubů za sladkosti pro děti,  
místní organizaci TOP 09 za půjčení skákacího hradu, Gabriele Englartové za úžasné pro-
měny dětí – malování na obličej. „Veteránům“ z Veteran Vehicle Club Březník za přehlídku 
historické vojenské techniky, Richardu Peškovi ze společnosti „VyZnač s.r.o.“ za zajištění 
dočasného dopravního značení pro tuto akci. Poděkování patří Dagmar Chlupové za firmu 
PCM International SE ze Zbraslavi u Brna za věnování omalovánek „Disney Company“ 
pro tento dětský den. V neposlední řadě patří velké poděkování Haně Holíkové z TJ Spar-
tak za spolupráci i pomoc při organizaci akce.

 Silvie Kotačková, Klub kultury

BÍTEŠSKÁ POUŤ 23. – 25. ČERVNA 2017

Malá analýza jednotlivých dílčích programů připravených Klubem kultury:

PÁTEK

VELISS BASS QUARTET – mimořádný koncert BHP
To, že kontrabasové kvarteto může znít v takovém příjemném a barevném souzvuku, 

mnohé překvapilo, zejména nás laiky. Podobné názory bylo možné slyšet i o přestávce. 
K úspěchu koncertu, pořádaného Informačním centrem a Klubem kultury za podpory 

VELISS BASS QUARTET.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Bítešského hudebního půlkruhu, přispěla také překvapivě slušná návštěva a jak jinak,  
výběr interpretů. Ti svým profesionálním výkonem a nezvykle živým kontaktem s pub-
likem připravili posluchačům příjemný předpouťový podvečer. Z výrazu tváře sympatic-
kých interpretů bylo znát, že hudba, kterou produkují, je velice těší. Čtyři mladí muzikanti 
ze čtyř různých národů opět potvrdili, že „hudba nezná hranic“. Od pořadatelů to byla 
dobrá volba, a příště přijďte i Vy, vážení čtenáři, stojí to za to.

SOBOTA

DECHOVÝ SOUBOR ZUŠ
Díky kvalitnímu vedení a nadšení pedagogů ZUŠ se po letech podařilo vytvořit de-

chovou hudbu mladých, která má v našem městě svoji tradici. Soubor tvoří žáci Základní 
umělecké školy ve Velké Bíteši, a jak mně řekl muzikant F. Burian: „Je to hudba, která ladí, 
má svoji kvalitu a dá se poslouchat“. Je obdivuhodné, že mezi přihlížejícími v tomto vedru 
nechyběl nestor bítešských hudebních pedagogů, bývalý ředitel ZUŠ, pětaosmdesátiletý 
pan Jaroslav Burian, který ještě dnes na škole působí, a který sám podobné soubory kdysi 
inicioval.

GALÁNI – Krojovaná dechová hudba z Přibyslavic
Úspěšná regionální dechová hudba ze sousedství, která letos oslaví 10. výročí svého 

vzniku se skládá ze 6 muzikantů, 3 zpěváků a zvukaře. Kapelníkem a zároveň uměleckým 
vedoucím je od založení až dodnes Štěpán Růda. Galáni měli částečně smůlu s načasová-
ním svého vystoupení, když přihlížející hledali zoufale alespoň kousek stínu před nemi-
losrdně „pražícím“ sluncem. To se také podepsalo na slabší návštěvě, což ale neovlivnilo 
příjemnou pohodu asi šedesáti posluchačů, kterou Galáni svým vystoupením vždy nabí-
zejí. Nakonec to hlásá i motto jejich kapely: „S kapelníkem Růdou, zatočíme s nudou“  
a to se podařilo.

Dechový soubor ZUŠ.  |  Foto: Tomáš Škoda
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RETROBAND pod vedením Františka Buriana
Tato poměrně nedávno vzniklá skupina, složená převážně ze seniorů, si hledá příznivce 

mezi milovníky swingu a dixielandu, jak už vypovídá její název. Založení inicioval Fran-
tišek Burian poté, co se mu do rukou dostal archiv partitur populárního bítešského kapel-
níka 60-tých let Aleše Tepery. Před třemi roky začali tvořit repertoár a zkoušet v garáži. 
Zpočátku vystupovali na narozeninách svých členů a před dvěma roky vystoupili poprvé 
„vně“, na posezení Seniorklubu. Toto bylo jejich první veřejné vystoupení, a díky příjem-
nému sobotnímu podvečeru nejen hojně navštívené, ale také úspěšné, navzdory menším 
problémům s kvalitním ozvučením. Věřme, že je to bude inspirovat k dalším úspěchům, 
které jim upřímně přejeme.

NEDĚLE

„MLADÉ BÍTEŠSKO“
V programu vystoupili: BÍTEŠÁNEK při městské mateřské škole U stadionu a NÁRO-
DOPISNÝ SOUBOR BÍTEŠAN.

Oproti sobotnímu úmornému vedru se počasí podstatně změnilo, obloha se příjemně za-
táhla a několik jednotlivě padajících kapek sice donutilo některé přihlížející rozevřít dešt-
ník, ale úspěšné vystoupení to ovlivnit nemohlo. Tyto prezentace se díky rodičům a ostat-
ním příbuzným vyznačují již tradičně velkou návštěvností. Lze jen poděkovat všem, kteří 
se na tomto pečlivě připraveném programu podíleli. Na dokreslení uvádím názor manželů 
B. středního věku: „Chodíme se dívat na všechna jejich vystoupení, i když zde žádné děti 
nemáme. S dnešním programem jsme spokojeni, líbí se nám. Přesto bychom si dovolili 
malou připomínku, chtělo by to zvýšit pódium, zejména ty malé děti někdy není vidět“.  

Vystoupení kapely „Retroband“.  |  Foto: Tomáš Škoda
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Závěr:
Po zkušenostech s letošní poutí se nabízí otázka: Má vůbec význam zvát drahá pro-

fesionální tělesa, když jde anebo by mělo jít, především o lidovou zábavu s příjemným 
sousedským posezením? Nemá. Vystačíme si s regionální tvorbou. A pokud vyjde po-
časí, je nový areál u KD, s občerstvením zabezpečeným v sousedních pohostinstvích,  
schopen bohatě splnit pouťové požadavky návštěvníků. Domnívám se, že si Klub kultury  
i muzeum mohou odškrtnout další úspěšnou akci.

Alois Koukola

ZAHRÁT SI NEBO PŘEDSTAVIT SE? MŮŽETE VE VELKÉ BÍTEŠI

Klub kultury Města Velké Bíteše nabízí hudebníkům, 
kapelám, ochotníkům a „odvážným“ umělcům pro svá vy-
stoupení pódium u kulturního domu ve Velké Bíteši zcela 
zdarma. Bližší informace a podmínky produkce na tel. 566 
789 311, email: info@bitessko.com.

Klub kultury

POZVÁNKA NA KONCERT SKUPINY GOOD WORK

V rámci svého koncertního turné zavítá tato inspirativní křesťanská skupina také do 
naší farnosti. Ať už jste o skupině slyšeli či nikoli, jedná se o velmi aktivní mladé lidi,  
kteří koncertují již 21 let.

Původně se skupina jmenovala jinak. Paprsky – název z roku 1996, kdy působili pře-
devším jako „kostelní“ hudební skupina a netušili, kolik toho mají před sebou a kam až 
se svou muzikou časem zamíří. V České republice rozhodně není zvykem, aby si kapely 
vyšlapávaly cestu hraním v kostelích, ale výjimky potvrzující pravidlo se i v tomto ohledu 
zřejmě najdou. 

Své dvacetileté výročí se skupina rozhodla oslavit již s novým názvem. Na dotaz,  
zda tohoto rozhodnutí nelitují, odpovídají jednoznačně ne – a správnost nového směru 
ukazuje i jejich stále plnější kalendář koncertů. Kapela o sobě s úsměvem tvrdí, že se jen 
přidala k zástupu přejmenovaných kapel – z historie vzpomeňme třeba skupinu Olympic, 
jejíž původní název byl – Karkulka.

V současnosti skupina vydala nové CD s názvem Znamení, kterému předcházel singl Be 
good be in. Videoklipy k písním a podrobnější informace jsou na internetových stránkách 
www.goodwork.cz. 

Zajímalo nás, zda si GOOD WORK ještě vzpomene na své začátky v kostelích, a zda 
koncertují v těchto prostorách. Dostalo se nám jednoznačné odpovědi – a jejich kon-
certní plán to dosvědčuje. Mimo větší koncerty stále jezdí i do menších obcí a kostelů.  
Patří mezi kapely, které se dokážou vyrovnat s častými předsudky, které jsou ohledně 
hudby v kostelích hluboce zakořeněné. Koncerty v podání této skupiny jsou strhujícím 

Foto: Martin Havlát
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zážitkem a doslova i pastvou pro oči. Posluchači bývají překvapeni a shodují se, že takový 
zážitek dopředu vůbec nečekali. Během koncertů zní tóny kvalitního popu. Sólisty a po-
četné vokály doprovází kapela včetně smyčcové sekce. To vše dává dohromady hudbu, 
která dokáže do rytmu rozhýbat nejen mladé posluchače, ale i ty starší, kteří si rádi zavzpo-
mínají na svá mladá léta.

GOOD WORK – Velká Bíteš – kostel – sobota 8. července 2017 v 18.00 hodin

Bohumil Poláček, Římskokatolická farnost Velká Bíteš

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. 155:

Roku 1594 držel dům kloboučník Martin 
Řepík, který o dva roky později „jest se do-
žádal při panu purkmistru, pánech staré rady, 
aby jemu druhej párníček u stodoly na grun-
tech obecních dopuštěn stavěti byl. K čemuž 
sou se páni starší naklonili a své dovolení,  
aby sobě takovej párníček přistavěl, dali.  
Však s vejminkou tou, jestli by tu kdo po le-
tech stavěti chtěl a byl mu ten párníček na pře-
kážce, tehdy Martin Řepík povinen bude toho 
místa bez všelijaké vejmluvy zase ustoupiti  
a jej zbořiti“. Později r. 1613 Martin Tesař 
prodal dům za 80 moravských zlatých hudci 
Petru Brychtovi z Čikova. Ten jej prodal dále 
r. 1616 v téže ceně punčocháři Tomáši Sej-
zovi. Poté r. 1626 kovář Adam Pindule prodal 

dům „zůstalý po nebožtíkovi Tomášovi Sejzovi, předešle náměstku nebo předku svém, 
ležící ve Psí ulici na rohu vedle gruntu jeho“, za 60 mor. zl. Zachariášovi Pekaři.  
Od toho zakoupil dům r. 1631 v téže ceně pekař Jan Žemlička, který je tu doložen 
ještě k r. 1638. Dům zpustl nejspíše v r. 1646 po požáru, který vzešel z čp. 7 na náměstí,  
a který zachvátil 28 domů. Pustý zůstal přes 120 let. 

Až r. 1768 „počestný ouřad odprodal pustý [grunt]“ za 5 rýnských zlatých  
(tj. 4 mor. zl. 20 kr.) tesařskému nádeníkovi Václavu Plačkovi. V r. 1785 byla cena 
domu odhadnuta na 60 zl. Později r. 1817 již vdova Mariana postoupila „soused-

Současný stav domu č. 155. |  Foto: Jan Zduba
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ský dům“ svému novému manželovi rovněž tesařskému nádeníkovi Janu Batelkovi.  
Ten měl následně vyplatit na fundaci ke zdejšímu chrámu Páně a na dluh do si-
rotčí pokladny po 50 zl. a svému nevlastnímu synovi Václavu Plačkovi 300 zl. tak,  
že jak Václav „brzy 15 let starý bude, interehse [úrok] 5 procenty platiti po-
vinen bude k jeho stálé a dědičné vlastnosti“. Následně od r. 1875 vlastnili dům  
v ceně 1200 zl. Karel a Antonie Batelkovi, r. 1879 byl připsán Karlu a Anně Batel-
kům. Anna poté, co ovdověla, prodala r. 1905 dům Františku a Marii Batelkům.  
Marie pak od r. 1940 vlastnila dům celý, načež jej r. 1950 postoupila Františce Han-
dlové. Ta jej vlastnila ještě v r. 1966.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 95, 146, 
kn. č. 11788, fol. 116, kn. č. 11789, fol. 239, kn. č. 11792, fol. 29, kn. č. 11797, fol. 97. Katastrální 
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Růžová ulice,  
č. kn. vl. 93.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – JAHODY  
A „STŘEŠNĚ“
Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů  
v prostředí Velké Bíteše.

Nejspíše na kaši ze smetany, perníku, jahod, šalvěje a vinného octa si mohli ve 
Velké Bíteši v pondělí 5. července 1677 pochutnat členové vrchnostenské výpravy. 
Mladý hrabě Jan Filip z Verdenbergu se svými úředníky a celým dvorem totiž přijel  
z Náměště do města na oběd. Bítešští představitelé proto vystrojili hostinu, okrášle-
nou májí, při níž se vypilo nejméně 30 mázů vína a 77 mázů piva, a jejíž drob-
nou součástí se staly i zmíněné jahody. Tyto jahody se ovšem od dnešních běžných 
lišily. Bývaly drobnější a nejspíše se jednalo o tzv. lesní. Jahodami byl pohoštěn  
i 29. června 1685 krajský komisař Kunek z Brna, který ve Velké Bíteši po tři 
dny čekal na 141 vojáků pěchoty. Nabídnuty mu mohly být jak samotné čerstvé,  
tak v kombinaci s vínem či pivem a žemlí.

Dalším oblíbeným červencovým ovocem bývaly třešně, tehdy zvané výhradně „střešně“. 
Asi čerstvé a tepelně nezpracované se staly 4. července 1673 součástí pohoštění komise, 
která měla za úkol řešit matriku vedenou již bývalým zdejším farářem. Komise byla se-
stavena na příkaz biskupské konzistoře z děkanů (meziříčského a třebíčského), z farářů 
(budišovského, heraltického, novoveselského a rudíkovského) a také ze zástupců držitele 
patronátních práv zdejší fary (tišnovského hejtmana a probošta kláštera); vypito bylo na 
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obecní útraty během tří dnů 54 mázů piva a 128 mázů vína. Zajisté čerstvé třešně od města 
obdržel 21. července 1673 jeden vojenský lejtnant, podobně 26. července 1696 vrchnosten-
ský hejtman s manželkou při obědě.

Jiné letní ovoce se v obecních účtech barokní Bíteše neobjevilo. Jen v polovině 
srpna 1719 bítešští zástupci při pobytu v Brně pořídili meruňky („morhole“) a hrušky.  
Nutno dodat, že ve Velké Bíteši se meruňky zajisté ani tehdy nepěstovaly a zdejší hrušky 
městský úřad pořizoval až od počátku září. Dalším domácím ovocem bývaly rovněž dru-
hově neurčené jablka a švestky, oboje nakupované od počátku října. Ze zmíněných účtů 
přitom nic nenasvědčuje tomu, že by se nějaké bítešské ovoce, ať už čerstvé nebo sušené, 
stalo vývozním zbožím. I když, koncem 19. století bývalo v blízkém okolí vyhlášené ovo-
cem Jestřabí a zvláště třešněmi Lesní Hluboké a ještě více Zálesná Zhoř; z těchto míst 
bývalo ovoce prodáváno ponejvíce v Brně. V širším okolí bývaly zřejmě nejvyhlášenějšími 
černé tuhé třešně skalky v Ivančicích, vhodné k sušení a zavařování, kterých se ročně pro-
dalo na trzích v oblasti od Brna po Žďár nad Sázavou, Jihlavu, Telč až 250 vozů.

Koncem 17. století se jahody mohly zpracovávat kupříkladu v kaši, kdy se sušené že-
mle namočily ve sladkém víně a spolu s jahodami protlačily jemným sítkem, nebo jahody 
i višně jako „letkvař“, kdy se ovoce povařilo s cukrem a hustá směs se nalila do formy 
vymazané mandlovým olejem (Rukopisný sborník kuchařských receptů „šlechtických“  
z 1. pol. 17. st.). Třešně a v některých případech i jahody se mohly stát součástí bublanin 
z litého těsta (smetana, sušené žemle, vejce, cukr), nákypů (suché žemle, žloutky a sníh  
z bílků nebo vejce a smetana), zapečených kašovitých hmot podobných nákypům zvaných 
„tchechl“ či „koch“, „ovocných salátů“ (tj. čerstvě vařených kompotů), „mazů“ (tj. kořeně-
ných povidel) a mohly být také „zadělávány“ (tj. marmelády a džemy), apod. Známy byly 
už i ovocné (zejména švestkové) knedlíky, přičemž jejich višňová varianta se dělala tak, 
že knedlíčky z másla, žloutků a vajec se zavářely v odvaru z višní a vína. Ovocná sladká 
moučná i nemoučná jídla mají dlouhou tradici, která v různých obměnách trvá dosud.  
Jeden z jejích projevů si poznamenala má prababička následovně:

„Ovocové moučné jídlo“ podle receptáře Magdaleny Jeřábkové
6 žloutků, 6 lotů [105 g] cukru dobře utři, vlej do toho ½ žejdlíka [0,177 l] sladké sme-

tany, ze 6 bílků sníh a 4 loty [70 g] mouky, vše smíchej, dej péci na plech, pak pokrájej na 
plástky, vlož do formy trochu, pak dej všechno ovoce, zase to pečené a ovoce, až je plná, 
udělej španělského větru [bílky vyšlehané s cukrem], pomaž tím to jídlo, dej do škarnotky 
[kornoutku] led [drcený cukr] a pokrop to, dej péci do slabé trouby.

Zdroje: Rukopisný receptář Magdaleny Jeřábkové roz. Páralové (1875 Ořechov u Brna – 1964 Velká 
Bíteš). Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava 
XVIII., 2014, s. 183–236, zde s. 196. Magdalena BERANOVÁ, Tradiční české kuchařky: Jak se va-
řilo před M. D. Rettigovou, Praha 2001, s. 60–61. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, Praha 
1927, reedice Praha 2012, s. 334, 382.

Jan Zduba
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Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY 
Část VI

Ještě k pražskému pobytu
Pobyt v Praze byl pro mě velice zajímavý. Po práci jsem jezdil elektrickou tram-

vají na Václavské náměstí, prošel jsem Staroměstské náměstí, Staré Město pražské,  
Malou Stranu i Nové Město pražské. Nejméně jednou týdně jsem chodil na prohlídku 
Pražského hradu. Na svátek svatého Václava dne 28. září, který byl slaven také německými 
okupanty, jako den včlenění českých zemí do Německé říše, jsem si prohlédl vystavené ko-
runovační klenoty a celou Katedrálu svatého Víta i hrobky českých králů v jejím podzemí. 
Vstup byl pravděpodobně zdarma. Po prohlídce jsem se často vydal po Starých zámeckých 
schodech, po Karlově mostě, ulicemi Starého Města až na Václavské náměstí, kde jsem  
v bufetu paláce Lucerna povečeřel. 

V létě jsem se chodil koupat do tzv. „Žlutých lázní“ na levém břehu Vltavy nebo do 
Modřan. Moje procházky někdy končívaly až u přehrady ve Vraném, odkud jsem zpátky 
jezdíval parníkem. V zimních měsících jsme v bytě vůbec netopili, uhlí bylo málo a ne-
stačilo ani pro naši bytnou. Proto jsem se chodil „ohřát“ do čítárny knihovny v budově 
Klementina, bývalém klášteře u Karlova mostu. 

Osudový „ročník čtyřiadvacet“
V říjnu roku 1943 dostal náš přednosta příkaz k mému okamžitému přeřazení do zá-

vodu na výrobu letadel v Karlíně. Rozkazem Hermanna Göringa – zástupce Adolfa Hitlera,  
museli muži a svobodné ženy narození v roce 1924 pracovat v leteckém průmyslu. Svobodné 
ženy se proto urychleně vdávaly a ty, které to nestihly, musely nastoupit do práce v protekto-
rátu nebo v horším případě do Říše – do „Rajchu“, jak se běžně říkalo. Tyto příkazy musely 
být bezvýhradně splněny. Kvalifikovaní pracovníci byli převáděni na pomocné práce apod. 

V Karlíně
Já jsem byl převeden do závodu na výrobu letadel v Karlíně, kde se vyráběla dvou-

motorová letadla značky Siebel (foto v min. Zpravodaji). Pracoval jsem na soustruhu  
v nástrojárně, ale dlouho jsem tam nepobyl. Práce mě nebavila, vydělával jsem méně než 
v konstrukci ústředního topení. Rozdíl ve mzdě mně mistr různým způsobem doplácel. 

Vzpomínám si na úkol, kdy jsem rozpichoval zbytek kulatiny z nástrojové oceli o prů-
měru asi 200 mm na dvě poloviny. Na radu našeho mistra jsem si ve výdejně vyzvedl nůž 
– asi 15 mm široký s plátkem z vidia (tzv. „vidiák“). Zpočátku to šlo dobře, ale čím více 
jsem se posouval blíže ke středu kulatiny, začal nůž vibrovat, ohnul se a vidiový plátek 
praskl. Zkušený spolupracovník mi řekl, že používám špatný pracovní postup a poradil 
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mně, abych si vzal soustružnický nůž z rychlořezné oceli značky Radeco – tzv. „upicho-
vák“, s kterým jsem potom práci úspěšně dokončil. Přesto jsem na práci i na zdejší poměry 
nadával, což zaslechl jeden pracovník – udavač a kolaborant a vyhrožoval mně, abych si 
na takové řeči dal pozor. Jiný spolupracovník mně potom řekl, abych si na toho kolabo-
ranta dal skutečně pozor, poněvadž udal vrchního mistra nástrojárny a ten byl potom po-
slán do koncentračního tábora. Abych nebyl tomuto kolaborantovi na očích, požádal jsem,  
abych byl přeložen na kontrolu. 

Z Karlína do Libně
Z karlínského závodu na letecké 

motory jsem byl díky přímluvě svého 
bývalého šéfa, prokuristy Plachého, 
přeložen do konstrukce přípravků  
v závodě na letecké motory v Libni. 
Jako malou pozornost jsem mu po-
tom postupně koupil tři balíčky ciga-
ret po 100 kusech. Byly to „Zorky“, 
nejlevnější cigarety v té době, ovšem 
také na příděl. Vedoucím konstrukce 
přípravků byl pan Polák, a ta byla 
součástí odboru technologie, jejímž 
vedoucím byl pan Kruliš. Oba byli 
zkušení technici středního věku.  
V konstrukci pracovalo třicet kon-
struktérů a já byl jedním z nejmlad-
ších. Každý z nás měl přidělenou 
technickou kresličku, absolventku 

klasického gymnázia. Byla to nuceně nasazená děvčata ročníku „čtyřiadvacet“, která jsme 
museli naučit kreslit detailní výrobní výkresy jednotlivých částí přípravků, navržených 
staršími konstruktéry. Jejich otcové byli většinou zaměstnanci ČKD nebo v této firmě - 
známé jako „rodinná fabrika“, pracoval některý jejich příbuzný či známý. Přes nelehké  
a pochmurné období protektorátu byly naše vzájemné vztahy velice přátelské až kamarádské.

Válka pokračuje
Ti, kteří měli doma rádio, nás informovali o situaci na válečných bojištích, zejména  

o ústupu německých vojsk na východní frontě i o vytvoření druhé fronty na západě,  
v Normandii. Všichni jsme věřili, že Praha bombardována nebude a každý si již pláno-
val, co bude dělat po válce. Stalo se však něco, co jsme nečekali. Téměř každý den ráno 
houkala siréna oznamující nebezpečí náletu bombardovacích letadel. Po zahoukání jsme 
z počátku chodili pomalu pěšky na kopec mezi Libní a Hrdlořezy, kde jsme měli vyko-
pané zákopy bez horního krytí. Až jednou přiletěl dvoumotorový letoun, pravděpodobně 

Čeští studenti jako příslušníci Luftschutzu při likvidaci nevybuchlé 
bomby po náletu.  |  Foto: Archiv Jiřího Rajlicha
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Dakota, a byl zasažen dělostřeleckým granátem. Začal mu hořet jeden motor a padal ve 
šroubovici pomalu k zemi. Obávali jsme se, že spadne na nás, ale jeho dráha se odklonila 
na druhou stranu – všem se nám ulevilo. Letoun nakonec spadl mezi domy do Vysočan. 
Pilot vyskočil s padákem, ale co se s ním stalo, jsme se nedověděli.

Nad Prahou létaly stále častěji spojenecké pozorovací letouny. Německé protiletadlové 
baterie po nich sice střílely, ale neviděli jsme, že by některý spadl. Velký strach měla ze-
jména naše děvčata, která se obávala padajících střepin z granátů, proti nimž jsme nebyli 
nijak chráněni. Vysvětloval jsem jim, že padající střepiny, jejichž zvuk slyšíme, nás zasáh-
nout nemohou, že nás může zasáhnout pouze ta střepina, kterou neslyšíme. Přesto bylo 
naše ohrožení velmi vysoké. Proto jsme se běhávali ukrývat podstatně dále, až do lesíka 
za obcí Kyje, která je dnes součástí Prahy. Jednou jsem dokonce vlezl do betonové roury 
v břehu místního potoka.

Začíná jít do tuhého
Veškeré průzkumné lety byly prováděny při denním světle. Až jednou v noci nás pro-

budilo houkání sirény a to už nás osvětlila velká světlice tak, že bylo vidět jako ve dne.  
Ani jsme se nestačili pořádně obléct a běželi jsme přes kopec do krytu, kterým byl tunel 
pro pěší pod Žižkovým památníkem mezi Karlínem a Žižkovem. Naštěstí se nic nestalo.  
Ale již koncem února 1944 došlo k prvnímu bombardování, při kterém byly zasaženy 
domy od Vinohradské třídy šikmo k Emauzskému klášteru. Starší spolupracovníci – 
podporučíci v záloze, odhadovali, že jsou to velmi malé bomby. Hodně se však mýlili.  
Po náletu jsem některé nevybuchlé bomby viděl, a jejich průměr byl asi 200 až 300 mili-
metrů. Zahynulo asi 150 lidí. 

Hodně strachu nám nahnal přelet asi stovky čtyřmotorových bombardérů, které byly 
součástí britsko-amerického vzdušného útoku na Drážďany ve dnech 13. až 15. února 
1945. Při těchto kobercových náletech zahynuly desetitisíce lidí a následující obrovský po-
žár zničil historické centrum města o ploše 6,5 km². Prý se při něm tavilo sklo a hořel asfalt.

Na náš závod často nalétala anglická stíhací letadla „Spitfire“ a svými děly střílela po 
lokomotivách. Aniž bychom si uvědomili nebezpečí, vylezli jsme s kamarádem Frantou 
Trmalem – totálně nasazeným gymnazistou z archivu, na plechovou střechu naší budovy  
a mávali jsme na pilota. Byl pěkně vidět a vystřelil krátkou dávku z kulometu. Hned jsme 
prchali na svá pracoviště a tam jsme se shodli, že nám vlastně odpověděl na pozdrav. 
Těmto osamělým stíhačům se říkalo „kotlaři“ a měli za úkol střílet po parních lokomoti-
vách, kterým po zásahu vybuchl kotel a tím byly zničeny. Jeden takový nálet jsem zažil 
při cestě vlakem domů k rodičům do Brna. Po vyhlášení poplachu sirénou vlak zastavil  
a všichni cestující se rozutíkali po rozmrzlém poli co nejdále od vlaku. „Kotlaři“ naštěstí 
nepřiletěli a my, celí zablácení, jsme mohli pokračovat v jízdě do Brna.

Bombardování továrny 
Druhým náletem byla bombardována naše továrna v Libni. Bylo štěstí, že se to stalo  

v neděli kolem poledne. V té době jsme jeli tramvají na Smíchov do restaurace U An-
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děla. Rychle jsme běželi do protiletadlových krytů,  
kterými byly zpravidla sklepy ve víceposchoďo-
vých domech. Rozsah škod jsme viděli až násle-
dující den, v pondělí. Polovina našeho libeňského 
závodu, ve které se vyráběla obrněná vozidla, 
byla úplně zničená. Druhá část, kde se vyráběly 
letecké motory, zůstala bez vážnějšího poškození.  
Spadla tam sice velká pětitunová bomba,  
ale nevybuchla. Ta by byla schopna zničit celou 
továrnu, včetně administrativní budovy. Na druhé 
straně Českomoravské ulice byla zasažena rafine-
rie ropy. Její kouř zakryl celou leteckou továrnu,  
a proto k dalšímu bombardování nedošlo.

U nás byla vytlučena pouze okenní skla, která 
jsme nahradili průsvitným „pauzovacím“ papírem.  
Přestože byla mírná zima, v kanceláři žádné teplo ne-
bylo a kreslit v rukavicích se moc nedařilo. Proto jsem 
se rozhodl zaměstnání ukončit. Byl již také svrchovaný 
čas, abych se vrátil ke svým rodičům, kteří se v té době 
přestěhovali z Brna do našeho domu ve Velké Bíteši.

Pokračování příště 
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

BŘEZKA (II. část)

Duší společenského a kulturního života obce je vystudovaná historička Mgr. Markéta 
Burešová. Stojí v čele neformálního sdružení místních mladých žen, které ve spolupráci 
s osadním výborem zajišťují většinu společenského života ve vesnici. Významnou oporou 
je jim především místní sbor dobrovolných hasičů, jejich partneři i další aktivní občané. 
Osadní výbor Burian Pavel
 Báňa Jiří Ing. Koza Josef ml.
 Mgr. Burešová Markéta  Suchánek Radek 
 Ing. Janšta Josef st. Ing. Šilhán Josef

„Toto je složení osadního výboru od minulého volebního období. Fungujeme dál,  
fungujeme dobře, na všem se dokážem domluvit“, říká jeho předseda P. Burian. 

Trosky ČKD.  |  Foto: Archiv Jiřího Rajlicha
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Sbor dobrovolných hasičů starostou je Burian Miroslav 
 velitelem Burian Pavel ml.

„Sbor se oproti minulému období zkonsolidoval a pracuje spolehlivě“, říká starosta bí-
tešského okrsku Ludvík Zavřel.

Kovárna 
„Kovárna“ v Březce je něco jako Obecní dům v Praze. Toto dnes již symbolické 

slovní spojení je název hojně využívaného centra společenského života vesnice,  
kterým je rozsáhlý prostor navazující na kulturní dům, vzniklý přestavbou z bý-
valé obecní kovárny. Rekonstrukci provedla v letech 2002 – 2003 bítešská firma Jiří 
Loukota. Je tam pěkné posezení, se zvláštním, na poctivosti a důvěře založeným,  
samoobslužným režimem. V jednom ze zákoutí se hraje stolní tenis a kulečník.  
Za Kovárnou je dětské hřiště s houpačkami a prolézačkami a také antukové, víceúče-
lové tenisové hřiště. V současné době plánuje OV jeho úpravu. V Kovárně se pořádá 
většina kulturních akcí – například: 

Mezinárodní den žen
S nápadem obnovit tradici MDŽ přišly místní ženy v roce 2013. Uspořádaly první se-

tkání všech žen, napekly koláče a spolu s dětmi zajistily „kulturní program“. Akce se mi-
mořádně vydařila, zúčastnily se jí téměř všechny ženy z obce bez ohledu na věk, a proto se 
od té doby každoročně opakuje.

Dětský den
Ženy za pomoci svých mužských protějšků organizují také „Den dětí“. V tomto pří-

jemném odpoledni, připraveném pro děti a jejich rodinné příslušníky, probíhají soutěže,  
ve kterých mohou děti získat drobné odměny a diplomy. 

Rozloučení s prázdninami
Probíhá na hřišti za Kovárnou, hrají se různé hry, pořádají soutěže. Lze říci, že se nese 

ve stejném duchu jako Dětský den.

Uspávání světýlek 
V období kolem svátku sv. Martina probíhá průvod světýlek. Nejprve se všichni sejdou 

v Kovárně, kde si děti mohou vyrobit z přírodních materiálů (kamínků, šišek, listí atp.) 
broučky, potom staří i mladí s lucerničkami obchází celou vesnici a zpívají různé písničky 
a nakonec uloží vyrobené broučky k zimnímu spánku.

 
Pouť

V Březce drží pouť nejbližší neděli po svátku svatých Petra a Pavla – 29. června. 
Hlavním pořadatelem je Sbor dobrovolných hasičů Březka.



32 |  Červenec – Srpen 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Pouťové prase
V úterý ráno se prase doveze, místní rodáci je zabijí, hlavu uvaří a prase naloží. Potom 

pozve obecní rozhlas občany na ochutnávku vepřové hlavy. V pátek kolem 10. hodiny 
dopoledne se prase „napíchává“ na grilovací rožeň. 

Páteční taneční zábava
Začíná ve 20 hodin. K tanci a poslechu hraje již tradičně skupina „Los Valos“ z Vladi-

slavi. Zábava končí v sobotních ranních hodinách.

Sobotní posezení, stavění máje a fotbal
V sobotu odpoledne se občané sejdou k pouťovému posezení ve své stylové Ko-

várně. Současně probíhá stavění máje, kterou mladí muži dovezou z obecního lesa.  
Kolem 18. hodiny začíná fotbalové utkání „svobodných proti ženatým“, které se letos ode-
hraje na novém hřišti a proto pořadatelé počítají s velkou diváckou účastí. Po fotbale se vy-
čerpaní hráči spolu s diváky odeberou k posezení v Kovárně... V udírně se opékají klobásy, 
vypráví se a zpívá... 

Pouťová neděle
Přijedou muzikanti a po obědě s nimi začne asi šest párů stárků obcházet vesnici a zvát 

občany na pouť. Ta vrcholí ve 4 hodiny odpoledne taneční zábavou v kulturním domě, 
která končí ve dvacet hodin. Mše svatá nebývá.

Velké setkání rodáků
Uskutečnilo se 14. září roku 2013. S nápadem přišla Mgr. Markéta Burešová, ale stala 

se z toho „celoobecní“ záležitost. Pozvaní byli všichni, kteří se ve vesnici narodili nebo  
v ní vyrůstali. „Do přípravy se zapojila celá vesnice a Markéta vypracovala „velký pro-

Uspávání světýlek.  |  Foto: Archiv obce Březka
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jekt“, který vyústil ve výstavu o historii jednotlivých domů v letech 1654 – 2013“,  
informoval Pavel Burian. 

Paní Burešové se podařilo získat od místních občanů velké množství fotografií i jiných 
dobových historických materiálů. Z těch sestavila informační panely o vývoji osídlení jed-
notlivých domů. Panely byly potom rozmístěny ve všech prostorách Kovárny a kulturního 
domu. Každý dům měl zpracovanou kompletní historii s přehledem jednotlivých majitelů 
a současně žijící obyvatelé měli vypracovaný rodokmen až do období, kdy jejich předkové 
do Březky přišli. Při příležitosti tohoto „setkání“ byla také opravena kaplička a vysazena 
„obecní lípa“. 

Stavění máje 2015.  |  Foto: Archiv obce Březka

Pečení koláčků na sraz rodáků 2013.  |  Foto: Archiv obce Březka
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Poprvé v historii byla v Březce před Kovárnou sloužena mše svatá. Celebroval ji kněz 
z Jasenice, asistoval mu jinošovský jáhen. Na „setkání“, kterého se zúčastnily přibližně 
dvě stovky lidí, byl přítomen také bítešský starosta Ing. Milan Vlček s manželkou. Občané 
Březky by chtěli tuto úspěšnou akci po 5 letech – tedy v příštím roce, zopakovat.

Závěr
Jménem redakce Zpravodaje děkuji předsedovi OV Pavlu Burianovi za přijetí a poskyt-

nuté informace a člence OV Mgr. Markétě Burešové za informace z oblasti kultury a spo-
lečenského života. Vám, obyvatelé Březky, přeji, aby se Vám dařilo úspěšně pokračovat  
v pestrém komunitním životě. 

Alois Koukola

HEŘMANOV SE STAL VESNICÍ ROKU 2017

Motto: „Když přijdeš k vesnici až na hranu návrší, 
 otevře se před tebou krásná krajina.
 Je těžko pochopitelné - proč pouhé zastavení,
 krátký pohled, způsobí takovou vnitřní pohodu,
 že se nabízí jediné přirovnání
 - tak nějak vypadá štěstí...“

Jsou to slova nás, rodáků – patří Heřmanovu, tak to cítíme - je to náš domov.  
Předaly nám jej spolu se svými sny i nadějemi generace předků. Je potěšitelné, že jejich 
současní následovníci spravují a zvelebují svoji obec se stejnou láskou jako kdysi oni. 
Svědčí o tom získání titulu:

Vesnice roku Kraje Vysočina 2017
V čele aktivního obecního zastupitelstva stojí starostka Pavla Chadimová, s kterou 

jsem se setkal v jejich renovované, vkusně upravené „klubovně“. Byla sobota 17. června  
16 hodin odpoledne a vesnice se připravovala na oslavu vítězství v soutěži Vesnice roku.  
Ta měla zanedlouho začít promítáním filmu, který natočil p. Smejkal během prezentace obce 
před soutěžní komisí a pokračovat měla grilovaným selátkem a posezením na návsi. 

Paní starostka je nesporně vůdčí osobností, ale velké uznání zaslouží také ostatní za-
stupitelé, sbor dobrovolných hasičů, mladé i starší ženy, jejich partneři i ostatní aktivní 
občané. Ty se paní Chadimové podařilo svojí trpělivostí, houževnatostí a zejména úžasnou 
cílevědomostí zapojit do života obce takovým způsobem, že vznikla skutečná neformální 
komunita – a výsledek se dostavil.

Paní starostko, řekněte mi něco o celé té historii vašeho zapojení do soutěže.
Letos soutěžíme už po šesté, od roku 2012, z toho první dva roky jsme pouze sbírali 

zkušenosti: 
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Zlatá cihla tu jsme získali v roce 2014 za příkladně opravenou faru v rámci programu 
Obnova venkova, to je takový bonbónek v soutěži.
Duhová stuha nám byla udělena také v roce 2014. Bylo to naše první skutečné ocenění.  
Uděluje se za společenství lidí, za to jak dokáží držet pospolu. Tuto Cenu naděje pro živý ven-
kov uděluje za místní spolkový život a občanskou společnost Sdružení místních samospráv ČR.
Oranžová stuha, kterou jsme získali v roce 2015, tou byla oceněna naše spolupráce se 
zemědělským subjektem. Hodnotí se zde i péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu, 
koncepční dokumenty, místní produkty a společné projekty. Vyhlašovatelem je Minister-
stvo zemědělství a díky tomu se na podzim uskutečnila ještě jedna celorepubliková prezen-
tace krajských vítězů této soutěže. Předávání ocenění se uskutečnilo v Senátu a my jsme se 
umístili na 2. místě v České republice, což bylo pro nás velké překvapení. 
Modrá stuha ta nám byla udělena vloni za společenský život a je pro nás dalším význam-
ným oceněním, které získává celá obec, nejen samospráva. Hlavním znakem společen-
ského života je to, že ho vytváří sami lidé.

Podle organizátorů soutěže jsou stuhy oranžová a modrá předstupněm k té zlaté.  
Ten kdo je získá, má už velkou šanci na celkové vítězství v soutěži. Nám se to letos po-
vedlo a jsme samozřejmě velice rádi, protože to byl šestiletý boj v konkurenci řady dal-
ších, stejně krásných obcí. Poslední roky se prezentací účastnilo vždy kolem stovky lidí,  

„Heřmanovští“ před svou klubovnou.  |  Foto: Archiv obce
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což je takřka polovina celé obce. A připravit vše tak, abychom stihli za 90 minut prezentace 
ukázat všechno, co můžeme a musíme, je opravdu náročné. Příjemné na celé soutěži je také 
to, že se nám podařilo získat v rámci ocenění i tři velké dotace MMR. Bylo to 2 x 600 000 
Kč a letos 1 000 000 Kč, které investujeme na zvelebení obce.

Nezbývá než poblahopřát, ale jak já to „zdáli“ pozoruji, tak mám dojem, že se vám 
podařilo vytvořit něco jako dobře fungující „komunitní“ obec.

Ano, je to opravdu tak, ale ono je to i zábavné. Celé je to jako historka a já ji ráda po-
užívám: První rok to byla víceméně věc zastupitelstva, které si to vymyslelo a s komisí 
po vesnici chodilo. Druhý rok už přihlíželi zvědaví diváci, kteří stáli schovaní někde za 
rohem. Třetí rok se ptali, jestli se nemusí schovávat a mohou s námi chodit. Čtvrtý rok se 
ptali, jestli nechceme, aby něco dělali, aby s něčím pomohli. Pátý rok už měli sami vymy-
šlené, co všechno budou dělat. A letos, protože ty nápady byly víceméně všechny jejich,  
tak říkali, co budeme příští rok dělat, když letos vyhrajeme?

Ale řekněte mně, jaké je to spektrum lidí, kteří se toho zúčastňují?
Tady je to opravdu od těch nejmenších až po ty nejstarší, a za ně jsem strašně ráda. Protože ty 

děti, i když je to třeba baví, to dostanou v podstatě příkazem od rodičů. Mladší a střední věková 
kategorie si akce klidně vymýšlí sama. No a ti starší, důchodci, maminky, babičky – ti nikam ne-
půjdou, pokud se sami nepřesvědčí. Ale po té oranžové stuze si lidé uvědomili, že je to opravdu 
o nich, o jejich životě, o zemědělství. Už ví, že jsme malá vesnice a nemůžeme opravdu nic 
jiného nabídnout, než to, jak tady žijeme a co nás drží pospolu. Ty naše babičky nebo maminky 
to prožívají s námi, což je úžasné. Například si našily sukně, takže mají takové staré stejnokroje,  
v kterých vystupují při různých akcích. Právě ony jsou ochotny nám vždy nezištně pomoci,  
napéct koláče a různé dobroty, bez nich bychom to nezvládli. 

Co všechno komisi předvádíte?
My si ten program vždy pečlivě připravíme a těší nás, že když soutěžíme, tak už týdny 

dopředu se vesnice schází. Plánuje se, nacvičuje, abychom v té jeden a půl hodinové pre-
zentaci stihli ukázat co nejvíce. A když k vám hodnotící komise jezdí už šest let, musíte pro 
ni vymyslet vždy něco nového a zábavného. V kostele se například snažíme prezentovat 
naše křesťanské tradice, nejen Boží tělo a pouťový průvod. Loni tam byla např. ukázka 
svatby. Kompletní svatební průvod, kněz, všichni v gala a babičky v těch sukních zpívaly 
písničku „V heřmanovským kostelíčku“. Rok před tím tam byly ukázky, jak po svatbě 
před kostelem mládenci „zatahují“ nevěstu, když ji pouští z dědiny, jak novomanželé ře-
žou dřevo nebo hasí domeček a odjíždějí bryčkou. Letos jsme měli poděkování za dary,  
kněz nám dal požehnání a byli jsme se také podívat na opravené faře.

Prezentovali jste také Vaši „komunitní školu“?
Ano, jsme na ni velice hrdi. Je sice smutné, že jsme museli provoz naší základní školy 

pro nedostatek žáků ukončit, měli jsme pouze sedm dětí v 1. až 5. ročníku. Vynahradili 
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jsme si to zřízením komunitní školy Heřmánek. Skladba frekventantů je velice pestrá, 
od tříletých dětí až po naše vrstevníky. Chodí na počítače, na angličtinu, děti na malování, 
zpívání, mají tam také taneční obor, hru na klavír, na flétnu, na kytaru – prostě se tam 
střídá asi 70 lidí. Na platy lektorů se vybírá školné a obec dotuje provoz. Celé prázdniny 
provozujeme již třetím rokem „minitábor“, kde se vystřídá kolem 50 dětí z širokého okolí.  
Ta „mrňata“ chodí i zpívat do sborečku a velice je to baví. Potom zpívají maminkám  
k svátku, při rozsvícení vánočního stromu atp. Zpívali na „Vesnici roku“ a budou zpívat 
panu prezidentovi (to je zatím tajemství).

Vím, že bychom si mohli ještě dlouho povídat, ale rozsah článku to nedovoluje.
Přesto doufám, že mohu prozradit malé tajemství – nejčerstvější novinku: 

Vzácnou shodou okolností a nečekaným vyvrcholením oslav titulu „Vesnice roku Kraje 
Vysočina 2017“, bude nejvzácnější návštěva v dosavadní historii Heřmanova – občané 
přivítají Pana prezidenta České republiky Miloše Zemana. 

Se svým doprovodem přijede v pátek 30. června v 11.30 hodin a bude na návsi dis-
kutovat s občany. Předtím bude uzavřená beseda se zastupiteli a pozvanými hosty.  
V Heřmanově proběhne také soukromý oběd pana prezidenta a následná tisková konfe-
rence na závěr jeho cesty po Vysočině.

Závěrem mi dovolte paní starostko, abych Vám i všem heřmanovákům, jménem redakce 
bítešského Zpravodaje a jeho čtenářů, ještě jednou poblahopřál a poděkoval za vzornou 
reprezentaci našeho regionu.

Alois Koukola

Heřmanovská náves.  |  Foto: Archiv obce
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

PETR FOUSEK „70“

V pátek 9. 6. 2017 oslavil s přáteli významné 
životní jubileum Petr Fousek z SDH Nové Sady. 
Narodil se v sobotu 3. 6. 2017 ve Svitavách. 
Bydlel ve Vendolí u Svitav. Časem se rodina 
přestěhovala do Nových Sadů, kde si postavila 
domek. Členem ZO SPO Nové Sady se stal  
1. 1. 1971, tj. před 46 lety. Ujímá se vedení kro-
niky. Dne 9. 3. 2009 byl jmenován do funkce 
okrskového velitele. Od roku 2015 člen odborné 
rady represe při Okresním sdružení hasičů Žďár 
nad Sázavou. 25. 4. 2009 získal kvalifikaci 
„rozhodčí požárního sportu II třídy“. Jmeno-
vaný je nositelem několika vyznamenání, která 
mu byla udělena za jeho aktivní práci v hasič-
ském sboru:
 •  2009 medaile „Za příkladnou práci“
 • 2011 stužka „Za věrnost – 40 let“
 • 2013 medaile „Za zásluhy“
 •  11. 1. 2015 Čestné uznání Krajského 

sdružení hasičů Kraje Vysočina
Za dlouholetou obětavou práci v požární ochraně mu SH ČMS – okrsek Velká Bíteš 

při příležitosti životního jubilea udělil „Záslužnou medaili Vincence Broži“ s pořadovým 
číslem 3.

Jménem okrskového výboru SDH Nové Sady Ti mnohokrát děkujeme za vykonanou 
práci pro dobrovolné hasiče a přejeme Tobě a Tvé rodině hodně lásky, štěstí, životní po-
hodu a hlavně pevné zdraví.

Výbor okrsku Velká Bíteš

HASIČSKÉ SLAVNOSTI LITOMĚŘICE 2017

Ve dnech 9. až 10. června 2017 se konal VII. celorepublikový 
sraz hasičstva. Zahájení Hasičských slavností v sobotu 10. června 
dopoledne proběhlo na Mírovém náměstí velkolepým nástupem 
sborů. V průvodu bylo více než 130 slavnostních praporů. Mezi 
vystavenými prapory byly k vidění zástavy Krajského sdružení 

„Oslavenec“.  |  Foto: Archiv SDH Velká Bíteš
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hasičů Kraje Vysočina, Okresního sdru-
žení hasičů Žďár nad Sázavou a sborů 
dobrovolných hasičů z Osové Bítýšky, 
Březského, Radňovsi a Velké Bíteše.  
Po zdravicích mnoha významných hostů 
se odehrála slavnostní přehlídka techniky 
profesionálních i dobrovolných hasičů. Při 
přehlídce byl představen nový dopravní 
automobil DA-L1Z MB Sprinter 4x4 
JSDH Radňoves a automobilová stříkačka 
Praga SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek.  
Celý průvod se z historického centra přesu-
nul na výstaviště Zahrada Čech, kde probí-
hala výstava historické hasičské techniky  
a další kulturní program. V akci se před-
stavily historické stříkačky parní, ruční 
zápřahové i motorové. Zde se opět před-
vedly se svými historickými skvosty ha-
sičské sbory z Osové Bítýšky, Radňovsi, 
Žďáru nad Sázavou, Škrdlovic a Sázavy. 

David Dvořáček

OSTATNÍ

RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „ZLATÁ UDICE“

V sobotu 27. května 2017 se ve Velké 
Bíteši u rybníka Koupelna opět po roce 
sešli mladí rybáři rybářského kroužku 
MRS, z.s. Pobočného spolku Velká Bí-
teš, aby změřili své dovednosti a zna-
losti v místním kole soutěže pro děti  
a mládež „Zlatá udice“. 

Rybářský kroužek organizovaný Po-
bočným spolkem Velká Bíteš a vedený 
Františkem Škarpíškem navštěvuje 
v letošním roce 57 dětí. Soutěž jako 
taková začala již o dva týdny dříve,  

Ze slavnostní přehlídky SDH.  |  Foto: Archiv SDH Velká Bíteš

Přehlídka techniky SDH Radňoves.  |  Foto: Archiv SDH Velká Bíteš

Vítězové soutěže „Zlatá udice“.  |  Foto: Archiv MRS, z.s.
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porovnáním dovedností v rybolovné technice, prověřením znalostí rybářského řádu a po-
znáváním ryb, živočichů a rostlin vázaných na vodní prostředí. Závěrečné disciplíny „Lov 
ryb udicí“ se zúčastnilo na našem revíru Koupelna 23 dětí. Po sečtení všech výsledků se 
na prvním místě umístil Šimon Kupský, druhé místo obsadil Dan Pospíchal a třetí místo 
patřilo Marku Musilovi. 

Poděkování patří vedoucímu krou-žku, Františku Škarpíškovi, a rozhodčím na sta-
novištích za jejich pomoc při organizaci celé soutěže. Velký dík patří také sponzorům, 
kteří přispěli jak věcnými, tak finančními dary. Jednalo se o rybářskou prodejnu Alaska 
Fishing Tišnov, Město Velká Bíteš, Mobilní telefony Zdeněk Mazánek, Zámečnictví 
Jaroslav Němec, Nápoje Vladimír Častulík a Rybářské potřeby Michal Krůza.

Již teď se těšíme na další ročník soutěže. Petrův Zdar!
Jiří Dohnal, jednatel

JAK SI VEDOU OBCE V POLOVINĚ SOUTĚŽE „MY TŘÍDÍME 
NEJLÉPE 2017“

Ve své polovině je soutěž obcí Vysočiny v množství vytříděného separovaného od-
padu My třídíme nejlépe 2017. „Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce 
zapojené v systému EKO-KOM a jejich hodnocení probíhá na základě pravidelně 
předkládaných čtvrtletních výkazů,“ upřesňuje Martin Hyský, krajský radní pro oblast 
životního prostředí a zemědělství. Současně s hlavní soutěží EKO-KOMU běží také 
doplňková soutěž ASEKOL a ELEKTROWIN ve sběru vysloužilých elektrospotře-
bičů.

Účastníci soutěže „Zlatá udice“.  |  Foto: Archiv MRS, z.s.
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V kategorii nejmenších obcí do 500 obyvatel zatím vede Bobrůvka před Lány  
a Kožichovicemi. Mezi obcemi do 2 000 obyvatel patří prvenství Herálci, druhá je 
zatím Bobrová a třetí Obrataň. Velká Bíteš je v čele měst do 10 000 obyvatel před 
Polnou a Ždírcem nad Doubravou. V kategorii největších měst je první Velké Meziříčí 
následované Havlíčkovým Brodem a Jihlavou.

Hlavní soutěž posuzuje množství vytříděného odpadu, kvalitu sběrné sítě a efek-
tivitu sběru. Podkladem pro hodnocení jsou data ze čtvrtletních výkazů zasílaných 
obcemi do společnosti EKO-KOM a.s. za období IV. 2016, I – III. 2017.

Vítězové hlavní soutěže získají od kraje finanční dary v celkové výši 540 tisíc ko-
run. „Projekty kraje s kolektivními systémy jsou od začátku zaměřené na technickou 
podporu třídění a na environmentální osvětu. V rámci spolupráce vytváříme podmínky  
k rozvoji tříděného sběru na obcích, podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapa-
city sběrné sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů,“ informuje o hlavních cílech 
společného projektu krajský radní Martin Hyský. 

 
Průběžné pořadí hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:

Soutěž obcí realizuje Kraj Vysočina ve spolupráci s autorizovanou obalovou společností 
EKO-KOM a.s. Pravidla jednotlivých soutěží, výsledky předchozích ročníků a další infor-
mace naleznete na krajském portále Odpady Vysočiny na www.kr-vysocina.cz/my-tridi-
me-nejlepe-2017/.

Má to smysl. Třiďte odpad!
 

Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství, Krajský úřad Kraje Vysočina, 
tisk@kr-vysocina.cz 

PRÁZDNINOVÝ ČAS

Vzpomínám si, jak jsem jako dítě počítala dny do letních prázdnin a školní rok se 
hrozně vlekl. Teď mi připadá, že čas naopak pádí šíleným tempem, týden za týdnem. 
Nedávno byly Vánoce a teď už je léto. Před mnohými z nás je čas odpočinku, těšíme 
se na dovolenou, školní děti na prázdniny a všichni na letní pohodový čas. Někteří jsou 
už velmi unavení z práce a opravdu potřebují dovolenou a odpočinek od pracovních 
povinností. Každý má svou představu o tom, jak si nejlépe odpočinout. Někdo rád 

počet obyvatel do 500 501 do 2 000 2 001 do 10 000 nad 10 000
1. místo Bobrůvka Herálec Velká Bíteš Velké Meziříčí
2. místo Lány Bobrová Polná Havlíčkův Brod
3. místo Kožichovice Obrataň Ždírec nad Doubravou Jihlava
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cestuje, jiný sportuje nebo třeba pracuje na zahradě, někdo naopak potřebuje jen „leno-
šit“ třeba s knížkou u vody. Mnozí pojedou do zahraničí k moři a někdo třeba zůstane 
doma a bude si užívat domácí klid. Víte o tom, že Bůh nabízí lidem speciální formu 
odpočinku, a sice možnost odpočívat v Jeho blízkosti a to nejen v čase dovolené?  
Píše o tom ve svém slovu, v Bibli:

Matouš 11:28 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny,  
a já vám dám odpočinout. 

Já sama této možnosti často využívám a mám zkušenost, že tento způsob odpočinku je 
velmi účinný a navíc příjemný. Ráda se s vámi o tuto svoji zkušenost podělím.

Přijďte si o výše uvedeném, nebo třeba i o jiném tématu, které vás zajímá, popovídat na 
naše pravidelná setkání, která se konají kromě první neděle v měsíci, kdy jezdíme do sboru 
ve V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na 
pavlači) od 17.00 hodin. 

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

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

Těšíme se na setkání s vámi.
Věra Pokorná za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši  

přeje všem požehnaný prázdninový čas 

ŽÁCI ZŠ OSOVÁ BÍTÝŠKA NEJLEPŠÍ V KRAJI V DOPRAVNÍ 
SOUTĚŽI MLADÝCH CYKLISTŮ 

Žáci základní školy letos navázali na úspěšnou účast v předchozích ročnících Dopravní 
soutěže mladých cyklistů (dále DSMC). Vítězstvím v oblastním i okresním kole v obou 
kategoriích (mladší 10 – 12 let a starší 13 – 16let) DSMC si vybojovali postup do krajského 
kola konaného 8. 6. 2017 v Humpolci. Zde obsadili v obou kategoriích opět první místa. 
Vítězství určilo, že družstvo mladších žáků ve složení Alžběta Stránská, Lucie Šimková, 
Matěj Řezníček a Libor Batelka a družstvo starších žáků ve složení Andrea Musilová,  
Denisa Holemá, Vojtěch Stránský a Zdeněk Řezníček bude reprezentovat ZŠ Osová Bí-
týška, okres Žďár nad Sázavou a Kraj Vysočinu v celostátním kole DSMC, které se konalo 
ve dnech 13. – 15. 6. 2017 v jihočeském historickém městě Tábor. Úspěch našich žáků ještě 
umocňuje fakt, že v kategorii mladších žáků byli nejlepšími Lucie Šimková a M. Řezníček. 
Pro ně připravil Kraj Vysočina individuální ocenění v podobě krásných kol. Další odměnou 
bylo obdržení finanční částky 50.000,- Kč pro potřeby školy. 

 V celostátním finále DSMC, které bylo velmi náročné a velmi vyrovnané, obsadili naši 
reprezentanti v mladší kategorii krásné 5. místo a jejich starší spolužáci 8. místo. Zdeněk 
Řezníček se stal druhým nejlepším cyklistou republiky ve své kategorii, Lucie Šimková 
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pak čtvrtým místem v mladší kategorii potvrdila vysokou úroveň znalostí a dovedností 
získaných v přípravě na tuto velice prestižní soutěž. 

Úspěch žáků, který zviditelňuje školu, obec i region, odměnil nejen ředitel školy  
Mgr. Milan Malý ředitelskou pochvalou, poukazy na nákup sportovních potřeb, ale ocenil 
jej také starosta obce Josef Mach, od něhož žáci obdrželi jak gratulace a poděkování za 
reprezentaci obce, tak také upomínkový věcný dar. K ocenění se také přidal Ing. Miloslav 
Kliment, ředitel BDS, který každému žákovi osobně předal hodnotné dary.

Veškeré odměny převzali žáci 21. 6. 2017 při přátelském setkání ve škole. Poděkování 
za přípravu žáků na dopravní soutěž a za celoroční vedení dopravního kroužku i pro ostatní 
žáky patří Mgr. Jiřímu Ceralovi, učiteli ZŠ Osová Bítýška.

Ing. Miloslav Kliment

SLOVO HEJTMANA

Nedostatek zdatných pracovních 
sil zvláště v technických oborech je 
bolestí téměř všech činností v naší 

zemi. Kraj Vysočina se na podporu technického školství sou-
střeďuje už více než osm let postupným a intenzivním uplat-
ňováním originálních projektů, maximálním využitím EU pro-
středků a především nasloucháním potřeb firem. 

Velkou rezervu v současném regionálním školství vidím v ab-
senci dobře fungujícího kariérního a výchovného poradenství – 

Zleva: starší žáci; Zdeněk Řezníček, Vojtěch Stránský, Denisa Holemá, Andrea Musilová, paní Anna Klimentová, Mgr. Milan 
Malý, ředitel ZŠ Osová Bítýška, Josef Mach, starosta obce Osová Bítýška, Mgr. Jiří Ceral, učitel ZŠ, Ing. Miloslav Kliment, 

ředitel BDS, mladší žáci; Matěj Řezníček, Libor Batelka, Lucie Šimková, Alžběta Stránská.  |  Foto: Archiv ZŠ Osová Bítýška
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zde si dovedu představit zásadnější podporu ze strany ministerstva školství. Pak se nebude 
tak často stávat, že děti se hlásí na obory, které po dostudování nemají chuť nebo možnost 
fakticky vykonávat. Už žáky základních škol je nutné směrovat k povoláním, která společ-
nost potřebuje a ve kterých najdou absolventi uplatnění. Tady je důležitá potřeba spolupráce 
školy, rodičů i starostů obcí – každý z těchto článků má svůj význam. Dnes až 40 procent 
absolventů pracuje v jiném oboru, než v němž se vzdělávali. To je alarmující.

Na roli vzdělávání v technických, odborných i zemědělských oborech byl zaměřen  
i letošní už třetí ročník Technického fóra Kraje Vysočina, který uspořádal v červnu 
Kraj Vysočina ve spolupráci s partnery, firmami a středními školami ve Valči u Třebíče.  
Tématy letošní konference byly dlouze diskutovaný nový kariérní řád a chybějící kva-
lifikovaní zaměstnanci nejen pro velké, ale i menší firmy. Kraj Vysočina se dlouhodobě 
snaží udržet studenty na technických školách a popularizovat technické obory, z nichž 
vycházejí odborníci, po kterých pracovní trh stále intenzivně volá. Výsledky, které byly 
na konferenci Technické fórum představeny, deklarují částečný úspěch. Od školního roku 
2008/2009 se daří v Kraji Vysočina držet zvyšující se zájem žáků o studium strojírenských 
oborů a oborů opravárenství zemědělských strojů.

Jde opravdu o budoucnost naší země – jistě nechceme, aby naši lidé byli jen námezdními 
dělníky vykonávajícími mechanickou nekvalifikovanou práci. Naši potomci nebudou mít 
jakoukoliv práci, jaká by se jim líbila, ale jejich možnosti se budou odvíjet od nabídky 
firem a rozvíjejících se odvětví. Tradice českých zemí spočívá od časů Rakouska-Uherska 
v šikovnosti řemeslníků a důmyslu schopných dělníků ve stovkách továren v naší kotlině 
– nazývané tehdy “dílnou Evropy“. Dnes už slyšíme v lepším případě pouze o „montovně 
Evropy“. Musíme se tedy snažit všemi prostředky naši tradici kvalitní odborné práce ob-
novit a rozvíjet.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

SPORT

TURNAJ ŽACTVA K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ  
VE STOLNÍM TENISE

V neděli 28. 5. 2017 se konal 5. ročník turnaje dětí ve sportovní hale TJ Spartak  
Velká Bíteš. Umístění:

 1.  místo: Nikola Stejskalová, Moravská Slávia Brno
 2.  místo: Adam Obořil, TJ Spartak Velká Bíteš
 3.  místo: Vojtěch Hudec, TJ Spartak Velká Bíteš 
Za možnost realizace tohoto turnaje děkujeme Labaře Jindřichov, BMT, DPN V. Bíteš  

a TJ Spartak V. Bíteš.
Oddíl stolního tenisu, Lucka
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DĚTSKÝ DEN VE SPORTOVNÍ HALE

Čtvrteční ráno 1. června nás probouzelo sluníčkem, které nás provázelo po celý 
den při oslavách dne dětí. Ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 
Města Velké Bíteše byl pro děti připraven den plný zábavy, her a soutěží. U Kulturního 
domu si mohly prohlédnout vojenskou a hasičskou techniku. Probíhala zde i ukázka 
bojového umění, výcvik psů. Záchranáři děti seznámili se svou profesí. Děti zajímala  
i ukázka vozidel Policie ČR z Dálničního oddělení Domašov. Dlouhou frontu si 
vystály u malování na obličej zvířecích a pohádkových postav. Sportovní hala 
TJ byla od rána připravena děti přivítat, aby si zaskotačily na trampolíně a skáka-
cím hradu. Vyzkoušely si různá nářadí, kde si dokázaly svoji hbitost a šikovnost.  
Florbalových holí se chopila i děvčata.

Za svoji šikovnost byly děti odměněny malou sladkostí. V tento den prošlo sportovní 
halou přes 700 dětí, které odcházely spokojené domů.

Hana Holíková za TJ Spartak

POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU

TJ Spartak, oddíl moderní gymnastiky s třebíčským oddílem Baver ve spolupráci s In-
formačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše uspořádal pro děti MŠ a ZŠ 
prvního stupně vystoupení s názvem „Pojďte s námi za pohádkou“.

Ve čtvrtek 15. 6. se sál Kulturního domu zaplnil dětmi, aby zhlédly pásmo plné pohádek 
a cvičení.

Dětský den ve sportovní hale TJ Spartak.  |  Foto: Silvie Kotačková
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V pořadu se střídaly různé postavičky – berušky, Žížala Jůlie, vlk s Karkulkou, Sněhurka 
a sedm trpaslíků, Mickey Mouse a další. Děti se také zapojily do různých soutěží a cvičení. 
Za to byly odměněny malou sladkostí. Celý pořad moderovala trenérka oddílu Míša Křen-
ková, která ve spolupráci s trenérkou Jiřinou Langovou celé pásmo připravila.

Hana Holíková za TJ Spartak 

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 74/2017 KONANÉ DNE 15. KVĚTNA 2017 
 
2/74/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 73/2017 ze dne 24. 4. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 15. 5. 2017
3/74/17/RM – rozhoduje vypůjčit spodní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši Informačnímu 
centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci dle žádosti dne 27. 5. 2017  
k pořádání akce „XXIV. Sraz veteránů Vysočina 2017“.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 27. 5. 2017
4/74/17/RM – povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organi-
zaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2017/2018 od 1. 9. 2017, a to v jedné 
třídě na 28 dětí na třídu a ve třech třídách na 25 dětí na třídu. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2017

Společné foto účinkujících.  |  Foto: Silvie Kotačková
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5/74/17/RM – bere na vědomí sdělení p. Tomáše Kučery, manažera festivalu Mystery Music  
a fotografa k výběrovému řízení na pozici ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace.
6/74/17/RM – souhlasí se zapojením Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové orga-
nizace do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina II. dle žádosti č.j. MÚVB/3504/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2017
7/74/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnov-
ská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3505/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2017
8/74/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 17, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 a za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2017
9/74/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 2471/1 trvalý travní porost 
o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš v souvislosti s probíhající stavbou II/379 Velká Bíteš-
-křiž. s III/3792 mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem a spol. EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod 
oblast Morava, IČ: 45274924, se sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno jako vypůjčitelem na dobu do 
31. 12. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2017
10/74/17/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1180/155 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
11/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká 
Bíteš na úpravu zázemí kulturního domu, v budově č.p. 9 v Holubí Zhoři za cenu 127.535,- Kč včetně 
DPH a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 5. 2017
12/74/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí  
o umístění stavby č.j. MÚVB/7074/14/VÝST/BAL ze dne 17. 12. 2014 ke SO 402 – Veřejné osvět-
lení a nasvícení přechodu pro chodce z Kraje Vysočina na město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 5. 2017
13/74/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 5/2017. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 5. 2017
14/74/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k částem 
pozemků ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to pozemků p.č. 5280, p.č. 5277, p.č. 5278 a p.č. 6022  
v k.ú. Holubí Zhoř z důvodu uložení zemního kabelu NN a umístění podpěrného sloupu v rámci 
stavby „H.Zhoř, rozš. NNk, pč. 6021“ se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se síd-
lem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice s jednorázovou úhradou ve výši 67.800,- Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2017
15/74/17/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1954/17 
ve výši 5.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2017
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16/74/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2994/17 
ve výši 70.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 12. 6. 2017
17/74/17/RM – rozhoduje poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš 
na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2639/17 ve výši 
30.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2017
18/74/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2635/17 
ve výši 95.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 12. 6. 2017
19/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 
992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610 na opravu střechy budovy na adrese: Velká Bíteš, Masa-
rykovo náměstí 646 za cenu 77.502,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 7. 2017
20/74/17/RM – doporučuje ZM
a) rozhodnout neuzavírat s obcí Pucov, IČ: 00378330, Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou 
dohodu o změně hranic území v souvislosti se stavbou č.e. 95 st. pro rod. rekr. na p.č. st. 50 v k.ú. 
Jindřichov u Velké Bíteše a na p.č. st. 128 v k.ú. Pucov,
b) vzít na vědomí, že o změně hranic obcí rozhodne po projednání s příslušným katastrálním úřadem 
Ministerstvo vnitra z moci úřední. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
21/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., 
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš na provedení stavebních úprav v Městské knihovně za 
cenu 193.340,- Kč včetně DPH a tyto práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 5. 2017
22/74/17/RM – rozhoduje odepsat pohledávku ve výši 7.647,00 Kč po zemřelém, bývalém nájemci.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 5. 2017
23/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 
992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610 na vícepráce v rámci stavební akce „Zřízení průchodu 
a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“ za cenu 100.727,00 Kč bez DPH a na 
realizaci těchto víceprací uzavřít Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 02.01.2017, kterým mění 
rozsah stavebních prací (provedení keramického obkladu v sociálním vybavení v jedné z prodejen  
a zřízení denní místnosti včetně WC ve druhé z prodejen) a v souvislosti s tím také prodlužuje termín 
plnění díla do 30.06.2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 5. 2017
24/74/17/RM – a) rozhoduje uzavřít mezi:
- Městem Velká Bíteš, IČ: 00295647 se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako 
investorem stavby „Velká Bíteš – rekonstrukce křižovatky Nová Čtvrť – II/379 – K Mlýnům a veřej-
ného osvětlení podél části II/379 a u hřbitova“
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- Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad 
Sázavou jako vlastník stávajících staveb vodovodu a kanalizace ve Velké Bíteši
- Vodárenskou akciovou společností, a. s., IČ: 49455842, se sídlem Soběšická 820/156,  
638 01 Brno, divize Žďár nad Sázavou jako provozovatel a správce majetku SVK Žďársko  
ve Velké Bíteši
předloženou Dohodu o prostorovém uspořádání staveb za účelem stanovení vzájemných práv a zá-
vazků při budování veřejného osvětlení do ochranného pásma vodovodu.
b) pověřuje starostu nebo místostarostu města uzavíráním dohod o prostorovém uspořádání staveb 
uzavíraných dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 6. 2017
25/74/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2  
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to id. 1/21 
- spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2  
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to id. 1/21 
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
26/74/17/RM – rozhoduje 
a) zamítnout žádost o nájem části pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře cca 8 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš,
b) uzavřít smlouvu o nájmu části pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře 42 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem za nájemné ve výši 4,- Kč/m2 na 
dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce s podmínkou, že na pronajaté části pozemku nebudou 
umísťovány dočasné prosklené stavby.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2017
27/74/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou, Velká 
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3589/17. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2017
28/74/17/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 
587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru na podporu převodu 
vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje 
na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na 
školských sportovištích ve výši 114.428,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 5. 2017
29/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta Uniprojekt, Studentská 1133,  
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 na zpracování projektové dokumentace pro územní roz-
hodnutí, stavební povolení a provádění stavby „Akce I. – k ČOV“ a „Akce II. – k bioplynové stanici“ 
a uzavřít s ním smlouvu s cenou 233.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 9. 6. 2017
30/74/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nádvoří 
za radnicí Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA – LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Me-
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ziříčí, IČ: 607 32 610, kterým se mění předmět plnění, navyšuje cena díla a prodlužuje termín 
dokončení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 9. 6. 2017
31/74/17/RM – bere na vědomí informace o projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská Velká Bíteš – 
stavba 1 zateplení a stavba 2 odborné učebny a bezbariérovost“. 
32/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., 
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Sociální zázemí fot-
balového stadionu ve Velké Bíteši“ v rozsahu cenové nabídky ze dne 10. 5. 2017 za 294.866,37 Kč 
bez DPH a tyto práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 7. 2017
33/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., 
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Rozšíření cvičného 
hřiště včetně zatravnění na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši“ v rozsahu cenové nabídky ze dne 
10. 5. 2017 za 297.464,00 Kč bez DPH a tyto práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 7. 2017
34/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Petr Osoba, Sadová 524,  
595 01 Velká Bíteš; IČ: 725 07 713 na úpravu a ohřev teplé vody a výměnu kotle na fotba-
lovém stadionu ve Velké Bíteši za cenu 197.183 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou 
smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 7. 2017
35/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš spol. 
s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Dláždění chod-
níků v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“ za cenu 1.418.286,- Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou 
smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 6. 2017
36/74/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 217 na adrese U Stadionu 475,  
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2017
37/74/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 6 na adrese Návrší 249, 
Velká Bíteš ke dni 31. 5. 2017. 
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda  
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského 
řádu a § 274 odst 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2017
38/74/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemků
- p.č. 2539/80 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- p.č. 2539/81 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- p.č. 2539/82 orná půda o výměře 1018 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2017
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39/74/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy se spol. 
E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice z dů-
vodu probíhajících příprav plánovaných stavebních úprav kulturního domu a jeho okolí ve Velké Bíteši. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2017
40/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od pana Jiřího Loukoty, Růžová 142, 595 01 
Velká Bíteš, IČ: 426 53 304 na provedení prací v rámci Opravy dešťové kanalizace – Velká Bíteš, 
místní část Pánov za cenu 94.380,- Kč včetně DPH a tyto práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 6. 2017
41/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. arch Kunčíka Vlastimila, Preslova 
119/87, 602 00 Brno – Pisárky, IČ: 11478802 na zpracování projektové dokumentace na akci „Sta-
vební úpravy a přístavba Mateřské školy, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 
251.100,- Kč bez DPH a současně rozhoduje práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 7. 2017
42/74/17/RM – rozhoduje uzavřít Rámcovou smlouvu o odběru a zpracování dokumentů určených ke 
skartování se zpracovatelem Eko Century s.r.o., se sídlem Karásek 2230/1h, 621 00 Brno IČ: 01514237.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 31. 5. 2017
43/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s. , F. A. Gerst-
nera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 260 78 201 na dodávky plynu a elektřiny městu Velká 
Bíteš a jím zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2018 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušné 
smlouvy o dodávce plynu a elektřiny.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2017
44/74/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. Tomáše Kůpy, Pod Strání 2190/20, 
594 01 Velké Meziříčí, IČ: 642 72 141 na vnitřní vybavení služebny Městské policie Velká Bíteš za 
cenu 182.011,- Kč bez DPH a toto vybavení objednat.
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 75/2017 KONANÉ DNE 29. KVĚTNA 2017 
 
2/75/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 74/2017 ze dne 15. 5. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 29. 5. 2017
3/75/17/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 2/2017 ze dne 12. 5. 2017 a pově-
řuje odbor majetkový zasláním sdělení v této záležitosti společnosti AG FOODS Group a.s.
4/75/17/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města 
č. 6/2017. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 12. 6. 2017
5/75/17/RM – rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu s Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 
Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančních prostředků městu Krajem Vysočina na 
podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími po-
třebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků ve výši 338.000,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 2. 6. 2017
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6/75/17/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.: 
- bere na vědomí zápis z 3. zasedání dozorčí rady TS ze dne 26. 4. 2017
- schvaluje zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2016, zprávu o přezkoumání roční 
účetní závěrky za rok 2016, návrh na rozdělení zisku za rok 2016 v předloženém znění. 
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
7/75/17/RM – bere na vědomí koncepční záměry a úkoly Střední odborné školy Jana Tiraye Velká 
Bíteš, příspěvkové organizace v období 2017 – 2024.
8/75/17/RM – rozhoduje 
a) povolit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci výjimku z maximál-
ního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2017/2018 od 1. 9. 2017, a to ve dvou třídách na 28 dětí na 
třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu,
b) souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové orga-
nizace v měsících červenci a srpnu 2017 dle žádosti č.j. MÚVB/3918/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: průběžně 
9/75/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci  
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/3905/17 ve výši 150.000 Kč. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 12. 6. 2017
10/75/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 9, Družstevní 584, Velká Bíteš od  
1. 6. 2017, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva a na dobu neurčitou. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2017
11/75/17/RM – rozhoduje 
a) revokovat usnesení číslo 16/74/17/RM ze dne 15. 5. 2017 a nahradit novým usnesením ve znění: 
Rada města doporučuje ZM rozhodnout poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2994/17 
ve výši 80.000,- Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem,
b) revokovat usnesení číslo 18/74/17/RM ze dne 15. 5. 2017 a nahradit novým usnesením ve 
znění: Rada města doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z roz-
počtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod  
č. j. MÚVB/2635/17 ve výši 105.000,- Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 12. 6. 2017
12/75/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, se sídlem Žiž-
kova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 č.: ID ZZ01984.0091, jejímž předmětem je poskytnutí dotace 
městu Krajem Vysočina na financování potřeb jeho jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za 
účelem udržení a rozvoje její akceschopnosti ve výši 30.000,- Kč.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 30. 6. 2017
13/75/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy DOSIP Servis s.r.o. na dodávku  
a montáž dvou orientačních měřičů rychlosti do místní části Jindřichov ve výši 98.978,- Kč včetně 
DPH a tyto měřiče objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 10. 7. 2017
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14/75/17/RM – rozhoduje revokovat část usnesení číslo 37/74/17/RM ze dne 15. 5. 2017 v tomto 
znění: 
RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018, za nájemné  
65,- Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti 
notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
a nahradit usnesením ve znění:
Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2018 za 
nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením přímé 
vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského 
soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2017
15/75/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 81 oddělenou geo-
metrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označenou p.č. 541/15 zahrada o výměře 84 m2 v k.ú. 
Košíkov, obec Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující 
uhradí náklady související s koupí části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
16/75/17/RM – doporučuje ZM schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu 
vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1999/2017-B-
ZRM, a to k pozemku parc. č. 2295/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností 
hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených  
v čl. IV. smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
17/75/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:
- id. 1/6 části pozemku p.č. 2350/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 31 m2 za cenu  
120,- Kč/m2,
- id. 1/6 části pozemku p.č. 2350/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 4304 m2 za cenu 
25,- Kč/m2,
- id. 1/12 pozemku p.č. pozemku p.č. 2349/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 162 m2 za cenu 
25,- Kč/m2,
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených po-
zemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
18/75/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.09.2005 
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977, 
se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš ve znění jeho dodatků na pronájem lesních pozemků spo-
čívající v následujících změnách:
- stanovení výše nájemného za pronájem lesní půdy činí částku odpovídající 75 % z kladného ročního 
výsledku hospodaření nájemce před zdaněním z předmětu pronájmu/pronájem lesních pozemků dle 
této smlouvy/. Minimální výše nájmu je stanovena ve výši 10,- Kč/ha.
Při výpočtu kladného ročního výsledku hospodaření nájemce je vycházeno ze vzorce ( a-b-c), kde je:
a) celkové výnosy v souvislosti s pronajatými pozemky /tržba za prodej dříví a dotace/
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b) náklady na péči o pronajaté pozemky dle LHP
c) podíl na hospodářském výsledku režijního střediska /tj. náklady a výnosy, které nejdou jedno-
značně přiřadit k pronajatým pozemkům a jiným střediskům/. Podíl se vypočítá jako poměr celko-
vých výnosů firmy vůči výnosům v bodu „a“
- na roční výši nájmu vystaví pronajímatelé fakturu se splatností do 15.12. roku vystavení
- nájemce má právo propachtovat pozemky dále třetí osobě, k tomuto musí dát souhlas valná hro-
mada nájemce.
- každá ze smluvních stran má právo výpovědi, která činí 6 let, počítaných od 1. ledna roku následu-
jícího po dni řádného doručené takovéto písemné výpovědi. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2017
19/75/17/RM – rozhoduje udělit Apoštolské církvi, IČ: 01858033, sborem Velké Meziříčí,  
Novosady 1139/40 594 01 Velké Meziříčí souhlas s poskytováním nebytového prostoru č. 101 v bu-
dově č.p. 5 na p.č. 161 v k.ú. Velká Bíteš Diecézní charitě Brno, IČ: 44990260, tř. Kpt. Jaroše 1928/9, 
602 00 Brno pro krátkodobé akce nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Wellmez. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 5. 2017
21/75/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. Energy Benefit Centre a.s., Křenova 
438/3, 162 00 Praha IČ: 290 29 210 na zpracování žádosti o dotaci na rekuperaci tepla v kulturním 
domě ve Velké Bíteši a uzavřít s ní smlouvu s cenou 55.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 23. 6. 2017
22/75/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře cca 170 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 
753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 280 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do spoluvlastnictví 
vlastníků bytových jednotek bytového domu č.p. 294 na p.č. 753/1 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 500,- 
Kč/m2, a to takto:
- id. 1/12, id. 1/24 s tím, že kupující uhradí náklady související s prodejem uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
23/75/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele FORPLAST SYSTEMS s.r.o.,  
Lorencova 3791, 760 01 Zlín, IČ: 292 68 915 a objednat u nich dodávku 6 kusů oboustranných vitrín 
DL120-32 s osvětlením na nádvoří za radnicí za cenu 144.278 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 16. 6. 2017
24/75/17/RM – rozhoduje vyhovět žádosti nájemce bytu číslo 12 na adrese Velká Bíteš, Janovice, 
Návrší 250 a souhlasit s realizací rekonstrukce bytu, který tento nájemce užívá, a to v rozsahu uve-
deném v této žádosti a za dodržení těchto podmínek:
- Nová dlažba, zařizovací předměty (záchodová mísa, umyvadlo a baterie) a vypínače se stanou 
neoddělitelnou součástí bytu a v případě ukončení nájmu nebude nájemce bytu požadovat na městu 
kompenzaci nákladů vynaložených v souvislosti s rekonstrukcí bytu. 
- V případě demontáže barového pultu budou dotčené stavební konstrukce zapraveny (zapravení 
defektů v místech kotvení atd.).
- Stávající sporák bude uložen ve sklepě, v případě jeho nutné likvidace bude odboru majetkovému 
předložen vyřazovací protokol, vydaný oprávněnou osobou.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 6. 2017
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25/75/17/RM – bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIJ-470/17-J o in-
spekční činnosti a protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-471/17-J o kontrole ve Střední odborné 
škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.
26/75/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit
- část pozemku p.č. 1024/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 24 m2 v k.ú. a obci Velká Bí-
teš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 3.070,- Kč stanovenou znaleckým posudkem
za
- pozemek p.č. 1043/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu 120,- Kč/m2,
- pozemek p.č. 3010/3 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu  
120,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 3316 orná půda o výměře cca 765 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu  
120,- Kč/m2,
- část pozemku p.č. 1030 zahrada o výměře cca 18 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to id. 1/2 a id. 1/2 
za cenu 120,- Kč/m2.
Doplatek bude hradit město Velká Bíteš po započtení výše uvedených částek. Náklady související se 
směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
27/75/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy 
VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci 
„Rekonstrukce rybníku na p.č.193 v k.ú. Velká Bíteš“, ve výši 179.080,- Kč včetně DPH. Současně 
RM Velká Bíteš rozhoduje předmětné práce objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 6. 2017
28/75/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká 
Bíteš na realizaci el. rozvodů včetně materiálu v kulturním domě v Holubí Zhoři za cenu 50.104,- Kč 
včetně DPH a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 6. 2017
29/75/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor na adrese Jihlavská 
623, 595 01 Velká Bíteš s nájemcem AgroStar cisterny s.r.o., se sídlem Jihlavská 623, 595 01 Velká 
Bíteš, IČO: 27702944 ke dni 30. 6. 2017 a souhlasí se zachováním adresy sídla firmy na stávající 
adrese nejpozději do 31. 12. 2022. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 6. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 76/2017 KONANÉ DNE 30. KVĚTNA 2017 
 
2/76/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 75/2017 ze dne 29. 5. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 30. 5. 2017
3/76/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 880/33 orná půda o výměře cca 
646 m2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 6. 2017
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4/76/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká 
Bíteš na stavební úpravy márnice ve Velké Bíteši za cenu 343.714,- Kč včetně DPH a předmětné 
práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 6. 2017
5/76/17/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, pří-
spěvkové organizaci pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš dle žádosti č.j. MÚVB/4024/17 k pořádání 
akcí „BÍTEŠKÁ POUŤ 2017“ a „TRADIČNÍ BÍTEŠKÉ HODY 2017“.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: průběžně
6/76/17/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, pří-
spěvkové organizaci spodní část Masarykova náměstí ve Velké Bíteši k pořádání akce „KINEMA-
TOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ 2017“. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 22. 7. 2017
7/76/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Petr Dvořák, Jabloňov 56, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ: 41005384 na opravu vazby na budově č.p. 56 v Holubí Zhoři za cenu 102.850,- Kč 
včetně DPH a uzavřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 20. 6. 2017
8/76/17/RM rozhoduje přijmout cenovou nabídku od spol. TOP CENTRUM car s.r.o., Strážovská 
958, 697 01 Kyjov, IČ: 25331639 na vozidlo Volkswagen Caddy TL 1,4 TSI KR EU 6 za cenu 
448.000,- Kč včetně DPH a uzavřít s ní kupní smlouvu.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2017
9/76/17/RM – rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3840/17 ve 
výši 25.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2017
10/76/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 524/1 o výměře 519 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 77/2017 KONANÉ DNE 5. ČERVNA 2017 
 
2/77/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 76/2017 ze dne 30. 5. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 5. 6. 2017
3/77/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/3981/17 
ve výši 410.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 12. 6. 2017
4/77/17/RM – rozhoduje poskytnout Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2017 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/4034/17 ve 
výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 7. 2017
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5/77/17/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 8/76/17/RM ze dne 30. 5. 2017 a nahradit novým 
usnesením ve znění: Rada města rozhoduje přijmout cenovou nabídku od spol. TOP CENTRUM car 
s.r.o., Strážovská 958, 697 01 Kyjov, IČ: 25331639 na vozidlo Volkswagen Caddy TL 1,4 TSI KR 
EU 6 za cenu 460.141,- Kč včetně demontovatelné dělící mříže a včetně DPH, a rozhoduje uzavřít  
s touto společností kupní smlouvu na výše uvedené vozidlo.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2017 
6/77/17/RM – bere na vědomí návrh zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš a dopo-
ručuje ZM schválit na základě vyhodnocení návrh zadání v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 12. 6. 2017
7/77/17/RM – odvolává pana Tomáše Jelínka z vedoucího pracovního místa ředitele Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace ke dni 31. 8. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 31. 8. 2017
8/77/17/RM – jmenuje pana Michala Kratochvíla na vedoucí pracovní místo ředitele Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 1. 9. 2017
9/77/17/RM – stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká 
Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 1. 8. 2017 na 26 zaměstnanců.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 8. 2017 

VZPOMÍNÁME

Dne 24. června 2017 jsme se naposledy rozloučili s paní Hanou SLÁMOVOU. 
Její srdce dotlouklo tiše dne 15. června 2017 po dlouhé nemoci ve věku 67 let. 

Děkujeme všem, kteří tichou vzpomínkou uctí její památku.

Dne 30. června uplynuly dva roky od úmrtí paní Ludmily JANEČKOVÉ z Koší-
kova. Vzpomínají kamarádky.

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 září 2017: 17. srpna 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Poskytuji bezplatné právní služby a poradu v oblasti mezinárodního, občanského, 
obchodního práva a právní zastupování v oblasti stavebního a pojistného práva. 
Kontakt: 775 002 221, mail: karel.vidlak@gmail.com. 

Hledám pěkný domek se zahrádkou. Tel.: 739 826 409

Hledám byt v Bíteši nebo okolí, nejlépe směr Brno Tel.: 607 127 906

Hledáme spolehlivého a šikovného číšníka na vedoucí pozici do Hotelu Harmonie 
v Zastávce u Brna. V rámci dané pozice nabízíme vyšší platové ohodnocení. 
Kontakt: 739 072 290.

Hledám šikovnou paní pro pravidelný úklid rodinného domu. Tel.: 773 500 752.

jedinečná a pohostinná

Komerční sdělení / Inzerce
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TJ Sokol Velká Bíteš  
pořádá: 

V termínu od 23. 7. do 5. 8. 2017  v krásné přírodě u obce Šebkovice 
Cena pro členy oddílu: 2350 Kč 

Cena pro ostatní: 2550 Kč 
• Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s podsadami. Hygiena je zajištěna v umývárce s možností 

teplé vody. Strava je zajištěna 5x denně, pestrý jídelníček. 
• Tým certifikovaných vedoucích připravil bohatý program, který rozvíjí a podporuje vztah k přírodě, 

spolupráci, sounáležitost  
• Z tábora si odvezete mnoho znalostí a tábornických dovedností a hlavně – spoustu krásných 

vzpomínek!:) 
• Vítány jsou všechny děti a mládež ve věku od 9 do 16 let bez ohledu na to, zda navštěvují turistický 

oddíl Bobrosvišti.Jeď s námi i Ty! :) 

Více informací a přihlášky získáte zde: 
Hl. vedoucí: Luděk Tuček; Tel.: 608 137 475; E-mail:  luda.tuinak@gmail.com      www.bobrosvisti.sokolvelkabites.cz 

ZNAK KVALITY 
PROPÙJÈUJE 

SDRUŽENÍ POHØEBNICTVÍ ÈR 

kompletní pohøební služby, výkopy hrobù

nepøetržitý odvoz zesnulých

kamenosochaøství - výroba, prodej a montáž pomníkù

možnost sjednání objednávky v mimopracovní dobu 

www.pohrebni-sluzba-velkabites.cz

Pohøební služby zajiš�ujeme

s tradicí a úctou již od roku 1906.

Velká Bíteš, Kostelní 75, tel.: 566 532 419 - nonstop

Komerční sdělení / Inzerce
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SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

9. září 2017
TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM

10. září 2017

6. – 13. září 2017
HODOVÉ  SKLÍPKY  |  HISTORICKÝ  ŠERM  |   LUNAPARK 

VÍNO  |  DECHOVÁ   A  CIMBÁLOVÁ  MUZIKA  |  BURČÁK  

Více informací na: www.bitessko.com

jedinečná a pohostinná
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