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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
práce na revitalizaci objektů prvního stupně základní 
školy Tišnovská – Za Školou pokračují nezmenšeným 
tempem. Školní kuchyň a jídelna dle předpokladu 
fungují od 4. září. Čekají nás některé důležité milníky 
stavby. U historického objektu v Tišnovské ulici jsou 
aktuální přípravné práce pro střechu, pro částečnou 
půdní vestavbu a pro obnovení ozdobného frontonu 
nad vchodem. U druhé budovy Za Školou je to ob-
dobné. Bude demontována celá střešní konstrukce.  
V průběhu stavby jsme navíc zjistili problémy se stati-
kou stropu a překladů oken v horním patře budovy Za 
Školou. Z tohoto důvodu je na této budově nutno do-
přesnit statiku všech nových budovaných konstrukcí.

V pondělí 24. září se naposledy v končícím volebním období pracovně sešlo zastupi-
telstvo města. Kromě bodů zasedání, týkajících se rozpočtu města, odkupu potřebných 
pozemků pro severozápadní obchvat a také například dotací trenérům mládeže sportov-
ních organizací a Oblastní Charitě, dalo zastupitelstvo mandát majetkovému odboru města  
k dořešení přípravy odprodeje majetkového podílu města na bytovém domě Jihlavská 282 
Bytovému družstvu Města Velká Bíteš.

V lokalitě Babinec se chýlí ke svému závěru stavební práce na druhé etapě výstavby 
technické a dopravní infrastruktury pro parcely k výstavbě nových rodinných domů.  
V říjnu dle harmonogramu budou položeny asfaltové povrchy komunikací. I v této etapě 
se vyskytly problémy, které celkové termíny stavby objektivně prodloužily. Vzhledem  
k tomu, že máme požadavek na stoprocentní kvalitu dokončeného díla, jsme ochotni posu-
nout smysluplně termín provádění dokončovacích prací a terénních úprav ploch do jarního 
období příštího roku.  

Členové rady města v závěru září odsouhlasili zpracovanou koncepční studii zástavby 
části lokality U Stadionu, ve které by měla být umístěna novostavba Domova se zvláštním 
režimem. Odsouhlasili současně též celkový rozsah a dispozici tohoto nového domova 
důchodců. Rovněž se shodli na podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Základní školy 
Tišnovská. Budova této základní speciální školy na Tišnovské ulici nutně potřebuje re-
konstrukci a dostavbu, která by umožnila vybudování odborných učeben, zázemí pro pe-
dagogy a asistenty pedagogů včetně bezbariérového přístupu a bezbariérového sociálního 
zázemí.  Jde o rozsáhlý projekt, nákladově převyšující 30 milionů Kč. Za tímto účelem 
chceme využít aktuálně vyhlášeného dotačního programu. V současnosti máme zpraco-
vaný projekt akce, na který je již vydáno stavební povolení.  
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Vážení spoluobčané,
velice rád bych vás touto cestou pozval v sobotu 27. října 2018 do kulturního domu na slavnostní 
večer u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československého státu. Celá akce bude zakončena 
koncertem vynikajícího houslisty a skladatele Jiřího Pavlici a hudebního souboru Hradišťan.

Dovolte mi, abych vám zároveň poděkoval za vaši podporu a přízeň, kterých se nám 
dostalo  v průběhu celého volebního období. Za toleranci a podporu záměrům a krokům,  
které činilo vedení města v tomto období pro rozvoj města a jeho obyvatele. Poměrně znač-
nou část záměrů se nám podařilo připravit a uskutečnit. Další část je rozpracována nebo 
připravena k realizaci. V oblasti dopravy se jedná zejména o postupnou přípravu obchvatu 
města. První severozápadní část je již navržena k realizaci v období 2020 – 2021. V oblasti 
života občanů je to dokončení probíhající revitalizace objektů prvního stupně základní 
školy, rekonstrukce a rozšíření mateřské školy na náměstí nebo rekonstrukce a dostavba 
kulturního domu. Příprava výstavby domova důchodců, rekonstrukce základní školy spe-
ciální, ale i dostavby fotbalového stadionu. V neposlední řadě pak podpora a koordinace 
přípravy a výstavby supermarketu v lokalitě Vlkovská, v období 2020 – 2021.

V říjnu budete rozhodovat o dalším směřování města v následujících čtyřech letech. 
Rozhodujte se moudře. Podpořte své kandidáty, kteří v případě získání silného a většino-
vého mandátu od voličů budou naplno pracovat pro město a jeho občany se zodpovědností 
a pokorou.

Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Úterý 2. října 2018 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Kateřina Javůrková – lesní roh, Lukáš Klánský – klavír
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Od 8 října do 18. října 2018 po – pá 8.00 – 17.00 hodin, so 9.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – VII. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého

Čtvrtek  11. října 2018 v 15.30 hodin
DRAKIÁDA
Začátek bude v 15.30 hodin na poli mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze školky je v 15.00 hodin.
Program: velká draková soutěž – diplomy pro nej…, dárek, sladkost a čaj pro všechny děti, 
opékání špekáčků přinesených z domova.
Organizuje: Mateřská škoda U Stadionu, Velká Bíteš 
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Pátek 12. října 2018 v 19.00 hodin
„ALKEHOL“ – ROCKOVÝ KONCERT 
Předkapela: MENHIR – 19.00 – 20.00 hodin, ALKEHOL – 20.30 – 22.00 hodin
Vstupné v předprodeji: 350 Kč, na místě 380 Kč. 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 13. října 2018 v 19.00 hodin
„ČOCHTAN VYPRAVUJE“ – komediální příběh s Josefem Dvořákem
Vstupné: 340 Kč, předprodej vstupenek 
v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pondělí 15. října 2018 v 17.00 hodin
„TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V KRAJI VYSOČINA“
Slavnostní otevření výstavy 
Výstavu uvede PhDr. Katina Lisá, vedoucí Regionálního pracoviště 
tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. V hudební části vernisáže 
vystoupí dětská skupina Národopisného souboru Bítešan.
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Organizuje: Regionální pracovistě Tradiční lidové kultury Muzea Vysočiny Třebíč 
a Městské muzeum ve Velké Bíteši

Úterý 16. října 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od 2let
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Úterý 16. října 2018 v 17.00 hodin
KUBA
Beseda s cestovatelem Petrem Nazarovem.
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Středa 17. října 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORKLUBU
Kvízové odpoledne s Karlem Smolíkem
Organizuje: Seniorklub
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Úterý 23. října 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Úterý 23. října 2018 v 17.00 hodin
PŘEDNÁŠKA K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
Přednáška lektora PhDr. Stanislava Balíka
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Sobota 27. října 2018 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna    
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota 27. října 2018 od 18.00 hodin
OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU S HRADIŠŤANEM
Program: 18.00 hodin – přivítání hostů, prohlídka výstavy fotografií, 
19.00 hodin – slavnostní zahájení, žehnání praporů, koncert „HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica“
Vstupné: 290 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 30. října 2018 v 17.00 hodin
ZAPOMENUTOU ALBÁNIÍ
Beseda s cestovatelem Liborem Drahoňovským.
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Úterý 30. října 2018 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Ivana Tomášková – housle, Renata Ardaševová – klavír
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

PŘIPRAVUJEME: 

Od 5. listopadu do 16. listopadu 2018 po – pá 8.00 – 15.30 v pracovní dny
,,KDYŽ PODZIM ZABARVÍ LISTÍ, CO PADAJÍ ANDĚLŮM NA KŘÍDLA  
Z CEST“ – výstava malířky Renaty Wimmerové (Buršíkové) a malířky Yvonny Horské. 
K vidění budou obrazy a koláže z Ateliéru Večernice, doplněné keramickými výrobky a anděly.
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Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami

Středa 7. listopadu 2018 v 19.00 hodin
ČECHOMOR – 30 let
Koncert skupiny Čechomor v rámci oslav 30. narozenin.
V Turistickém informačním centru jsou vstupenky už pouze na stání za 390 Kč.  
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: VM ART production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Neděle 11. listopadu 2018 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát skupina „RETROBAND“
Předprodej vstupenek bude zahájen v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace „Naše bítešská“

Pátek 7. prosince 2018 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY MILOČANKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 20. prosince 2018 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2018
Hosté: Dětský pěvecký sbor POUPATA ZUŠ Velká Bíteš, Karel Nováček, Sean Berry 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. 10. v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 330 Kč.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB  
DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 

podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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1. Volby do zastupitelstva města Velká Bíteš se uskuteční: 
  v pátek dne 5. 10. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. 10. 2018  

od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  
2. Místem konání voleb: 
 ve volebním okrsku č.: 1 
  je volební místnost: KLUB KULTURY, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5 
  pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Hybešova, Karlov, Kpt. Jaroše,  

Lípová, Malá Strana, Návrší, Strmá, U Kapličky, Za Potokem, Karlov, Kozí,  
Kpt. Jaroše, Masarykovo náměstí, Pod Hradbami, Růžová, Za Loukami, Zmola,  
a v místní části Pánov 

 ve volebním okrsku č.: 2 
 je volební místnost: SOŠ, Velká Bíteš, Tyršova 239 
  pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Chobůtky, Jihlavská, Lánice, Na Vý-

sluní, Pod Spravedlností, Rajhradská, Tyršova, U Stadionu (430, 574), Za Uličkami, 
Zahradní 

 ve volebním okrsku č.: 3 
 je volební místnost: Mateřské školy, U Stadionu 538 
  pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Družstevní, Nová Čtvrť, U Stadionu 

(431, 432, 474, 475, 548, 573), Vlkovská (108, 211, 212, 217, 218, 384, 410, 413, 429, 
433, 590) 

 ve volebním okrsku č.: 4 
 je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Velká Bíteš, Sadová 579 
  pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: K Mlýnům, Hrnčířská, Kostelní, Na Va-

lech, náměstí Osvobození, Peroutkova, Pod Babincem, Sadová, Tišnovská, Za Školou, 
U Stadionu (238, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 284, 294, 377, 378, 379, 386, 600), 
Vlkovská (381, 382, 383, 385)  

 ve volebním okrsku č.: 5 
 je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE, Košíkov č.p. 96 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Košíkov, Ludvíkov 

 ve volebním okrsku č.: 6 
 je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JINDŘICHOV, Jindřichov 11 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Jindřichov, Jestřábí 

 ve volebním okrsku č.: 7 
 je volební místnost: OBECNÍ DŮM HOLUBÍ ZHOŘ, Holubí Zhoř 38 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části: Holubí Zhoř 
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 ve volebním okrsku č.: 8 
 je volební místnost: KULTURNÍ DŮM BŘEZKA, Březka 7 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místní části: Březka 

 ve volebním okrsku č.: 9 
 je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV 
 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v místních částech: Bezděkov, Jáchymov 

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 
území České republiky.  

4.  Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den 
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5.  Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrs-
ková komise hlasování neumožní.  

6.  Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad  
a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební míst-
nost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise 
zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s pře-
nosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují 
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování. 

7.  Za pořádek ve volební místnosti a v jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda 
okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hla-
sování jsou závazné pro všechny přítomné.  

Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš 

ŠKOLY

DĚTI ZE ŠKOLKY NA ZIMNÍM STADIONU VE VELKÉ BÍTEŠI

V pondělí 17. 9. navštívila Mateřská škola Lánice místní zimní stadion, jako předvoj 
celorepublikového projektu „Pojď hrát hokej“. Trenéři bítešských hokejistů seznámili 
třídy Včeliček, Soviček a Motýlků s pojmem hokej včetně hokejové výstroje, kterou si 
dokonce vyzkoušely. Děti obdivovaly poháry, medaile a především hokejového maskota 
v podobě piráta.

A že není hokej jen pro kluky, byla pro holky skvělá informace. A když prý začínající 
hokejista nemusí ani umět bruslit, mnohé děti hned měly jasno, který sport si zvolí. Možná 
se tak právě u nás objeví nový David Pastrňák či Tomáš Hertl. Bývá vcelku neobvyklé 
vstoupit na ledovou plochu v letním počasí a právě to se dětem poštěstilo. Sice jen na 
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chvilku, ale za ten zážitek to roz-
hodně stálo.

Závěrečnou tečkou milého se-
tkání byl dárek pro všechny děti 
v podobě barevných hokejových 
triček a pozvání k náboru pro za-
čínající malé hokejisty, který se 
konal již v pátek 21. 9. v 15.00 
hodin na zimním stadionu. Sport 
je pro děti nesmírně důležitá 
součást života, a zda to bude 
hokej, judo, tenis či jiný sport, 
dopřejme jim ho.

Tímto bychom chtěli po-
děkovat hokejovým trenérům  
HC Spartak za dnešní dopoledne 
a popřát mnoho úspěchů v násle-
dující sezóně.

Gabriela Vospělová, MŠ Lánice

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU
    

Mateřská škola U Stadionu zve 
všechny děti z našeho města a okolí 
ve čtvrtek  11. října 2018 na Draki-
ádu. Začátek bude v 15.30 hodin na 
poli mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze 
školky je v 15.00 hodin.

PROGRAM: velká draková sou-
těž – diplomy pro nej…, dárek, sladkost a čaj pro všechny děti, 
opékání špekáčků přinesených z domova.

Těšíme se na vás a vaše draky!
Kolektiv mateřské škody U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZŠ SADOVÁ

Ani o prázdninách jsme nezaháleli
O letních prázdninách bylo vypsáno devět termínů, kdy mohly děti přijít a zapojit se 

do práce na školním pozemku. Přes horké počasí nabídlo pomocnou ruku padesát žáků. 

Společné foto z návštěvy.  |  Foto: Archiv MŠ
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Chceme všem poděkovat, protože bez jejich pomoci by záhonky po prázdninách byly plné 
plevele a rostliny by byly suché. Dík patří též všem paním učitelkám, které ve svém volnu 
přišly děti podpořit.

Vítání prvňáčků
Prázdniny utekly jako voda a nastal dlouho očekávaný den  - 3. září. Očekávaný zvláště 

pro žáky prvních tříd. Nicméně i skupina deváťáků byla trošku nervózní. Byli to ti,  
kteří i o prázdninách pilně nacvičovali uvítací pásmo pro prvňáčky. Díky ztíženým pod-
mínkám oproti předešlým rokům jsme neměli jednu centrální místnost, a tak svůj program 
museli předvést v každé třídě zvlášť, tedy celkem čtyřikrát. Deváťáky to neskutečně ba-
vilo, vžili se do svých rolí, takže není divu, že sklidili zasloužený potlesk. Další společné 
akce budou následovat během celého roku a už teď se na ně těšíme.

Adaptační kurzy a dny 
 V prvním školním týdnu byl pro žáky šestého ročníku připraven adaptační program pro 

snazší zvládání přechodu na druhý stupeň, k seznámení s novými žáky a třídními učiteli. 
Adaptační aktivity probíhaly v tanečním sále ZUŠ, za poskytnutí prostor děkujeme panu 
řediteli Kratochvílovi.  Program byl zaměřen na bližší poznání žáků, na schopnost spolu-
práce ve dvojici i ve skupinách, na rozvoj komunikace. Výchovná poradkyně Marie Vlč-
ková poskytla žákům informace týkající se výuky na druhém stupni a organizace domácí 
přípravy. Novým šesťákům přejeme hodně úspěchů.

I třídy prvního stupně za pomoci třídních učitelek stmelovaly svůj kolektiv například při 
pobytu v přírodě. Procesy vzájemného sbližování, které obvykle trvají delší dobu, lze po-
mocí adaptačních aktivit nastartovat a urychlit. Při řešení různých úkolů a společné zábavě 
při hrách žáci intenzivně spolupracovali, což byl jeden z cílů adaptačního dne.

Dva dny se záchranáři
Do příjezdu záchranné služby je občan ve většině zemí světa povinen poskytnout 

první pomoc podle svých možností a schopností, pokud tím neohrozí své vlastní zdraví 
nebo život. V rámci preventivního programu se záchranáři snažili prohlubovat znalosti 
zdravotnické první pomoci u žáků naší školy se záměrem rozvíjet jejich schopnosti, 
znalosti a ochotu poskytnout laickou první pomoc a svépomoc při běžných úrazech,  
ale i v případě mimořádné události nebo krizového stavu. Impulzem pro tuto akti-
vitu byly alarmující informace o nízké úrovni znalosti zdravotnické první pomoci  
v běžné populaci. Žákům druhých, pátých a šestých ročníků byly vhodnou formou při-
měřenou věku podané a vysvětlené informace o základech poskytování první pomoci.  
Za pomoci zdravotníků si prohlubovali vědomosti o důležitosti čísel tísňového volání, 
pokoušeli se ošetřit jednotlivé úrazy, uvést člověka do stabilizované polohy, poskyt-
nout umělé dýchání a učili se také přesně a výstižně vyjadřovat při přivolávání první 
pomoci. Žáci se i přes vážné téma se záchranáři zasmáli při spoustě vtipných momentů 
při řešení nejrůznějších situací.
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Plánované akce:
Ve čtvrtek dne 25. října 2018 bude probíhat v budově ZŠ Sadová oslavná akce ke 100. 

výročí vzniku Československé republiky.  Žáci společně s učiteli seznámí návštěvníky se 
zajímavostmi o vzniku republiky, představí profily nejdůležitějších osobností, literárně, 
výtvarně i dramaticky ztvární příběh svých předků. Zábavnou formou se zaměří na nejdů-
ležitější události a inspirují se místem i dobou, v nichž žili naši předci uplynulých sto let.

Akce se koná ve čtvrtek 25. října 2018. Srdečně zveme veřejnost k návštěvě,  
o akci budeme podrobně informovat.

Eva Hudcová

KULTURA

HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ

Karel May – Poklad dobrodružných příběhů, tak zněl přesně název výstavy obrazů  
a sběratelských kuriozit dvou pánů, a to malíře Miroslava Pospíšila a mayologa Jana Ko-
tena, která proběhla v období hodů ve výstavní síni Klubu kultury Města Velké Bíteše.  

Z vernisáže.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Už samotná vernisáž, která zahájila tuto nevšední akci v pondělí 3. září, měla vysoký 
kulturní náboj a vystupující Tišnovské kvarteto, zpěváci Jiří Helán a Aleš Bojanovský, 
utvrdilo všechny přítomné účastníky, že tihle „kluci“ si zaslouží obdiv i uznání. Vždyť 
při vchodu do síně si každý povšiml nejenom překrásných obrazů Miroslava Pospíšila,  
ale i  sběratelských exponátů pana doktora Jana Kotena, ať už se jednalo o kopie Vinne-
touovo stříbrné pušky a Shatterhandovy henryovky a medvědobijky, dále pak vzácné  
a unikátní knižní věci. 

Výstavní sál navštívilo nebývalé množství zájemců všech věkových kategorií. Přišly 
se podívat děti z mateřských a základních škol a po dobu čtrnácti dnů přicházelo mnoho 
rodin, umělců a též turistů, kteří se podivovali nad vším, co výstavní síň nabídla. V ži-
votní velikosti ztvárnění hrdinové Divokého západu každému připadali, že každou chvíli 
vystoupí z pláten a místo divoké jízdy na koních po prériích se zapojí do činného dění 
velkobítešských hodů. 

Pokud jste výstavu navštívili a spoustu krásných obrazů a exponátů jste viděli naživo, 
tak vám touto cestou chci za tvůrce poděkovat. Ti, kteří to nestihli, snad budou mít v brzké 
době možnost to napravit.       

Josef Jelínek

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2018 JSOU ZA NÁMI

Tradiční bítešské hody 2018 jsou za námi a my už na ně můžeme jen vzpomínat. A my-
slíme, že budeme vzpomínat jen v dobrém. 

Chtěli bychom poděkovat Pánu Bohu, že nám na celé hody dopřál krásné počasí.  
Naše poděkování patří také firmě Labara za štědrý finanční dar, Jeřábkově pekárně za chléb 
a koláčky, Klubu kultury – jmenovitě Josefu Jelínkovi, Silvě Kotačkové, Janě Mézesové 
a Lence Plechaté – za spolupráci při organizování hodů, Technickým službám Velká Bí-
teš – především Pavlu Gaizurovi, Honzovi Hotárkovi, Petru Šmardovi, Pavlu Ráčkovi – za 
všechny práce okolo máje a pořádku na náměstí, firmě AKE za nabroušení pořízů, Zahrad-
nictví Pelán za věnec pro zesnulé rychtáře a rychtářky, Františkovi Drlíčkovi za dožínkové 
věnce, krušpánky a kytice, Draze Melicharové za květinovou výzdobu kostela, Jaroslavu 
Němcovi za výrobu konstrukce na věnec na máju, Martinovi Bičanovi za dopravní značky, 
Věrce Tučkové za výrobu šátků pro stárky, Jiříkovi Kratochvílovi za zapůjčení reproduk-
toru, stanu a za potisky, Kačce Kratochvílové a Pomněnkám za hudební doprovod při mši 
sv., Martinovi Šmídkovi a Danči Jirglové za zapůjčení koz pod máju, otci Bohumilovi za 
duchovní doprovod, Michalovi Kratochvílovi a Leošovi Muzikářovi za zvýhodněné vstupy 
pro chasu na diskotéky, Pavlu Skráškovi za hodové víno za dobrou cenu, Peti Neklapilové 
za grafický návrh glejtu, Muzikantům Ladislava Prudíka a Lesance za hudební doprovod,  
Josefu Pánkovi za postavení máje, klukům lesákům za skácení máje, Tomášovi Jašíčkovi za 
videodokumentaci hodů i příprav, hodovým sklípkům, které pohostily chasu, všem účinku-
jícím za zpestření hodového týdne a všem dalším, kteří tvořili skvělou atmosféru letošních 
hodů. Poděkovat musíme i našim rodičům a sourozencům, kteří nám ve všem pomáhali. 
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Speciální dík patří našim letošním rychtářům Víťovi a Markétě Chmelíčkovým, konše-
lům Řezáčovým, Dohnalovým a Žákovým, písařovi Laďovi Koubkovi, katovi, policajtům  
a policajtkám, cikánům a cikánkám a celé 48členné bítešské chase! Díky vám všem jsme 
si ty letošní hody užili opravdu na maximum. Děkujeme!

Hlavní stárek Peťa Mašek a hlavní stárková Kačka Vrzalová

TAK MÁME PO HODECH

A je tu podzim. Trocha melancholie v tomto okamžiku. Cítíme se tak, jako kdysi po pří-
jezdu z letního tábora. Plni zážitků, plni dohasínající euforie. Prožili jsme s letošní chasou 
dva měsíce. Poznali spoustu nových tváří a osobností, co se skrývají za nimi. I když to bylo 
na nás dost intenzivní, jsme za to velice rádi. 

Letošní chasa byla hodně “mladá”. Mnoho tanečníků bylo v chase poprvé a většina 
nejzkušenějších tancovala teprve počtvrté. I přesto to všechno zvládli a letošní hody se jim 
skutečně povedly. Velkou zásluhu na tom měli samozřejmě první stárek se stárkovou. Peťa 
je dobrý organizátor a Kačka zase ten pravý stmelovač, a tak se dobře doplňovali. I oni 
letos přišli s něčím novým. Ať to byla originálně ozdobená mája, hodové dopravní značení, 
vratné kelímky… Uvidíme, jestli se v budoucnu něco zachová. Alespoň těm kelímkům 
bychom to přáli. A třeba bude v budoucnu živěji i v oživlé “békuvni“.

Pochvala patří také všem stárkům a stárkám, kteří poctivě nacvičovali besedy, pomáhali při 
sbírání chvojek, pletení hada, hlídání máje…, no prostě při všech činnostech, které jsou po-
vinností chasy. Na hlavní akce se aktérů sešlo vždy dost, a to i přes občasnou nepřízeň počasí.

A když jsme u toho počasí, tak i to nám nakonec přálo a po celou dobu hodů jsme si 
užívali teplého sluníčka.

Během celých hodů nás doprovázeli a pomáhali naši skvělí konšelé, bývalí stárci a stár-
kové a další kamarádi. Za to jim patří náš velký dík.

Na závěr bychom chtěli poděkovat celé bítešské chase a všem organizátorům za pečli-
vou přípravu a živelnou realizaci letošních bítešských hodů. 

Rychtář a rychtářka Chmelíčkovi

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM  
ZA BÍTEŠSKÉ HODY 2018

Tradiční bítešské hody 2018 jsou již minulostí a touto cestou bychom rádi za naši organizaci 
Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše poděkovali všem, kteří se na organi-
zování této velké akce jakkoliv podíleli. Dlouhá příprava předcházela všemu, co jste mohli na 
letošních hodech spatřit, a slunečné dny od pátého září do dvanáctého září podpořily nesku-
tečnou atmosféru, kterou si přišli užít obyvatelé nejenom Velké Bíteše, ale návštěvníci z dale-
kého okolí. Děkujeme městu Velká Bíteš, Technickým službám Velká Bíteš s.r.o, řediteli SOŠ  
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Ing. Josefu Chytkovi, jeho žákům, především mistrům Aleši Janíčkovi, Jozefu Jackovi a Miro-
slavu Smejkalovi, městské policii a státní policii, obětavým pracovníkům Security Monit, s.r.o., 
Ivaně Mandátové, dobrovolným hasičům Velké Bíteše za skvělou spolupráci. 

Poděkování patří Silvě Smutné, Haně Sedlákové, manželům Hradilovým, všem vystu-
pujícím i ostatním, kteří se aktivně podíleli při organizaci šestnáctého ročníku folklorního 
festivalu „Setkání na Podhorácku“. 

Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční nebo věcnou cenou,  
a to jmenovitě městu Velká Bíteš, Bítešské dopravní společnosti, NTC, Auto Pokorný, 
Atika Lysý s.r.o, Auto Dobrovolný VM, s.r.o., J.P.N. Cars s.r.o., PBS Velká Bíteš, Stře-
disko praktického vyučování, ITW Pronovia, s.r.o, Autoimpex s.r.o., ČS B.C.S. Slovnaft, 
Kargoma s.r.o., Zdeněk Mazánek – www.mazos.cz, Uzenářství a Lahůdky Sláma s.r.o, 
Cukrárna U Zdubů, Mihal s.r.o., Hotel U Raušů, Květiny, zahrádkářské potřeby Drlíčková, 
zahradnictví Tomáš Pelán a všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na 
hladkém průběhu letošních hodů. 

Též bychom chtěli moc poděkovat dalším 128 sponzorům, kteří přispěli ať už finanč-
ními nebo věcnými dary do bohaté hodové tomboly.

Za kolektiv pracovníků ICKK Josef Jelínek, ředitel Klubu kultury

HODOVÉ STŘÍPKY 2018
– subjektivní postřehy –

Mimořádný koncert BHP (čtvrtek)
Byl příjemným kulturním vstupem do hodového týdne. Letošní vystoupení vokální sku-

piny SKETY bylo sice žánrově odlišné, přesto bylo početnými posluchači s nadšením přijato.

Setkání na Podhorácku (sobota)
Pečlivě připravené, žánrově pestré a profesionálně moderované Karlem Hegnerem. 

Nádherné počasí a nečekaně žhnoucí zářijové slunce způsobilo, že někteří z početných 
návštěvníků odcházeli do ruda opálení.

Česko – Slovenský večer (sobota)
Mnoho pozvaných (jak je u nás zvykem) ke stolům nepřišlo, ti však byli v zápětí na-

hrazeni jinými, čekajícími. Vystupující folklórní soubory – hostující slovenský  SKALI-
ČAN a domácí BÍTEŠAN se postaraly o bujarou zábavu, a když se k vystupujícím přidali  
i návštěvníci, zmizela hranice mezi nimi a vznikl jeden dobře se bavící celek. Tak nějak by 
měla vypadat hodová zábava.

Vietnamské rolky
Staly se středem pozornosti davů proudících nahoru a dolů Kostelní ulicí. Díky své la-

hodné a poněkud exotické příchuti, zaujaly mnoho hodových návštěvníků, kteří mj. ocenili 
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také jejich pohodlnou konzumaci - ve srovnání s promaštěnými langoši či bramboráky. 
Bylo je možné ochutnat po všechny hlavní hodové dny, pouze v nedělním podvečeru už 
bylo u stánku před Večerkou vyprodáno. Je vidět, že tato pracovitá asijská komunita se 
stává přirozenou součástí i obohacením života našeho města.

Nedělní dopoledne 
Vystoupení řízné dechové hudby Doubravěnka bohužel nepřilákalo tolik posluchačů, 

jak by se očekávalo. Ale my, co jsme po náročné sobotě přišli, jsme nelitovali a dokonce 
jsme si zatančili a zazpívali. Navíc pivo „Svijany“, čepované hned vedle pódia „Naší Bí-
tešskou“, bylo vynikající.

S blížícím se symbolickým kladením hvězdy pana Jaroslava Uhlíře začalo návštěvníků 
přibývat, až se prostranství zcela zaplnilo. Umělec byl přivítán intenzivním potleskem  
a následoval klasický křest šampaňským, které bylo odseknuto šavlí someliéra. Kmotry 
byly zpěvák Petr Bende a trenér Martiny Sáblíkové Petr Novák, vše za asistence starosty 
Milana Vlčka, Jirky Rauše a ostatních bítešských osobností.

Hlavní hodový program na pódiu
Má svoji letitou tradicí a je vyvrcholením celých hodů. Ten letošní, s výborným kompar-

sem a chasou nebyl výjimkou. Zmíním se pouze o písaři, jehož poněkud kratší proslov byl 
předvolebně opatrnější, ale přesto vtipný.

Lze jen očekávat, kdy mu „Úřad pro utajování informací“ zakáže používat historicky 
správné pojmenování romské komunity. 

Názory (zaslechnuto v nedělním odpoledni)
Paní M.K. z Březského:
„Já ty Bítešáky zbožňuji. Zdá se mně, že je to rok od roku lepší. Obdivuji jejich pracovitost, 
to nemá žádné město.“  
Paní S. z Třebíče:
„Já jsem tady každý rok i s dětma. Nemohu si to nechat ujít, narodila jsem se tady. Když vi-
dím to rozesmáté mládí na pódiu, tak mě to nabíjí novou energií,neměla jsem lehký život.“

 To nebyl redakční rozhovor, ale přirozené povídání dvou paní v důchodovém věku na 
lavičce, na náměstí.

 
Kácení máje

Profesionálně provedené, s přesným dopadem a následujícím úprkem malých dětí s nůž-
kami, připravenými na ustřižení mašlí. Letos však přítomní postrádali tradiční dechovou 
hudbu.

Závěr
Po diskuzi s mnohými návštěvníky se domnívám, že bítešské hody svým kulturním, 

zábavným i konzumním charakterem dokáží splnit většinu požadavků návštěvníků, a díky 
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neúnavné pracovitosti všech zaangažovaných se staly po zásluze kulturním fenoménem 
nejen na Vysočině. 

Alois Koukola

SKETY SE VÁM DOSTANOU POD KŮŽI!

22. sezonu Bítešského hudebního půlkruhu jsme zahájili již tradičně hodovým koncer-
tem 6. září 2018. Tentokrát jsme přivítali v sále KD vokální sextet Skety. S tímto ori-
ginálním tělesem jsme zcela vybočili ze zajetých kolejí našich koncertů. Nejen žánrem,  
ale i uzpůsobením sálu a ozvučením. Rovněž v publiku se objevily nové tváře, které si 
tento výjimečný koncert nenechaly ujít. A dobře udělaly.

Již po úvodních tónech bylo jasné, že Skety vás prostě „chytí“ a nepustí. Tato šestice 
tří mužů a tří žen vás vtáhne do děje. Během koncertu zaznělo mnoho písní popového či 
jazzového charakteru nebo ve stylu latino a některé byly natolik originální, že by se daly 
označit dle svého autora za čistě „Wajsarovské“. Zazněly i skladby z jejich nejnovějšího 
CD „Týdytý“- jako např. Dadaismuz, Nevěsta a nezapomenutelný Štrůdl. 

Skety jsou výjimečné nejen svým stylem - troufám si tvrdit, že podobné těleso se na naší 
hudební scéně nevyskytuje - ale především svým uměním a profesionalitou. To, co jsou schopni 
vytvořit „pouze“ svými ústy, zůstává pro normálního smrtelníka nepředstavitelné. Dokonale 
ovládají techniku scatu, jejímž prostřednictvím jsou schopni navodit představu nejrůznějších 
nástrojů a zvuků, takže divák má pocit, jako by slyšel před sebou celý orchestr.

Naprosto bezchybná intonace, často velmi obtížné rytmické změny a celková kompakt-
nost tělesa působí tak lehce a samozřejmě, že člověk bez problémů podlehne klamnému 
dojmu o snadnosti jejich počínání. Avšak právě toto je známkou nejvyšší kvality. 

„Děkovačka“ po koncertu.  |  Foto: Otto Hasoň
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Skety prostě zpívaly, dýchaly, vyslovovaly, tančily a hlavně nás celý večer skvěle bavily. 
Za to jim patří velký dík. Nevím, jak vám, ale mně se Skety dostaly pod kůži a doufám,  
že jsme je neslyšeli naposledy!

Marika Kašparová

LESNÍ ROH ZAHAJUJE 22. SEZÓNU BHP

Čas utíká neúprosně, léto a hodové Skety jsou za námi a nás čeká první řádný kon-
cert 22. sezóny BHP. Na říjen je v programu koncert, který nám v loňském roce utekl 
kvůli zdravotní indispozici jednoho z účinkujících. Tentokráte snad hornistku Kateřinu 
Javůrkovou budeme moci uvítat a vyslechneme si krásný zvuk lesního rohu této vynika-
jící mladé umělkyně. Kateřinu na klavír doprovodí přední český pianista Lukáš Klánský,  
kterého jsme loni vyslechli sólově. Pojďme si umělce krátce představit.

Kateřina i Lukáš patří k nejžádanějším umělcům mladé české generace. Na pódiu se 
setkávají nejen při společném koncertování v duu, ale i při koncertech Belfiato Quintetu, 
který si Lukáše v posledních sezónách často zve jako hosta, nebo v triu s houslistou Janem 
Mráčkem. Kateřina Javůrková začala hrát na hornu v devíti letech. Absolvovala pražskou 
Konzervatoř, studuje na Akademii múzických umění v Praze. Během studií se zúčast-
nila stáže na pařížské konzervatoři. Je vítězkou mezinárodních interpretačních soutěží.  
Je členkou České filharmonie a Pražské komorní filharmonie. Působí v dechovém kvintetu 
Belfiato Quintet. Spolupracuje i s dalšími předními českými a zahraničními tělesy (např. 
Orchestre de Paris atd.). Nyní zakládá svou Cukrárnu za rohem. 

Lukáš Klánský hraje na klavír od pěti let. Studoval na pražské konzervatoři, na HAMU ve 
třídě svého otce, prof. Ivana Klánského. V současnosti pokračuje v doktorandském studiu.  
Je laureátem mnoha mezinárodních soutěží. Vystupuje s předními českými orchestry a se 
špičkovými dirigenty. Koncertuje po celé Evropě i v Jihoafrické republice. Je členem Lob-
kowicz Tria a pravidelně koncertuje s předními českými umělci a tělesy (Jana Boušková, 
Václav Hudeček či Pražákovo kvarteto). Působí na Konzervatoři Plzeň a na Gymnáziu  
a hudební škole hl. m. Prahy. Kateřina Javůrková i Lukáš Klánský jsou oceňováni pro své 
zvukové kvality i spontánní muzikalitu a publikum o tom přesvědčili na mnoha festivalech ČR.

Na našem koncertu zazní dílo Beethovena, Mozarta, Schumanna, Paula Ducasiho  
a možná i dalších. Srdečně Vás zveme v úterý 2. 10. 2018 do kulturního domu, koncert za-
číná tradičně v 19 hodin. Jistě se máme na co těšit a věřím, že se sejdeme v hojném počtu.

Ondřej Sedlák 

LISTOPADOVÝ KONCERT BHP UŽ 30. ŘÍJNA 

Přijměte naši omluvu, že vám děláme zmatek v kalendáři – ale termín listopadového 
koncertu jsme přizpůsobili možnostem houslistky, která za námi po více než deseti letech 
přiletí z Austrálie.
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Ivana Tomášková studovala pod vedením svého otce nej¬prve na Experimentální hudební 
škole a později na Konzervatoři v Brně. Vysokoškolské vzdělání na Konzervatoři P. I. Čajkov-
ského v Moskvě ukončila absolutoriem v roce 1988. V roce 1992 zakončila tříletou umělec-
kou aspiranturu na AMU v Praze. Během studií získala ocenění z řady mezinárodních soutěží. 
Jako sólistka a členka řady komorních hudebních souborů Ivana koncertovala po celé Evropě.  
Od roku 2000 žije v australském Melbourne, kde se aktivně věnuje koncertní a pedagogické 
činnosti. Ivana je členkou Duo Chamber Melange, s klavíristkou Tamarou Smolyar 

nejen na mnoha významných místech v Austrálii, ale také v Singapuru, Hong Kongu  
a na Novém Zélandu. Ivana natočila řadu nahrávek v ČR i v Austrálii.

Pravidelně se vrací do České republiky, kde pokračuje v dlouholeté spolupráci s klavíris-
tkou Renatou Ardaševovou. 

Renata Aradaševová má na svém kontě řadu CD, rozhlasových a televizních nahrávek, 
spolupracuje aktivně s předními domácími i zahraničními umělci, účastní se prestižních 
projektů, jakými jsou například festival Concentus Moraviae nebo České sny. Kritika oce-
ňuje především její vnitřní náboj a emotivní ztvárnění hudebního obrazu jakož i zvukové 
kvality a smysl pro formu a výstavbu interpretovaných skladeb. Kromě své bohaté kon-
certní činnosti pedagogicky působí na JAMU v Brně. 

Obě dámy společně už hostil Bítešský hudební půlkruh dvakrát – v letech 2004 a 2006. 
Renata Ardaševová u nás hrála vícekrát se svým manželem, s violoncellistkou Michaelou 
Fukačovou a s houslistou Bohuslavem Matouškem.

Co tedy uslyšíme na listopadovém koncertu 30. října v 19 hodin v kulturním domě? 
Dámy pro nás připravily Petra Ebena, Johannesa Brahmse, George Gershwina a Francise 
Poulenca. Také už se těšíte?

Otto Hasoň

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU MINERÁLŮ,  
FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ

Od 8. do 18. října proběhne ve 
výstavní síni Klubu kultury na Ma-
sarykově náměstí již sedmý ročník 
prodejní výstavy minerálů, fosílií  
a šperků, kterou opět pořádají man-
želé Petra a František Šínovi z Les-
ního Hlubokého. Můžete se těšit na 
zajímavé ukázky pestré říše mine-
rálů z celého světa a řadu novinek,  
letos především sběratelské vzorky 
ze slavných rudních žil v bulharském 
Madanu. Poprvé též autorské šperky 
s výjimečnými kameny zpracované Z výstavy v roce 2016.  |  Foto: Silvie Kotačková
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technikou cínování s obsahem stříbra od výtvarnic E. Baďurové a M. Krumphanzlové.  
Dále velký výběr kamenné bižuterie, léčitelských kamenů a bytových dekorací. Využijte 
tedy možnost potěšit se pohledem na krásu nerostného bohatství naší planety a zakoupit si 
za velmi rozumné ceny nějaký ten kamínek do sbírky či jen tak pro radost. 

Výstava bude otevřena pondělí až pátek od 8.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 
do  16.00 hodin.

Informační centrum a Klub kultury 

100 LET REPUBLIKY: 1. REPUBLIKA  
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VELKÁ BÍTEŠ

Městská knihovna Velká Bíteš se zapojuje do oslav a připomínání stoletého výročí 
vzniku Československa, a to besedou, která proběhne ve čtvrtek 25. října od 17.00 ho-
din v prostorách knihovny. První republikou nás provede odbornice na toto dějinné 
období paní Dita Desová.

Seznámíme se s kaleidoskopem zajímavostí z období první republiky na témata, jako 
jsou návrhy vlajky a platidel, způsob bydlení, příjmy domácností, jak se jedlo, v čem se 
chodilo, jak se učilo, životní styl různých částí republiky a jak tamní lidé vnímali jednotný 
stát, rozvoj volnočasových aktivit, filmu a populární hudby... To vše doplněné ukázkami 
dobové literatury, předmětů denní potřeby a malou módní přehlídkou.

Hana Chytková

TÝDEN KNIHOVEN 2018

Ve dnech 1. – 7. října proběhne již 22. ročník 
Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje 
pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků a přidává se k ní celá řada knihoven po celé 
České republice. Samozřejmě ani Městská knihovna 
Velká Bíteš vás nemůže o tento speciální týden při-
pravit, a proto jsme si pro vás, naše současné i bu-
doucí čtenáře, přichystali mnoho zajímavého.

V tomto týdnu nabízíme novým čtenářům čte-
nářské průkazy s registrací na celý rok zdarma  
a to jak pro děti a studenty, ale i pro dospělé a se-
niory. Našim stálým čtenářům chceme i letos vyjít 
vstříc, a proto opět vyhlašujeme čtenářskou am-
nestii! Pokud tedy máte doma knihy, které jste 
nám zapomněli vrátit, doneste nám je v tomto 
týdnu a odpustíme vám pokutu.

Hana Chytková
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„TRADIČNÍ LIDOVÁ KULTURA V KRAJI VYSOČINA“

Muzeum Vysočiny Třebíč a Městské muzeum ve Velké Bíteši zvou veřejnost na vý-
stavu Tradiční lidová kultura v Kraji Vysočina. Výstava se bude konat v klenutém vý-
stavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí čp. 5. Vernisáž 
proběhne v pondělí 15. října 2018 v 17.00 hodin. V úvodu promluví PhDr. Katina Lisá,  
vedoucí Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina. V hudebním 
programu vystoupí skupina dětí Národopisného souboru Bítešan. 

Výstava představuje Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina, 
jeho funkci, úkoly a výstupy z činnosti. Při tomto pracovišti je od roku 2013 z pově-
ření Kraje Vysočina veden krajský Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury,  
které svojí výjimečností zasluhují být sledovány a dokumentovány tak, aby byly zacho-
vány i pro budoucí generace. Dosud byly na Seznam zapsány Běh o Barchan v Jemnici 
(2014), Skřipácká muzika na Jihlavsku (2014), Betlémská cesta v Třešti (2014), Ob-
chůzka královniček na Velkobítešsku (2015), Historický morový průvod v Brtnici (2016),  
Jihlavský havířský průvod (2017). Pro rok 2018 se připravuje nominace Karmelské pouti 
ve farnosti Heřmanov.

Výstava bude veřejnosti přístupná od 16. října do 27. listopadu 2018 ve všední dny v čase 
8.00 – 12.00 hodin a 14.00 – 16.00 hodin. Mimo otvírací dobu je možno návštěvu sjednat 
telefonicky: 566 789 380, 731 852 112, nebo e-mailem: muzeum.velkabites@seznam.cz.

Silva Smutná

CESTOPISNÉ BESEDY V MUZEU

Kuba
Městské muzeum ve spolupráci s knihovnou pořádá v pořadí již třetí besedu s cestova-

telem a spisovatelem Petrem Nazarovem. Tentokrát se podíváme na Kubu. Petr Nazarov 
se věnuje také fotografování, takže kromě videí s latinskými rytmy budeme mít možnost 
shlédnout mnoho originálních fotografií, které nám přiblíží nejen život na Kubě, ale i její 
přírodní krásy. Podíváme se na nejkrásnější pláže, letoviska a v galerii kubánských aut 
zhlédneme dnes již klasické americké veterány, ale i dobové automobily české výroby.

Přednáška Petra Nazarova se uskuteční v úterý 16. října od 17.00 hodin ve velkém 
výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.

Albánie
Městské muzeum ve spolupráci s knihovnou vás zve na další cestopisnou přednášku 

Libora Drahoňovského. Během besedy s názvem Zapomenutou Albánií se poutavým 
způsobem dozvíme mnohé zajímavé přírodní, kulturní i historické reálie, procestujeme 
překrásné horské scenerie a unikátní jezera Ochrid a Prespa, navštívíme nejen historická 
města Berati a Gjirokaster, ale také spoustu dalších nepříliš známých zajímavých míst,  
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nahlédneme do starobylých malebných kostelíků, pokocháme se zbylými částmi maleb-
ného mořského pobřeží, které jinak v posledních letech muselo ustoupit nemilosrdné sta-
vební expanzi hotelů. Rovněž nás budou provázet četné příhody z cest a nejednou se zasta-
víme v domácnostech pohostinných a srdečných místních obyvatel.

Přednáška Libora Drahoňovského se uskuteční v úterý 30. října od 17.00 hodin  
ve velkém výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

PŘEDNÁŠKA K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na přednášku uskutečněnou 
ke 100. letému výročí republiky. Přednáškou nás provede PhDr. Stanislav Balík – lektor 
a poradce, který se zabývá bezpečnostní politikou, historií, vojenstvím a komunikačními 
dovednostmi. 

Tématem přednášky budou tři významné osobnosti, které se váží ke stému výročí Čes-
koslovenska. Bude zdůrazněno vůdčí postavení T. G. Masaryka pro vznik Českosloven-
ska, jeho vývoj politických koncepcí od obrození a federalizace Rakousko-Uherska po 
rozhodnutí vypovědět Vídni válku a začít organizovat zahraniční odboj složený z našich 
legionářů. Osoba Edvarda Beneše hrála klíčovou roli při vzniku našeho odboje spolu  
s M. R. Štefánikem. Přednáška se zaměří také na rok 1938 a vznik druhého českoslo-
venského odboje, ve kterém hrál klíčovou roli Edvard Beneš a jeho nejbližším spolupra-
covníkem se stal Jan Masaryk. Oba skončili tragicky v roce 1948 po komunistické puči.  
V přednášce bude rozebrána příčina jejich tragického konce, který se časově kryl s koncem 
demokracie v Československu. 

Přednáška PhDr. Stanislava Balíka se uskuteční v úterý 23. října od 17.00 hodin ve 
velkém výstavním sále bítešského muzea na Masarykově náměstí 5.

Ivo Kříž

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 POD HRADBAMI, 
zaniklé čp. 168:

V roce 1590 držel dům Prokeš Sedlář, po něm jej roku 1606 zakoupil za cenu 50 zla-
tých Pavel Šlotýř. Později v letech 1640 a ještě i 1764 byl dům zmiňován jako „Šlotýřov-
ský pustý“.
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Až roku 1788, tedy po více 
než půldruhém století zpustnutí 
domu, Josef Bartošek „na ucti-
vou žádost od počestný obci za-
koupil v Růžové ulici obecní plac 
k vystavení domu sousedskýho  
i s pustým pastviskem ležící u Ha-
dru, níž ale zahrada, za sumu tr-
hovou 10 zlatých do obecní kasy 
patřící [...] Pročež se jemu Jose-
fovi Bartoškovi tento zpustlý plac 
a ta zahrada k jeho domu patřící 
jakožto sousedský grunt právně  
a jeho dědicové právně za vlastní 
připisuje, a to sice 5 sáhů zdýli  
a 3 sáhy šířky [tj. 9,5 x 5,7 m]“. 
Bartošek dům vystavěl a již roku 1791 jej prodal za smluvní cenu 280 zlatých hotově. „Domek 
sub numero 93 pod Jiříka Bečky [čp. 6] domovní zahradou“ tehdy koupil Ignác Kousal spolu 
se svou matkou ovdovělou Janou Kousalovou. Ta si vymínila „právo vladařství téhož domku“.

Kožešník Ignác Kousal roku 1808 prodal dům „i s tou travní zahradou u Hadru“ za 
1200 zlatých bednáři Janu Ondrákovi. Od Ondráka koupil dům roku 1815 za 1500 zla-
tých Leopold Odvářka pro svého syna Michala Odvářku. Z kupní ceny mělo tehdy být 
vyplaceno 799 zlatých dluhů. Odvářkovi však prodali dům i zahradu již roku 1819 za 1172 
zlatých, kupujícím byl František Hanika. Od roku 1846 vlastnili dům v ceně 480 zlatých 
Matěj a Marie Novotní. Roku 1874 se stali majiteli domu v ceně 1820 zlatých Rudolf 
a Anna Volfovi. Anna poté, co ovdověla, vlastnila od roku 1901 dům sama. Roku 1907 
koupila dům Marie Dufková. Později roku 1924 koupili dům Antonín a Antonie Při-
chystalovi, roku 1955 byl připsán Karlu a Miladě Přichystalům. Dům zanikl v 70. letech 
po necelých dvou stoletích svého obnoveného trvání.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 166,  
kn. č. 11792, fol. 67, 69, kn. č. 11793, fol. 89, kn. č. 11797, fol. 161. Katastrální úřad pro Vysočinu, 
Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš město, č. kn. vl. 89.

Jan Zduba

BÍTEŠSKÝ VÁCLAV BOUČEK – SPOLUPRACOVNÍK  
TOMÁŠE G. MASARYKA

Bítešský rodák
Václav Antonín Jan Bouček se narodil 5. září 1869 ve Velké Bíteši v Kostelní ulici v domě 

čp. 70. Jeho otcem byl zdejší stavitel Jan Bouček, který byl synem stavitele Jana Boučka ze 

Již zaniklý dům čp. 168 Pod Hradbami v roce 1969.  |  Foto: Archiv autora
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Zámku Žďáru (dnes Žďár nad Sázavou) a Anny dcery 
Františka Zoubka z Nového Města nad Metují. Matka 
Marie byla dcerou krejčího a domkaře z Oslavan Anto-
nína Svobody a Anny dcery Jana Kratochvíla, rovněž 
z Oslavan. Kmotry se Václavovi stali Antonín Machá-
ček se svou ovdovělou matkou (náměstí 16). Rodina 
Boučkova ve Velké Bíteši žila patrně v nájmu, dům 
čp. 70 tehdy vlastnili Antonín a Antonie Ventrubovi. 
Stavitel Jan Bouček působil v Bíteši přinejmenším  
v letech 1869–1877, soudě podle dochovaných staveb-
ních plánů. Navrhl tu nové domy čp. 156 v Kozí ulici 
(1869) a čp. 65 v Janovicích (1872), novou vazbu čp. 
66 na náměstí (1871), přestavbu dvoudomí čp. 1–2 na 
náměstí (1871) i obecní školy (1877).

Bítešským souputníkem Václava Boučka byl o půl-
druhého roku starší Karel Rosendorf (15. 1. 1868 – 19. 

7. 1940). Oba vystudovali práva zřejmě v Praze a stali se advokáty. Zatímco Bouček zůstal 
v Praze, Rosendorf si v roce 1901 otevřel advokátní kancelář ve Velkém Meziříčí. I Ro-
sendorf se politicky angažoval, byl sokolským starostou (1904–1940) a starostou Velkého 
Meziříčí (1915–1931), angažován byl u národních demokratů. Při oslavách města Velké 
Bíteše v roce 1908 se oba stali slavnostními řečníky. Ředitel dívčí měšťanšké školy v Telči 
Jan Tiray měl pohovořit o minulosti města, právník Karel Rosendorf o přítomnosti města 
a Václav Bouček o budoucnosti města. Po Tirayově vzdání holdu císaři však Bouček ne-
pustil Rosendorfa ke slovu a sám pronesl temperamentní politickou řeč, která vzbuzovala 
vyhrocené postoje. Oba právníci zůstali souputníky i na sklonku života. Zatímco JUDr. Ka-
rel Rosendorf zemřel na následky nacistického věznění, JUDr. Václav Bouček jej předešel 
jen o tři měsíce dříve - zemřel 10. dubna 1940 v Praze. Podobně jejich synové se dočkali 
svého konce téměř zároveň. JUDr. Karel Rosendorf mladší zemřel v červenci 1942 v Osvě-
timi. MUDr. Jaromír Bouček (1895–1942), který byl lékařem, bakteriologem, sérologem 
a biofyzikem ve Státním zdravotním ústavu v Praze, publikujícím četné vědecké práce, 
se rovněž zapojil do domácího odboje, po atentátu na Heydricha byl zatčen a 2. července 
1942 popraven.

Publikující právník a advokát
Po dokončení studia práv JUDr. Václav Bouček působil od roku 1899 jako advokát 

v Praze. Stal se věhlasným právníkem ve věcech trestních i občansko-právních. S tím 
souvisela jeho publikační činnost. V letech 1901–1916 redigoval časopis Právnické roz-
hledy, které zpočátku byly orgánem spolku českých advokátů, později se staly Boučko-
vým soukromým periodikem. V tomto časopise uveřejnil řadu odborných studií, které se 
staly inspiračním zdrojem pro širokou českou právnickou veřejnost, zejména: O ochraně 
cti dle práva anglického, O náboženských deliktech, O příčinách mylných rozsudků trest-

JUDr. Václav Bouček (1869–1940)  
(zdroj: https://cs.wikipedia.org)
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ních, Úryvky z trestního řádu vojenského, Snahy po demokratizaci ústavy v Americe. 
Hojně přispíval rovněž do periodik Právník, Přehled, Wage, Juristische Blätter a Zeit.  
K jeho nejvýznačnějším dílům patřily následující: O anthropologické škole trestní (1897),  
Proč se domáháme reformy práva manželského (1904), Z rodinného práva anglického (in: 
Právnické rozhledy 1905–1906), Potřeba reformy c. k. Nejvyššího soudního dvora (zvláštní 
otisk z Juristische Blätter 1904), Ochrana cti podle práva anglického (1906), Snahy po de-
mokratisaci ústavy v Americe (1915), Úryvky z trestního řádu vojenského (1915), Příčiny 
úpadku demokracie (1936). Jeho studie posloužily po vzniku samostatné republiky jako 
inspirační zdroje při vytváření československé ústavy. Bouček tu patřil k předním znalcům 
anglického a amerického práva a byl stálým spolupracovníkem The Lawyers Directory. 

Jako obhájce úspěšně zastupoval kupříkladu básníka Josefa Svatopluka Machara před 
pražskou porotou (1901) i profesora Tomáše G. Masaryka proti obžalobě 306 katechetů 
pro urážku na cti a proti obžalobě státního zastupitelství pro trestný čin rušení náboženství 
(1906 – TGM vystupoval proti centralismu a dogmatismu katolické církve, volal po odluce 
církve od státu). Méně úspěšný byl při obhajobě poslance České strany národně sociální 
Karla Švihy ve sporu s Národními listy (1914). Ostatně, tento poslední jmenovaný proces 
z března 1914 částečně inspiroval Franze Kafku při psaní díla Proces.

Politik
Když se Tomáš G. Masaryk s Edvardem Benešem a dalšími v roce 1900 oddělili od 

Národní strany svobodomyslné (mladočeské), založili liberální Českou stranu lidovou.  
O pět let později, po připojení Radikálně pokrokové strany, se strana přejmenovala na 
Českou stranu pokrokovou, zvanou „realisté“. Václav Bouček se při vzniku strany podílel 
na vypracování jejího právního statutu, v letech 1900–1920 byl členem výboru a v letech 
1917–1920 členem předsednictva. Po vypuknutí první světové války se účastnil domácího 
protirakouského odboje. V jeho bytě se konala první schůzka Maffie. Podílel se rovněž na 
financování odbojové činnosti a obhajoval politické delikventy před mimořádnými vojen-
skými soudy. V letech 1915–1917 byl perzekvován, sledován policií a nakonec povolán 
do armády.

Po válce v roce 1918 se stal právním poradcem Národního výboru československého. 
Následně v letech 1918–1920 byl za Českou stranu pokrokovou poslancem revoluč-
ního Národního shromáždění, členem výborů ústavního a právního. Byl parlamentním 
zpravodajem při předkládání osnov zákonů o reformě manželského práva, o podmíně-
ném odsouzení a o ústavě republiky. Osobně navrhl zákon o zrušení šlechtických titulů  
a řádů. Poté v letech 1920–1925 působil v Československé straně socialistické, v letech 
1925–1930 se angažoval v prohradní Národní straně práce, načež se roku 1930 vrátil do 
řad národních socialistů. Jako blízký Masarykův a Benešův spolupracovník byl čelným 
exponentem politické skupiny Hradu, obhajoval demokratické principy a kritizoval sku-
piny českého fašismu. Byl rovněž členem správní rady Pražské železářské společnosti  
a společnosti Dynamit Nobel a místopředseda správní rady společnosti Osram. V létě 
1938 se účastnil jednání s Runcimanovou misí. Na sklonku života za okupace svěřil 
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důvěrné dokumenty o Masarykově rodině do spolehlivých rukou, po válce byly předány 
prezidentu Edvardu Benešovi.

Zdroje: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, sig. C 14 (stavební plány),  
č. 32, 36, 39, 43, 202 (dříve Fr. Bouček navrhl přestavbu bočního křídla pivovaru r. 1838 - č. 5, jakýsi 
Bouček dodal plán na stavbu kašen r. 1848 - č. 199 a Jan Bouček navrhl opravu pivovaru r. 1850 - 
č. 20–21). Narození a křest: http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/7230/?strana=106. Pavla 
VOŠAHLÍKOVÁ (aj.), Biografický slovník českých zemí (Boh-Bož), Praha 2007, s. 93–94. Lenka 
JIČÍNSKÁ, Jak se slavilo ve Velké Bíteši před sto lety, in: Josef Hájek – Martin Štindl (eds.), Velká 
Bíteš : Almanach k 600. výročí udělení městských práv, Velká Bíteš 2008, s. 26–40, zde s. 29–31. Ivo 
KŘÍŽ – Josef HÁJEK, Významní rodáci a osobnosti našeho města, in: Tamtéž, s. 74–96, zde s. 75.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

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

Oba názvy - švestky a kadlátka - byly ve Velké Bíteši používány již koncem 17. století. 
Že by znamenaly totéž, se nechce věřit, spíše se jednalo o dva typy slív. Bítešské městské 
účty té doby zmiňují švestky a kadlátka po dvou zjištěných případech, přinejmenším ve 
třech případech zajisté byly sušené. Švestky byly pořízeny koncem února 1697 na hostinu 
radních u rychtáře a byly součástí přílohy k drůbeži. Slepici (7,5 krejcarů), 2 kapouny (31 
kr.) a 2 kuřata (8 kr.) doprovázel sýr zvaný babička (1 kr.), jablka s ořechy a mandlemi (14 
kr.), putrové máslo s tvarůžky a švestkami (14 kr.), hrách s petrželí a moukou a dalšími 
věcmi v kuchyni (13 kr.), vnitřnosti (8 kr.), ocet (3 kr.), funt špeku (9 kr.), režný chléb (18 
kr.) a třetinka másla (6 kr.). Podruhé byly švestky zmíněny 10. dubna 1673 jako součást 
koláčů, kterými byly obdarovány děti vrchnosti. Nakoupeno bylo půl libry cukru (0,28 kg, 
18 kr.), 1,5 lotu skořice (24 gramů, 9 kr.), libra hrozinek (0,56 kg, 15 kr.), 6 lotů mandlí 
(96 gramů, 9 kr.), muškátové oříšky (3 kr.), šafrán (1 kr.), smetana (6 kr.), vejce (5 kr.), sůl 
(2,5 kr.), tvarůžky (3 kr.), 2 mázy přepuštěného másla (2,14 litru, 26 kr.), mléko (1 kr.), 
švestky (3 kr.) a 8 mejtníků mouky (35,2 litrů, 20 kr.). Kadlátka byla koncem dubna 1698 
součástí stravy sládka při vaření piva a zřejmě byla přílohou k holoubatům. Pořízen totiž 
byl pár holoubat (4,5 kr.), kadlátka (8 kr.), vejce s mlékem a sýrem a tvarůžky (34 kr.), 
dále mouka a krupice (46 kr.), kaše a hrách i kroupy (24 kr.), křen s petrželí a cibulí (8 kr.),  
6 třetinek másla (36 kr.), uzené maso (12 kr.), jiné maso (16 kr.), zelí (4 kr.), sůl.  
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Snad čerstvá kadlátka mohla být počátkem října 1679 součástí přílohy ke skopovému 
masu, které bylo připraveno u primátora města pro krajského komisaře, který přijel kvůli 
průtahům vojsk. Pořízeny byly vejce (4 kr.), chléb a žemle (7 kr.), máslo (8 kr.), tvarůžky 
(2 kr.), ořechy a kadlátka (2 kr.), teplé pivo (2 kr.), 3,5 libry skopového masa (8,5 kr.)  
a další kuchyňské věci (6 kr.). Nápadné je, že ve všech čtyřech případech švestky a kadlátka 
byly doprovázeny tvarůžky, ve třech případech byly patrně přílohou ke slepici, holoubatům  
a skopovému, v jednom případě součástí koláčů.

Kuchařské knihy 16. století znají švestkové omáčky k drůbežímu i skopovému masu či 
jen jako kaše. Jejich společným základem bylo rozvaření švestek ve víně. Kupříkladu slepice 
nebo kuřata se měla upéct a poté nasekat. Zvlášť se měly rozvařit švestky s vínem, zcedit,  
do této omáčky („jíchy“) vložit zmíněné kousky upečené slepice, okořenit hřebíčkem,  
zázvorem a trošku šafránem, nakonec trochu omastit sádlem. Táž omáčka mohla být užita 
pro pečené nebo vařené skopové či jehněčí maso. Beránek v černé jíše se měl udělat tak,  
že se beránek upekl na rožni a poté posekal. Na omáčku se mělo upéct několik topinek  
z bílého chleba, namočit v nepříliš kyselém víně nebo vodě, přidat švestky, povařit, propasí-
rovat, vlít do kotlíku a do toho vložit maso. Nejvíce opakovaným receptem byla černá kaše 
ze švestek. Na ni se měly 1–2 lžíce švestek spolu s vínem přivést do varu, poté propasírovat 
přes sítko a okořenit hřebíčkem a zázvorem. Touto omáčkou se měly polít na drobno ře-
zané sušené topinky a na míse je posypat hrozinkami a případně i anýzem. V jiné variantě,  
na kterou mohly být použity též třešně nebo višně, se měly 1–2 lžíce švestek povařit ve víně 
spolu s topinkami z režného nebo bílého chleba, propasírovat, přidat med, lžička másla, ko-
riandr, anýz, višňová nebo třešňová jádra, pepř, hřebíček, posypat mandlemi a hrozinkami.  
Další možností byly varmuže ze švestek. Ty se měly povařit v hrnci s vínem nebo vodou,  
poté ztlouct, propasírovat, přidat bílý chléb, rozehřátý med a víno nebo vodu.

Ve šlechtickém prostředí 1. poloviny 17. století byly známy švestkové knedle. Na ně 
se švestky uvařily, vypeckovaly a posekaly. Dále se žemle rozmočila ve vodě, rozdrobila, 
smíchala s vejci a švestkami, vzniklé knedle se obalily v mouce a osmažily na másle. 
Švestková polévka se zhotovila tak, že se čerstvé nebo suché švestky povařily a zcedily.  
V této polévce se povařily sušené topinky se žemličkou a znovu se zcedila. Poté se zapařila 
trochou mouky, přidal se drobet sladké smetany, cukr a skořice a nechala se chvilku pova-
řit. Počátkem 18. století Kateřina Koniášová uvedla recept na koláčky ze sekaného masa ve 
švestkové omáčce. Koláčky se zhotovily tak, že se sekané maso s kousky slaniny vytvaro-
valo do široka jako koláče a usmažily na másle. Omáčka („jícha“) se k tomu zhotovila tak, 
že se švestky v hrnci povařily buď s pivním octem, nebo napůl s vínem a vinným octem. 
Poté se scedily a přitom vypeckovaly. Tato omáčka se zahustila strouhaným perníkem, 
okořenila pepřem, zázvorem a hřebíčkem, osolila a povařila. Měla se ještě osladit, aby byla 
sladko-kyselá. K masovým koláčkům se omáčka měla přidat až po vychladnutí.

Kuchařské recepty mé bítešské prababičky si na dané téma všímají zejména zavařování 
švestek a přitom používají několik názvů pro totéž ovoce („švestky, kadlátka, karlátka“). 
Ve Zpravodaji již byly zmíněny recepty na kapra na černo a kadlátkový štrúdl (12/2016 
a 09/2018). Na zavaření kadlátek se mělo vzít 5 kg karlátek, 2/3 litru vody, 1 kg cukru, 
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1/6 litru jemné pálenky a 5 gramů Salicilpulver (kyseliny salicylové). Vše se mělo dobře 
povařit, přičemž kadlátka se v tomto nálevu měla postupně povařit jen krátce, než trochu 
popraskají. Šťáva se poté měla ještě povařit a vychladlá nalít na ta kadlátka složená ve 
sklenicích, které se pak měly dobře zavázat. Podobně se kadlátka mohla naložit do nového 
kamenného hrnce. Při zavařování kadlátek či švestek v octu připadalo v prvém případě na 
3 libry (1,68 kg) kadlátek 1 libra (0,56 kg) cukru a 2 žejdlíky (0,7 litru) octa (vinného). 
Kadlátka se nejprve měla propíchat špendlíkem a polít již vychladlým octem svařeným  
s cukrem, skořicí, hřebíčky, pepřem a novým kořením. Po 12 dnech se měl ocet slít, znovu 
svařit a kadlátka se v tom měla nechat ještě několik vteřin povařit. Zchladlé se měly dát do 
sklenic nebo nového hrnce a tyto zavázat. Novější recept počítal s 1,5 litrem octa svařeným 
s 1,5 kg cukru. Vychladlý nálev se měl nalít na švestky propíchané vidličkou a uložené ve 
velkých sklenicích. Po 3 dnech se měl ocet slít, přivést k varu, hodit se do něj měly švestky, 
které se měly nechat přejít varem. Vychladlé švestky se měly dát do sklenic, ocet znovu 
povařit a po vychladnutí nalít na švestky.

Zdroj: Rukopisný receptář bítešské Magdaleny Jeřábkové (1875–1964). Jan ZDUBA, Barokní po-
hoštění města Velké Bíteše, ZM 18, 2014, s. 183–236, zde s. 196. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění 
kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 112, 121, 158, 159, 163, 197, 244, 250, 279, 344, 365, 
411, 449, 531, 536.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XVIII

Vývoj turbochladiče
Při vývoji turbochladiče byly využity zkušenosti z výroby nízkoteplotních expanz-

ních turbín s radiální turbínou brzděnou kompresorem (o nich bude pojednáno později).  
Rotor turbochladiče je uložen v kuličkových ložiskách, umístěných v nosiči zabudovaném 
ve skříni. Ložiska jsou mazána olejovou mlhou pomocí knotu z ložiskové skříně a trubkový 
výměník tepla je spojen s turbochladičem kuželovým mezikusem. Skříň turbochladiče  
i výměník tepla jsou zhotoveny z hliníkových slitin pro motor Al-25 W a z austenitické 
nerezové oceli pro motor Al-25 TL se zvýšeným tahem. Pro zkoušky celé turbochladící 
jednotky bylo pro bítešskou zkušebnu vyrobeno speciální zkušební zařízení.

Výroba a zkoušky
První 3 funkční vzorky celé turbochladící jednotky (TCHJ) byly vyrobeny v prosinci 

roku 1969, vyzkoušeny na závodní zkušebně a ověřeny pozemní zkouškou v letounu X 06. 
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Lepších výsledků dosáhly vzorky z druhého provedení, zkoušené v letounu X 07. Zkoušky 
na maximální tlaky a teploty byly prováděny v Elektrárně Hodonín a zkoušky na extrémně 
nízké teploty -40° C v Tlakové plynárně Užín. Pro oboje zkoušky jsme si museli v našem 
závodě zhotovit vlastní zkušební zařízení.

Prvních 5 prototypů vyrobila vývojová dílna, z nich 3 byly určené pro podnikové  
a kontrolní zkoušky a 2 pro pozemní a letové zkoušky. Pro ověřovací zkoušky jsme měli 
v závodě pouze jeden zkušební stend, proto jsme je museli rozdělit na jednotlivé časové 
etapy se zárukou 200, 300, 600 a 1000 hodin u všech přístrojů. Ověřovací zkoušky byly 
prováděny namátkově u vybraných kusů z ověřovací série, u sériové výroby to bylo 
maximálně 100 ks za rok. Součástí zkoušek byla také zkouška vibrační, rázová na 10 g  
a zkoušky za extrémních podmínek: při teplotách +80° C až -40° C, při 100% vlhkosti  
a zkoušky klimatologické. Pravidelně byly odebírány vzorky vzduchu na zjištění množství 
škodlivých látek.

Další přístroje klimatizace
V roce 1968 jsme převzali vývoj některých dalších přístrojů klimatizace: omezovače 

průtočného množství vzduchu, šoupátka s elektropohonem, regulátoru přetlaku, odlučo-
vače vody a ventilu vzduchové sprchy. Celkové roční náklady na vývoj, výrobu a zkoušky 
turbochladící jednotky včetně přístrojů byly 0,8 až 0,9 milionů Kč.  

Zkoušky kompletní klimatizace letounu
Podnikové zkoušky všech přístrojů klimatizace byly zahájeny v únoru roku 1971. Vý-

sledky těchto zkoušek, které byly projednány ve vojenské kontrolní komisi dne 19. 7. 

„Konstrukce - letecká“ - 1 řada - zleva:   Jarmila Robotková, Jana Marečková 
2 řada - zleva:  Vítězslav Klapal, Jan Sladký, Ladislav Melichar, Stanislav Oplatek, Luděk Kocmánek, Jiří Kožnar, Ludmila 

Jeřábková, Luděk Tuček, Miroslav Fabrik, Marie Michalová, Jiří Kincl, Zdeněk Katolický.  |  Foto: Podnikový archiv
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1971, byly uznány za vyhovující a bylo rozhodnuto dále pokračovat ve zkouškách na 300 
až 1000 hodin. Ve zkouškách turbochladiče se mělo pokračovat až do 600 hodin, stejně 
jako u výměníku, u kterého bylo doporučeno zesílit plášť na 1,6 mm, upravit povrch hliní-
kových trubek eloxováním a zkoušky opakovat s novým výměníkem. 

Vyskytují se problémy
Při pokračování zkoušek došlo k poruše ložiska turbochladiče, dále k poruše ložiska  

u šoupátka a k zadírání jeho kluzných ploch. Proto byl použit samomazný materiál ze ZVL 
Mokraď. Porucha ložiska se opakovala, a proto jsme se rozhodli pro ložiska od německé 
firmy Georg Müller z Norimberku. I přesto jsme museli snížit záruční dobu turbochladiče 
na 200 hodin.

V roce 1972 bylo do Aera dodáno 11 turbochladících jednotek a 11 sad přístrojů klima-
tizace – vše na výjimku z technologické kázně. 

    
Nová klimatizace

V září 1971 předali zástupci 
Aera požadavky na vývoj pří-
strojů klimatizace pro letoun  
s novým motorem Al-25 TL se 
zvýšeným tahem. Bylo nutné 
překonstruovat turbochladící je- 
dnotku, omezovače vzduchu  
a navrhnout tři nová šoupátka. 
Výstupní tlak z kompresoru no-
vého motoru se zvýšil na 0,95 
MPa, a teplota vzduchu na 350 
° C. U přístrojů jsme museli pů-
vodní hliníkové slitiny nahradit 

austenitickou chromniklovou ocelí. Pro zkoušky přístrojů byly  zhotoveny nové zkušební 
stavy s kvalitnějším potrubím z chromniklové oceli.

V I. čtvrtletí 1973 byly ve vývojové dílně vyrobeny 4 sady nových turbochladičů, výmě-
níků tepla, omezovačů množství vzduchu a šoupátek pro AERO Vodochody a 4 sady pro 
podnikové a kontrolní zkoušky v našem závodě.

Zkoušky na záruku 500 hodin u TCHJ a 1000 hodin u výměníku tepla byly ukončeny  
v roce 1974.

Přehled výroby turbochladících jednotek:

Do roku 2000 bylo celkem vyrobeno asi 7000 TCHJ.

Rok 1973 1974 1975 1976
Počet ks 48 111 137 141

Letouny L 159, modernější verze původních L 59.  |  Foto: Podnikový archiv
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Klimatizace pro letoun L 59
V roce 1980 byl zahájen vývoj nové klimatizace pro lehký bojový letoun L 59 z AERA 

Vodochody. Do systému klimatizace byl k turbochladící jednotce zařazen trubkový před-
chladič. Vlastní výroba byla zahájena v roce 1982 a zkoušky na záruku 1000 hodin byly 
ukončeny v roce 1983. Celkem bylo vyrobeno 70 kompletních sad této nové klimatizace.

Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

VZPOMÍNKA NA MGR. JAROMÍRA KOTÍKA

Dne 3. října 2018 uplyne deset roků od úmrtí  
Mgr. Jaromíra Kotíka, regionálního historika,  
pedagoga a dlouholetého kronikáře a archiváře 
města Velké Bíteše. „Pan profesor“, jak byl všeo-
becně nazýván, sepsal historii města i blízkého okolí 
v pozoruhodných souvislostech i v poutavém vylíčení 
postav, postaviček, dějů a událostí. Jeho společnost 
vyhledávali jak intelektuálové, tak lidé prostí. Pro-
tože k Bíteši neodmyslitelně patřil, uvádí Zpravodaj 
tuto poněkud obsáhlejší vzpomínku.

Narodil se ve Velké Bíteši dne 19. ledna roku 1919, 
v rodině barvíře modrotisku. Vystudoval Reformní 
reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí a  pracoval 
jako barvíř v dílně svého otce. V roce 1940 nastoupil 
do Pojišťovny Slavia. Od roku 1943 byl až do konce války totálně nasazen v ocelárnách 
Hermann Göring Werke v rakouském Linzi. Po válce vyučoval na gymnáziu v Uničově 
a na Základní škole ve Velké Bíteši. V roce 1959 ukončil přerušená studia na Filozofické 
fakultě tehdejší Univerzity J.E. Purkyně v Brně, promocí v oboru pedagog – historik.

Pracoval jako archivář Okresního archivu ve Žďáře nad Sázavou a od roku 1969 byl 
ředitelem Základní školy při dětské psychiatrické léčebně ve Velké Bíteši. Od roku 1981 
do roku 2000 vedl bítešské detašované pracoviště Státního okresního archívu. Kronikářem 
města byl od konce II. světové války až do roku 1998.

Podobně erudovaných historiků bylo jistě více, ale on měl něco navíc – něco nezaměni-
telného. Bylo to přirozené prolnutí se životem prostého „lidu bítešského“, jehož všedního 
života, včetně všelijakých šprýmů a taškařit, se sám dokázal aktivně zúčastnit. Zbožňoval 
bítešské figurky - minulé i současné, a dovedl o nich poutavě vyprávět.

To by však nestačilo, aby se těšil všeobecné oblibě. Mnohdy jsme jej mohli vídat,  
jak kráčí Kostelní ulicí, vzápětí sklání svou vysokou postavu nad prostou babičkou,  

Mgr. Jaromír Kotík.  |  Foto: Rodinný archiv
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které trpělivě něco vysvětluje, asi z bítešské historie. A tato přirozená srdečnost a empatie, 
spojená s pamětnickými vědomostmi, z něj učinila výjimečnou a oblíbenou osobnost. Díky 
svému literárně - historickému dílu byl zařazen do „Lexikonu současných českých histo-
riků“, který byl vydán v Praze v roce 1999.

V únoru roku 2006 udělilo zastupitelstvo města Mgr. Jaromíru Kotíkovi titul „ČESTNÝ 
OBČAN MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE“. 

Redakce Zpravodaje děkuje jménem rodiny všem, kteří při této příležitosti věnují  
Mgr. Jaromíru Kotíkovi tichou vzpomínku. Více o jeho životě a díle uvedeme v lednovém 
Zpravodaji příštího roku, kdy si připomeneme 100. výročí  jeho narození.

Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ K 100. VÝROČÍ 
ČESKOSLOVENSKA

 
Obřadní síň staré radnice ve Žďáru nad Sázavou hostila v úterý 4. 9. 2018 slavnostní 

shromáždění SH ČMS okresu Žďár nad Sázavou k 100. výročí Československa. Po státní 
hymně shromáždění zahájil náměstek starosty OSH Miroslav Jágrik a přivítal hosty z Inte-
grovaného záchranného systému, výkonného výboru OSH, starosty okrsků a představitele 
měst žďárského regionu. Svoji zdravici přednesl patron shromáždění, starosta města Žďáru 
nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil. Slavnostní projev přednesl starosta OSH Luboš Ze-

Pamětní stuha na praporu města a pamětní list městu Velká Bíteš.  |  Foto: David Dvořáček
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man, ve kterém zmínil přínos hasičů na vzniku Československa. Následovalo předání pa-
mětních medailí SH ČMS. Následně byly pamětní stuhou dekorované prapory měst okresu 
Žďár nad Sázavou. Za zástupce měst pozdravil starosta Bystřice nad Perštejnem Ing. Karel 
Pačiska. Na závěr pozdravil náměstek starosty SH ČMS a starosta KSH Kraje Vysočina 
Jan Slámečka.

David Dvořáček

SPORT

BĚH PRO HOSPIC VYNESL 175.000 KČ NA NOVÉ AUTO

Třetího ročníku Běhu pro hospic se zúčastnilo téměř 300 běžců. Běh na podporu vel-
komeziříčského pracoviště Domácího hospice Vysočina vynesl částku 175.000 Kč, kterou 
hospic použije na nákup nového auta.

Třetí ročník Běhu pro hospic přišlo v nedělní odpoledne 2. září podpořit rekordních 289 
běžců. Stalo se již tradicí, že je pro účastníky běhu zajištěn bohatý doprovodný program.  
Pro děti byly připraveny soutěže se sladkou odměnou a tvořivé dílničky. Dospělí mohli 
navštívit stánek s výživovým poradenstvím.  Zdravé občerstvení a dobrou kávu zajistila 
Kavárna a bistro termoska. 

Novinkou letošního běhu byla „Louka sedmikrásek“ inspirovaná knížkou Broučci,  
v níž Jan Karafiát píše, že v místě, kde zemřel nějaký brouček, vyroste na jaře sedmikráska. 
Každý klient z domácí hospicové péče, kterého velkomeziříčské pracoviště doprovázelo 
na jeho poslední cestě, zde byl zastoupen jednou sedmikráskou – bílou v případě muže,  
s růžovými okraji v případě ženy – s iniciály a datem a místem úmrtí. Tato louka byla umís-
těna v ústraní týpí a lidé sem mohli přijít zavzpomínat a zapálit svíčku za svého blízkého.

Před třetí hodinou rozpohybovala všechny zúčastněné Veronika Čamková, patronka 
běhu a mistryně v alpském lyžování. Po rozcvičce proběhlo skupinové focení běžců  

Společné foto účastníků.  |  Foto: Archiv organizátorů
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a pak už hurá na start. Ve tři hodiny tak startovní branou proběhl početný dav – mladí, staří,  
rodiny s kočárky a dětmi, lidé s pejsky a  v letošním roce poprvé příznivci nordic walkingu.  
Protože závod není časově měřitelný, nebylo kam pospíchat a v cíli byli všichni odměnění 
keramickou medailí.

Jako poděkování pro zúčastněné bylo připraveno představení komika a kouzelníka Ri-
charda Nedvěda, který sklidil velký potlesk zejména od přítomných dětí. Na závěr akce byl 
do rukou zástupce hospice předán šek s celkovým výtěžkem 175.000 Kč. 

Výtěžek letošního běhu byl použit na nákup nového auta, které si ředitel hospice Petr 
Hladík převzal koncem minulého týdne. Nový vůz je určen pro dopravu zdravotních ses-
třiček a sociálních pracovnic ke klientům domácí hospicové péče.

Děkujeme tímto všem dárcům, sponzorům, běžcům, dobrovolníkům a ostatním účastní-
kům za jejich podporu a příjemnou atmosféru!

Hana Brnická

POHODOVÁ DEVÍTKA JE ZA NÁMI

Slunečný, novátorský, rekordní. Takový byl letošní již 5. ročník PoHodové devítky.  
Počasí běžcům přálo a jistě i proto se tradičně první pohodovou neděli sešlo na startu 
hlavního závodu na 9 kilometrů 69 běžců a běžkyň nejen z Bíteše a okolí, ale také z Brna 
a dalších odlehlejších míst. Závodníky čekala nová téměř výhradně krosová trasa závodu,  
kde přibylo kopečků a technických pasáží. S vedením trasy v lesních pasážích s řadou od-
boček souvisela obtížnost jednoznačného značení trasy, které jsme si vědomi, nebylo ide-

„Na startu“.  |  Foto: Archiv organizátorů
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ální a příští rok tento nedostatek napravíme. Někteří závodníci bohužel více či méně blou-
dili, navzdory tomu se do cíle dostali všichni a brali čas navíc strávený na trati sportovně. 

Vyhlášeni a odměněni byli první tři z každé kategorie (4 mužské, 3 ženské). Nechyběla 
samozřejmě také kategorie „Nejrychlejší Bítešák“, kterou ovládl Petr Jeřábek a „Nejrych-
lejší Bítešačkou“ se stala Petra Neklapilová. Mezi muži absolutně se na třetím místě umís-
til bítešský Petr Jeřábek (36:16). Druhý Pavel Musil (35:17) z Moravské Slavie Brno svedl 
strhující finiš s nakonec o jednu sekundu vítězícím Jakubem Exnerem z Pteamu (35:16), 
který tak ovládl PoHodovou devítku již potřetí v řadě! V ženách závod 

na třetím místě dokončila stálice PoHodové devítky Michaela Tuháčková (46:16),  
jako druhá finišovala Denisa Lesslová (46:06) a pro jednoznačné vítězství v ženách si 
doběhla v úctyhodném čase Hana Vejrostová z Lukovan (40:22), která se zároveň stala 
šestým nejrychlejším závodníkem celého pole! 

S PoHodovou devítkou je již také neodmyslitelně spjato závodění v dětských kategori-
ích (děti 0-6 let, mladší a starší žáci/žákyně, dorostenci/dorostenky), kterých na start dora-
zilo přes padesát. 

Za doprovodu svých rodičů 250m trať absolvovaly dokonce děti narozené v roce 2017. 
Všichni, včetně těch nejmenších, dorazili v pořádku do cíle a každý si jako vzpomínku 
odnesl medaili, nejrychlejší pak i diplomy a malý dáreček. 

PoHodové devítky 2018 se v součtu dětských a dospělých kategorií zúčastnilo nejvíce 
závodníků a závodnic z pětileté „historie“ závodu. Toho si jako organizátoři vážíme a dou-
fáme, že tento trend bude ještě nějakou dobu pokračovat. Do příštího ročníku chceme 
vzhledem k příznivým ohlasům, zachovat letošní trasu hlavního závodu, která je pro zá-
vodníky zajímavější, než původní silniční trasa na Vlkov. Doufáme, že ti, kteří měli na trati 
problémy s orientací, na nás nezanevřou. Sice jsme se snažili vyznačit trať dobře už letos, 
můžeme však slíbit, že příští rok bude trať vyznačena lépe.

Tradičně na tomto místě děkujeme sponzorům (uvedeni na www.behbites.cz) a nejinak 
je tomu i letos. Bez nich, stejně jako bez více než deseti dobrovolníků, kteří nám vydatně 
pomohli v den závodu, by se náš závod konat nemohl. 

Týden po hodech 2019 se těšíme na startu na viděnou!
Zdeněk, Ondra, Martin

OSTATNÍ

STŘELECKÁ SOUTĚŽ O PUTOVNÍ POHÁR  
MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE

V neděli 26. srpna 2018 za již chladnějšího počasí uspořádalo Myslivecké sdružení 
Velká Bíteš na brokové střelnici MS již XXIV. ročník střelecké soutěže jednotlivců na 
baterii o Putovní pohár města Velké Bíteše. Zúčastnilo se 18 střelců a vyhrál 
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1. Hanák Vratislav z Bučovic
  rozstřelem 67b. z 80
2. Pavlásek Pavel z Budče
  nástřelem 67b. z 80 
3. Krejčí František z Velkého Meziříčí
  nástřelem 66b. z 80
4. Studený Zbyněk z Říčan
  nástřelem 64b. z 80.

Všichni střelci byli oceněni a navíc byl vy-
losován účastník, který vyhrál mobil.

Josef Klapal, správce střelnice MS Velká Bíteš

PODZIM

Je tady podzim, i když v době, kdy píšu tenhle článeček, to tak nevypadá.  
Stále ještě máme letní teploty, jen rána jsou už velmi chladná. Léto skončilo,  
užili jsme si sluníčka a letních radovánek, na své si přišli i milovníci zavařování,  
úroda ovoce se letos opravdu vydařila. Také mám ve spíži slušnou dávku různých 
zavařenin. Na druhou stranu nás potrápilo sucho a úmorné tropické dny. Máte rádi 
střídání ročních období? Která část roku je pro vás nejpříjemnější? Když o tom tak 
přemýšlím, mám ráda jaro s jeho probouzející se přírodou, léto se záplavou květin,  
čas dovolených a odpočinku, barevný podzim, kaštany, procházky ve spadaném listí 
a taky zimu, která je spojena s vánočními svátky, stříbrným sněhem a odpočinkem  
v teple u kamen s knížkou nebo přáteli. Každá část roku má něco do sebe. Jsem ráda, 
že žiju na tomto místě, a rozhodně nezávidím Eskymákům ani lidem v tropických 
rájích. Uvědomuji si velikost a moudrost Boha, který stvořil tento svět, jak úžasně 
vše funguje, jak jsou uspořádány jednotlivé ekosystémy, jaká rozmanitost a krása 
je na téhle zemi. Věřím, že pro nás Bůh chtěl udělat prostředí pro život barevné,  
zajímavé a zábavné, aby nás bavilo tady být. Souhlasíte se mnou?

Můžeme si o tom společně popovídat. Ráda bych vás pozvala na naše bohoslužby,  
které se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 
hodin v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin. 
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké za-
myšlení 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.

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný říjen Věra Pokorná

Společné foto oceněných. Foto: Archiv organizátorů
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 116/2018 KONANÉ DNE 27. SRPNA 2018 
 
2/116/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 115/2018 ze dne 6. 8. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 27. 8. 2018
3/116/18/RM – bere na vědomí poděkování za finanční podporu od rodičů dětí podpořených z Gran-
tového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Finanční pomoc postiženým dětem“. 
4/116/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA 
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 9. 2018
5/116/18/RM – rozhoduje přijmout předloženou nabídku pojištění pro předměty umělecké a sbě-
ratelské hodnoty, která se týká pojištění monstrance a kalicha po dobu hodové výstavy, a uzavřít 
pojistnou smlouvu dle této nabídky s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6,  
IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 7. 9. 2018 
6/116/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče David spol. s r.o., Lánice 311,  
595 01 Velká Bíteš; IČ: 15545130 na realizaci výměny 12 ks plynových kotlů v bytech na adrese: 
Velká Bíteš, Návrší 250 za cenu 473.928,00 Kč bez DPH (545.017,00 Kč včetně DPH) a uzavřít 
smlouvu o dílo na předmětnou zakázku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
7/116/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu 
neurčitou od 1. 10. 2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
8/116/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
9/116/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 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 termín: 31. 8. 2018
10/116/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc. zveřejnit záměr směny části 
pozemku p.č. 2539/93 orná půda o výměře cca 110 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
11/116/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 8/2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 8. 2018
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12/116/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 65 orná 
půda o výměře cca 700 m2, části pozemku p.č. 66 orná půda o výměře cca 540 m2 a části pozemku 
p.č. 67 orná půda o výměře cca 365 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
13/116/18/RM – bere na vědomí poděkování členům zásahové jednotky SDH Velká Bíteš od Hasič-
ského záchranného sboru Kraje Vysočina, územního odboru Žďár nad Sázavou za skvěle odvedenou 
práci při zásahu. 
14/116/18/RM – bere na vědomí předběžnou kalkulaci hodů 2018 předloženou ředitelem Informač-
ního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
15/116/18/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem KAVYL, spol. s r.o., 675 75 Mohelno 563 doda-
tek č.1 ke smlouvě o dílo 6/97/18/BKA, kterým se navyšuje cena díla o 388.583,66 Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 9. 2018
16/116/18/RM – rozhoduje 
1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš ke dni 31. 8. 2018.
2.  uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 

2019 a za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
3. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš ke dni 31. 8. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
17/116/18/RM – rozhoduje vypůjčit Informačnímu centru a Klubu kultury a Města Velké Bíteše, pří-
spěvkové organizaci plochy pro umístění bannerů s informacemi o pořádání kulturních akcí s podmínkou,  
že na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši budou zveřejňovány pouze vlastní akce města Velká Bíteš, příp. 
Informačního centra a Klubu kultury Města Velká Bíteše, příspěvkové organizace. Plochy se nacházejí na 
pozemcích parc.č. 151, parc.č. 1351/1, parc. č. 767, parc. č. 3009/21, parc. č. 2108/2 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
18/116/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš a dobu 
určitou od 01.09.2018 do 31.08.2019 za nájemné 65,– Kč/m2/rok mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
19/116/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské 
sítě na Babinci – 2. etapa“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,  
IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění, navyšuje cena díla o 640.872,47 Kč včetně DPH  
a prodlužuje termín dokončení stavby. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 9. 2018
20/116/18/RM – souhlasí s prodejem telefonní ústředny z majetku Základní školy Velká Bíteš, pří-
spěvková organizace, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš firmě Telconnect, s.r.o., Brno, Otakara Ševčíka 
10, PSČ 636 00, IČ: 283 08 719 za cenu 11.495 Kč. 
odpovědnost: ředitelka příspěvková organizace termín: 31. 8. 2018
21/116/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti G-PROJECT, s.r.o., Radniční 
133/1, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 64 928 na zpracování žádosti o dotaci z SFDI na výstavbu 
chodníků v ulicích Rajhradská, Jihlavská a Na Výsluní za cenu 160.000 Kč bez DPH, 193.600,-Kč 
včetně DPH a uzavřít smlouvu o dílo. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 9. 2018
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22/116/18/RM – rozhoduje 
1. uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese Návrší 249, Velká Bíteš ke dni 31. 8. 2018. 
2.  uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Návrší 249, Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 31. 8. 

2019 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 termín: 31. 8. 2018
23/116/18/RM – souhlasí s realizací omezení rychlosti osazením svislého dopravního značení na 
silnici II/379 v úseku u Nové hřbitova na náklady žadatelů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
24/116/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče EUROVIA CS, a.s., Národní 
138/10, Praha, IČ 45274924 na realizaci akce „Inženýrské sítě, lokalita „Lípová - Strojní“ a „Na 
Vyhlídce“, Velká Bíteš“ tj. dešťovou kanalizaci, vodovodní, dešťové a splaškové přípojky za 
cenu 3.500.214,91 Kč bez DPH, což je 4.235.260,04 Kč včetně DPH a uzavřít s ním předloženou 
smlouvu o dílo. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 9. 2018
25/116/18/RM – rozhoduje zpracovat a podat žádost z fondu IROP č. 69 „Integrovaný záchranný 
systém – Integrované projekty CLLD“ na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro SDH Velká 
Bíteš. 
odpovědnost: odbor správní termín: 18. 9. 2018
26/116/18/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 2019 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušné 
smlouvy o dodávce plynu a elektřiny. 
odpovědnost: starosta termín: 28. 8. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 117/2018 KONANÉ DNE 10. ZÁŘÍ 2018 
 
2/117/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 116/2018 ze dne 27. 8. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 10. 9. 2018 
3/117/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční 
akce „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Rajhradská“ ve výši Kč 228.000,- a „Velká Bíteš – re-
konstrukce kanalizace Za Uličkami“ ve výši Kč 58.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, 
Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2018
4/117/18/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2018 investiční příspěvek pro 
Polikliniku Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci ve výši Kč 43.261,- na pořízení elektrického va-
kového zvedáku pro imobilní klienty a ve výši Kč 318.115,- na pořízení přístroje pro dekontaminaci 
odpadu. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2018 
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5/117/18/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření 
města č. 9/2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2018
6/117/18/RM – bere na vědomí vyjádření nesouhlasného stanoviska k záměru směny části pozemku 
p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš doručené pod č.j. MÚVB/5240/18 dne 06.08.2018 a otevřený dopis 
současným členům ZM Velké Bíteše k záměru směny části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Velká Bíteš 
doručený pod č.j. MÚVB/5875/18 dne 3. 9. 2018.
7/117/18/RM – doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2018 na mzdové a ostatní 
osobní výdaje pro Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci, 
středisko Kulturní dům, na 600 tis. Kč. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2018 
8/117/18/RM – doporučuje ZM navýšit v rozpočtu města na rok 2018 příspěvek na provoz pro In-
formační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci, o 399 tis. Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2018
9/117/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4693 orná půda o vý-
měře cca 704 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související 
s koupí části uvedeného pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
10/117/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vy-
budování dopravní a technické infrastruktury mezi městem Velká Bíteš 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
11/117/18/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 10/24/18/ZM a nahradit ho novým usnese-
ním ve znění:
ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 25 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 
80,- Kč/m2 s tím, že město na vlastní náklady zajistí a vybuduje na nově vznikající hranici pozemků 
nové oplocení, a to betonový taras, kovové sloupky a dřevěné laťky včetně výsadby habrového ži-
vého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě jejich úhynu do dvou let od 
jejich výsadby. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
12/117/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. st. 459 oddě-
lenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 4742 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 2 m2 a část pozemku p.č. 461 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-
42385/2017 a nově označenou p.č. 461/2 zahrada o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí 
město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
13/117/18/RM – rozhoduje zrušit usnesení č.13/112/18/RM ze dne 25. 6. 2018 bez náhrady. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
14/117/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části nebytových prostor v bu-
dově č.p. 86, obč. vyb., která je součástí pozemku p.č. 59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový pro-
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stor č. 106 o výměře 143,28 m2 včetně příslušenství na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce 
s účinností od 01.10.2018 za nájemné ve výši
- prodejna o výměře 51,48 m2 za nájemné ve výši 1400,- Kč/m2/rok,
- chodba o výměře 8,75 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok,
- kancelář o výměře 7,72 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,
- sklad č. 1 o výměře 23,31 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,
- sklad č. 2 o výměře 13,05 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,
- sklad č. 3 o výměře 16,5 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,
- sociální zařízení o výměře 8,93 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok,
- sklad č. 4 o výměře 13,55 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
15/117/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 599 zahrada o vý-
měře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím části 
uvedeného pozemku uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018 
16/117/18/RM – v návaznosti na žádost SH ČMS-Sboru dobrovolných hasičů Košíkov, IČ: 657 
58 102, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš o úplatný převod části pozemku p.č. 
144/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 75 m2 a části pozemku p.č. 143 ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha o výměře cca 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš pověřuje odbor 
majetkový zpracováním návrhu řešení využití tohoto území.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
17/117/18/RM – bere na vědomí výsledek šetření České školní inspekce č.j. ČŠIJ-1353/18-J o šet-
ření stížnosti na Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci.
18/117/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Informačním centrem a Klubem 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5999/18. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace  termín: 30. 9. 2018
19/117/18/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2018 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6010/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
20/117/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 02/2016 na vyhotovení ÚPD 
pro Změnu č. 8 ÚP města Velká Bíteš včetně dokumentace právního stavu (úplného znění) po vydání 
Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš s dle návrhu dodatku č.1 SOD č. 02/2016 v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 10. 2018
21/117/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2539/70 orná půda 
o výměře cca 486 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou 
stanovenou znaleckým posudkem ve výši 372,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady 
související s koupí části uvedeného pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
23/117/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,
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- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši 
id. 82/1000
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
24/117/18/RM – doporučuje ZM směnit pozemky p.č. p.č. 2940/1 o výměře 232 m2 a p.č. 2942/8 
trvalý travní porost o výměře 2884 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za 
cenu 25,- Kč/m2 za část pozemku p.č. 1556/1 orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do podílového spoluvlastnictví za cenu obvyklou 1.500,- Kč/
m2. Rozdíl hodnot směňovaných pozemků by byl doplacen městu Velká Bíteš. Náklady související 
se směnou by smluvní strany hradily rovným dílem. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
25/117/18/RM – doporučuje ZM směnit části pozemku p.č. 2539/93 orná půda o výměře cca 84 m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 2538/26 trvalý travní porost 
o výměře 316 m2 a část pozemku p.č. 2539/94 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí 
město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 9. 2018
26/117/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemku p.č. 580/9 zahrada o výměře 4 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
27/117/18/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2018 příspěvek na zastínění oken 
pro Základní školu a Praktickou školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, ve výši 21.653,- Kč.   
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2018
28/117/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Medsol s.r.o., Lužná 591/4, 160 00 
Praha 6 – Vokovice na 1 kus defibrilačního přístroje pro potřeby městské policie a na 1 kus defibri-
lačního přístroje pro potřeby jednotky SDH Velká Bíteš ve výši 46.900 Kč bez DPH za 1 kus. 
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 9. 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Dne 14. září 2018 oslavili smaragdovou svatbu
manželé

Jana a Jan ANDRLÍKOVI
z Velké Bíteše.

K padesáti pěti společně prožitým rokům
jim s uznáním gratulují členky SPOZ.

Komerční sdělení / Inzerce
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Dne 20. září 2018 oslavili diamantovou svatbu
v obřadní síni Městského úřadu ve Velké Bíteši

manželé
Marie a Jiří BICANOVI

z Prahy.
K šedesáti společně prožitým rokům

jim s úctou a obdivem gratulují členky SPOZ.
Paní Bicanová (rozená Tejkalová z Velké Bíteše) sdělila Zpravodaji:

„Svatbu jsme měli zde ve Velké Bíteši dne 20. září 1958 a většinu společného života jsme 
prožili v Praze. Do Velké Bíteše se rádi vracíme a dnes jsme si společně se svými blízkými 

připomněli svůj svatební den. Děkujeme všem z MÚ a SPOZ, kteří nám připravili tak 
pěkný zážitek.“

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení a mulčování trávy tel. č.: 608 065 337        

Komerční sdělení / Inzerce
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Palivové dřevo, i suché tel. č.: 608 065 337     

Koupím chalupu nebo dům k trvalému bydlení, zahrada výhodou.  737 577 906

Nutně hledám byt. S opravami počítám. Balkon výhodou. Dohoda jistá. 737 577 906

Pronajmu byt 1+1 ve Velké Bíteši, ulice U Stadionu 574. Byt je po rekonstrukci. Balkon, 
sklep, nový výtah. Volný od prosince. Info na tel. č. 608 771 448.

VZPOMÍNÁME

Dne 12. října 2018 by se dožil 70 let pan Rostislav Pavlíček 
z Velké Bíteše. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Děkuje manželka Stanislava a děti Petr a Hana s rodinami.

V tomto roce dne 24. října uplyne dvacet let od tragického úmrtí 
našeho syna a bratra MUDr. Pavla Hájka. 
Letos dne 18. dubna by se dožil padesáti roků. 
S láskou vzpomínají rodiče, sestra Martina a bratr Tomáš.
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VII. ročník

Kolekce minerálů a fosílií z celého světa, kameny sběratelské i pro léčebné využití:
 ametystové drůzy i geody, acháty, almandiny, andalusit, avanturín, azurit,  
 aragonit, baryt, bronzit, býčí oko, citrín, cordierit, epidot, fluorit, fuchsit, gagát, 
 granát, hematit, howlit, chalcedon, chiastolit, jadeit, jantar, jaspis, kalcit, karneol, 
 korály, křišťál, kyanit, kunzit, labradorit, lapis-lazuli, lavrikit, lávové kameny,  
 lepidolit, malachit, magnezit, morion,  muskovit, nefrit, obsidián, onyx, perly,  
 porcelanit, prehnit, pyrit, rodonit, rubín, růženín, sagenit, sardonyx, selenit,  
 serpentin, skoryl, smaragd, sodalit, sokolí oko, sugilit, tygří oko, tygří železo,  
 tyrkys, unakit, vanadinit, vltavín, záhněda, zoisit, a další.

Fosílie: 
 trilobit, orthoceras, amonit, goantit, septárie, araukarit, mořské houby,  
 prokřemenělá dřeva, žraločí zuby, stromatolit, korál a ještěří zuby.

Autorské šperky z kamenů a přírodních materiálů. To vše s možností nákupu za příznivé ceny.

Drahokamy rostly milióny let v hlubinách Země jako ty nejkrásnější květy. Přijďte se potěšit jejich krásou.

Otevřeno od 8. října do 18. října 2018
 po – pá 8.00 – 17.00 hodin
 so 9.00 – 16.00 hodin

Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5.  |  Vstup zdarma.
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého
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Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

R O C K O V Ý  K O N C E R T

12. října 2018 v 19.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

MENHIR

ALKEHOL
19.00–20.00 hodin

350,- Kč
380,- Kč

v předprodeji

na místě

VSTUPNÉ:

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,  
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

předkapela

20.30–22.00 hodin
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Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

13. října 2018 v 19.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

VSTUPNÉ: Předprodej vstupenek  
v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši

340,- Kč / předprodej

370,- Kč / na místě
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VOLEBNÍ PROGRAM 
NA OBDOBÍ 2018 – 2022

ČESKÁ STRANA
SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Ing. Ondřej Machola
(36), vedoucí strojně-
technologické sekce, 

UNIS, a.s.

Jan Vrba
(38), nástrojář, 
ITW Pronovia

Ing. Tomáš Pelán
(38) OSVČ, 

jednatel zahradnictví

Petr Urbánek
(50), instalatér

Jan Ježek, DiS.
(35), Zdravotnický 
záchranář Kraje 

Vysočina

Podpoříme:
1. Návrat k rozumnému a koncepčnímu hospodaření města
2. Znovuzavedení pohotovosti, moderní materiální vybavení polikliniky
3. Dětské centrum volnočasových aktivit, výstavba a renovace dětských 

hřišť
4. Senior TAXI k lékaři
5. Omezovací prostředky ke snížení průjezdu kamionů
6. Start rekonstrukcí a revitalizací komunikací a sídlišť

(např. Nová Čtvrť a Chobůtky) 
7. Realizace smuteční obřadní síně
8. Lepší informovanost občanů, zpřístupnění příspěvků do Zpravodaje 

všem 
9. Zlepšení hospodaření s vodou, obnova pestré krajiny
10. Podpora sportu a tělovýchovných aktivit dětí a mládeže

cssd-velkabites.cz
facebook.com/cssdvb

5. a 6. října volte číslo
Děkujeme za podporu 7

1 2 3 4 5
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