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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vám poděkovat za vaši účast v ko-
munálních volbách, ze které je zřetelný váš 
zájem o město, jeho směřování a budoucí roz-
voj. Na základě vašeho hlasování a celkových 
výsledků voleb se v pondělí 5. listopadu v kul-
turním domě uskuteční ustavující zasedání za-
stupitelstva města za účasti zvolených zástupců 
všech sedmi volebních subjektů. Jsem přesvěd-
čen, že nová rada města včetně starosty a mís-
tostarosty, která vzejde z tohoto zasedání, na-
váže na uplynulé období osmi let intenzivního 
rozvoje města v oblasti investic a technické  
a dopravní infrastruktury města.

Na probíhající akci revitalizace objektů prv-
ního stupně základní školy Tišnovská – Za 
Školou byl v uplynulém měsíci radou města schválen dodatek ke smlouvě s generálním 
dodavatelem stavby, který řeší věcné a tím pádem i finanční navýšení díla a z toho vy-
plývající změnu termínu realizace. Největší podíl na dodatku mají chybějící základy pod 
nově plánovaným dvoupodlažním přístavkem tělocvičny a nevyhovující stávající podlaha 
na první budově a nezbytné práce na statickém zajištění druhé budovy před její nástavbou. 
Jedná se o celkově 16 dílčích změn v objemu cca 1,6 mil. Kč. Uvedená záležitost však 
neovlivní zahájení školního roku 2019/2020 ve zrekonstruovaných prostorách školy  ani 
výši předpokládané evropské dotace. V této souvislosti bych chtěl poděkovat za dosavadní 
perfektní práci Ing. Pavlu Bednářovi z majetkového odboru města i stavebnímu dozoru   
Ing. Vladislavu Donaťákovi, kteří během stavby nekompromisně hájí zájmy města jak po 
technické, tak po finanční stránce.

Na Babinci jsme se opět posunuli ke zdárnému konci. Termín 29. a 30. říjen byl ur-
čen pro asfaltování horní vrstvy vozovky, současně se však intenzivně dláždí chodníky  
a provádějí dokončovací práce. Definitivní terénní úpravy s ohledem na počasí proběhnou 
až na jaře. 

V polovině října jsme podali prostřednictvím odborné firmy žádost o dotaci na plánova-
nou rekonstrukci a rozšíření mateřské školy na Masarykově náměstí. Stejným způsobem 
hodláme postupovat i v případě připravované rekonstrukce Základní školy a Praktické 
školy Velká Bíteš, Tišnovská 116 a novostavby domova pro seniory v lokalitě U Stadionu. 

Ing. Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

Od 5. listopadu do 16. listopadu 2018 po – pá 8.00 – 15.30 v pracovní dny
,,KDYŽ PODZIM ZABARVÍ LISTÍ, CO PADÁ ANDĚLŮM NA KŘÍDLA Z CEST“ - 
výstava malířky Renaty Wimmerové (Buršíkové), Yvonny Horské a Michaely Orlové
K vidění budou obrazy a koláže z Ateliéru Večernice (Žďár nad Sázavou, Nádražní 44), 
doplněné keramickými výrobky, anděly a harmonizačními obrazy.
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.
Vstupné: 490 Kč. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: VM ART production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Sobota 10. listopadu v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 30 Kč, platí se v autobusu. Vstupné si hradí každý 
sám, k dispozici plavecký bazén, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti v 8.10 hodin, 
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub 

Neděle 11. listopadu 2018 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
Odchod od sokolovny v 17.00 hodin
Historický šerm, ohnivá show, ohňostroj, teplé nápoje zdarma
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Kolpingova rodina

Neděle 11. listopadu 2018 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát skupina „RETROBAND“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 390 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace „Naše bítešská“
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Úterý 13. listopadu 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB - hrací odpoledne pro děti od 2let
V Mateřské škole na Masarykově náměstí
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Neděle 18. listopadu 2018 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE s hostem Romanem Cardalem 
na téma Mnohost kultur - zkáza Evropy? 
Ve své přednášce se zamyslí Roman Cardal nad tím, zda multikulturalismus a příchod lidí 
z jiných kultur do Evropy přináší řešení společenských problémů, nebo je naopak zkázou 
západního světa. 
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina ve spolupráci s KDU-ČSL

Středa 21. listopadu 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÉ SETKÁNÍ SENIORKLUBU
FINSKO - země tisíců jezer. Cestopisné povídání s Věrou Robotkovou.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota 24. listopadu v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 30 Kč, platí se v autobusu. Vstupné si hradí každý 
sám, k dispozici plavecký bazén, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti v 8.10 hodin, 
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub 

Od 24. listopadu do 3. prosince 2018 od 9.00 do 17.00 hodin, 
pondělí 3. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika, 
patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, 
dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností. Své výrobky můžete přinést 
na Klub kultury  ve čtvrtek 22. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami

Úterý 27. listopadu 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát ve Žluté třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Úterý dne 27. listopadu 2018 v 17.00 hodin
SKANDINÁVIE A POBALTÍ
Přednáška manželů Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

PŘIPRAVUJEME: 

Sobota dne 1. prosince 2018 v 15.00 hodin 
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 2. prosince 2018 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vystoupí děti z mateřských škol 
z Velké Bíteše a žáci ze ZUŠ Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 5. prosince 2018 od 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro Mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 6. prosince do 11. prosince 2018 od 9.00 do 17.00 hodin 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 7. prosince 2018 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY MILOČANKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Vstupné: 220 Kč. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Sobota 8. prosince 2018 v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT – 13. ročník
Vystoupí kapely: „GENEZE“, „BOHUMILOVÉ“, „WEGET“, „VÝLET“, 
host koncertu: Václav Faltus - dabér, bavič a imitátor
Kulturní dům Čikov
Předprodej vstupenek od 17. 11. na tel. č. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Organizují: Přátelé obce Jasenice s podporou zastupitelstva obce Čikov

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

ZPRÁVY Z RADNICE

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA  
MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

V pořadí osmé svobodné komunální volby proběhly v pátek a sobotu 5. – 6. října 2018. 
Jejich výsledky včetně výsledků dvou posledních komunálních voleb pro možné porovnání 
jsou uvedeny níže v tabulce. Údaje u politických stran a sdružení znamenají procento plat-
ných hlasů a číslo za pomlčkou počet mandátů.

2018 2014 2010
KDU-ČSL 27,18 % – 6 19,76 % – 4 25,05 % – 6
Za zdravé město bez kamionů 21,97 % – 5 28,32 % – 6 18,32 % – 4
ČSSD 14,59 % – 3 21,06 % – 5 22,48 % – 5
ODS 9,99 % – 2 8,09 % – 2 9,09 % – 2
Sdružení nezávislých  
pro město Velká Bíteš 9,42 % – 2 7,86 % – 1 10,75 % – 2

TOP 09 9,08 % – 2 5,72 % – 1 5,38 % – 1
KSČM 7,77 % – 1 9,15 % – 2 8,26 % – 1
Suverenita-blok J. Bobošíkové - - 1,10 % – 0



8 |  Listopad 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Seznam zvolených 21 členů zastupitelstva města
 Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL): 
  Ing. et Ing. Jan Václav Brym, Mgr. Aleš Koubek, Ing. Tomáš Kučera, 
  Eduard Rovenský, František Melichar, Jan Pavlíček
 Občanské sdružení Za zdravé město bez kamionů: 
  Zdeněk Řezáč, Ing. Milan Vlček, Alois Špaček, MUDr. Svatopluk Horek, 
  Mgr. Pavel Holánek
 Česká strana sociálně demokratická (ČSSD): 
  Ing. Tomáš Pelán, Jan Vrba, Ing. Ondřej Machola
 Občanská demokratická strana (ODS): 
  Ing. Josef Jelínek, JUDr. Alena Malá
 Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš: 
  MUDr. Jaroslav Štefek, Zdeněk Mazánek
 TOP 09: 
  Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Mgr. Markéta Burešová
 Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM): 
  Vojtěch Pernica

Zdroj: www.volby.cz

Představení nové Rady města bude zveřejněno v prosincovém Zpravodaji po ustano-
vujícím Zastupitelstvu města Velké Bíteše, které je veřejně přístupné a bude se konat  
5. listopadu 2018.

Redakce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

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

referent/referentka odboru výstavby a životního prostředí

2018 2014 2010
voličů v seznamu 4 036 4 053 3 988
volební účast 53,20 % 49,84 % 64,07 %
věkové rozmezí zastupitelů v letech 30 – 73 26 – 69 28 – 65
průměrný věk zastupitelů v letech 46 48 44
zastoupení žen 9,52 % 14,29 % 14,29 %
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Pracovní náplň zejména: činnost pracovníka obecného stavebního úřadu; zajišťování uce-
lené odborné agendy pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování a sta-
vebního řádu v rámci přenesené působnosti státní správy

Kvalifikační požadavky: 
 •     vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu  

ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
 •  vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, 

nebo
 •  střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru 

stavebnictví

Termín odevzdání přihlášek: do 16. 11. 2018 do 11.00 hodin

Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského 
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

Radka Klímová, tajemnice

MĚŘENÍ RYCHLOSTI 

V měsíci říjnu 2018 bylo Městskou policií Velká Bíteš provedeno preventivní měření 
rychlosti motorových vozidel na ul. Tišnovská ve Velké Bíteši a v místní části Ludví-
kově. Jednalo se o místa, která byla vybrána na základě stížnosti občanů z uváděných 
lokalit, kteří si opakovaně stěžovali na nedodržování rychlosti řidičů motorových vozi-
del v uváděných lokalitách. Přestože se jednalo o lokality, kde je rychlost usměrňována 
informačním měřícím systémem (stacionárním informačním radarem), bylo změřeno 
sedm řidičů překračujících nejvyšší povolenou rychlost v měřeném úseku.  V případě 
překročení nejvyšší povolené rychlosti je poté řidiči uložena nejen pokuta, ale i zá-
znam do bodového hodnocení řidiče. Při překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci  
o 5 a méně  km/hod. hrozí řidiči uložení pokuty příkazem na místě do 1.000,- Kč (po-
kud by přestupek nebyl projednán na místě, ve správním řízení pokuta od 1.500,- Kč 
do 2.500,- Kč). Pokud dojde k překročení rychlosti v obci o více než 5 km/hod. a méně 
než 20 km/hod., hrozí řidiči uložení pokuty příkazem na místě do 1.000,- Kč (pokud 
by přestupek nebyl projednán na místě, ve správním řízení pokuta od 1.500,- Kč do 
2.500, -Kč) a uložení dvou trestných bodů do bodového hodnocení řidiče.  V případě 
překročení rychlosti v obci o 20 km/hod. a méně než 40 km/hod. poté dochází k zapsání 
tří trestných bodů do bodového hodnocení řidiče a uložení pokuty příkazem na místě 
do 2.500,- Kč (ve správním řízení od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč).  V tomto případě však 
řidiči taktéž hrozí správní trest zákazu činnosti řízení motorových vozidel od jednoho do 
šesti měsíců, a to v případě, pokud by se řidič ve dvanácti po sobě jdoucích kalendář-
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ních měsících dvakrát a vícekrát dopustil překročení takovéto rychlosti.  Pokud by řidič  
v obci překročil nejvyšší povolenou rychlost o 40 km/hod. a více, nelze tento přestu-
pek vyřídit pokutou příkazem na místě. Řidiči bude zapsáno do bodového hodnocení 
řidiče pět trestných bodů, správním orgánem mu bude uložena pokuta od 5.000,- Kč do 
10.000,- Kč a dále mu bude uložen zákaz činnosti řízení motorových vozidel od šesti 
měsíců do jednoho roku. Je tedy na zvážení každého řidiče, zda se mu vyplatí překro-
čením nejvyšší povolené rychlosti ušetřit pár minut za cenu zaplacení pokuty, udělení 
trestných bodů či dokonce uložení sankce zákazu činnosti řízení motorových vozidel. 
Jsem přesvědčen, že výše uvedená rizika za překročení rychlosti z důvodu ušetření pár 
minut jízdy skutečně nestojí.  Tímto tedy apeluji na všechny řidiče motorových vozi-
del, aby při jízdě dodržovali nejvyšší povolenou rychlost, neboť se preventivní měření 
rychlosti ze strany městské policie budou i v následujících měsících opakovat, a to nejen 
ve výše uvedených lokalitách.  Měření však budou prováděna vždy v místech, kde je 
ze strany občanů poukazováno na překračování nejvyšší povolené rychlosti a dochází 
tak v jeho důsledku k ohrožování ostatních účastníků silničního provozu. Chci zdůraznit,  
že záměrem těchto preventivních měření rychlosti není tzv. „plnění městské kasy“, jak jsou 
někteří jedinci schopni argumentovat, nýbrž bezpečnost ostatních účastníků silničního pro-
vozu (chodci, cyklisté apod.) a zklidnění silničního provozu v měřených lokalitách. Je však 
nutno podotknout, že většina řidičů v měřených lokalitách  nejvyšší povolenou rychlost 
dodržovala a tímto bych jim chtěl vyjádřit poděkování, že skutečně  stanovené rychlosti 
dodržují a jsou příkladem několika jedincům, kteří stanovené rychlosti nedodržují. 

Závěrem chci všem řidičům popřát mnoho šťastných ujetých kilometrů bez nehod  
a zbytečných pokut, kterým se dá dodržováním pravidel silničního provozu předejít.    

Pavel Hradecký, vedoucí strážník Městské policie Velká Bíteš   

ŠKOLY

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK

V polovině září zahájilo MC Bítešáček  novou sezónu.  Těšit se můžete na pestré aktivity:
- pravidelná hernička (středa 9.00 – 11.00 hodin)
- výtvarná hernička (pondělí 15.30 – 17.30 hodin) 
- veselé cvičeníčko pro děti od 1 do 3 let (čtvrtek 9 – 10 hodin) 

I letos budeme organizovat kurzy šití pro maminky. Nově ve spolupráci s paní Ve-
ronikou Bártovou organizujeme keramickou dílnu, a to každou třetí středu v měsíci od 
16.00 – 17.30 hodin, v ateliéru p. Bártové, Lánice 31 (ve dvoře). Mimo tyto pravidelné ak-
tivity zapojíme i ojedinělé, samostatné dílničky pro děti všech věkových kategorií (výroba 
lampionů a lucerniček, adventní věnce, apod.).
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Přes veškeré úsilí se nám ani letos NEPODAŘILO zajistit zázemí pro mateřské cent-
rum v zimním období. Náš provoz proto bude muset být přerušen od prosince do začátku 
března, kvůli plesové sezoně. Nicméně máme za sebou komunální volby a většina politic-
kých stran, měla ve svých programech podporu při zajištění provozu mateřského centra, ....

Kdykoli nás prosím kontaktujte se svými dotazy na emailu: mcbitesacek@seznam.cz.

Eva Rampulová

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
 
Jménem MC Bítešáček a Kolpingovy rodiny vás srdečně zveme na tradiční Svatomar-

tinský průvod světýlek! 
Akci bude předcházet dílnička na výrobu lampionů a lucerniček, která se bude konat  

v pondělí 5. 11. v 16.00 v kulturním domě.  
Vzhledem k tomu, že se nám v loňském roce nevydařilo počasí a my rozhodně ne-

chceme účastníky ošidit o nevšední zážitek loňského historického šermu a ohnivého vy-
stoupení, tak letos program opakujeme, ale v podání jiné skupiny, a to skupiny Sarcina  
z Velkého Meziříčí.

Děkujeme  PBS Velká Bíteš za štědrý sponzorský dar. Děkujeme také restauraci Naše 
bítešská za zajištění teplých nápojů, dále pánům Sedlákovi,  Janečkovi a Řezaninovi za 
pomoc při realizaci doprovodného programu a městu Velká Bíteš, Technickým službám, 
ICaKK, dobrovolným hasičům a městské policii.

Eva Rampulová

SPORTOVNÍ DEN - MŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

Ve čtvrtek 11. října 2018 se třídy Motýlci, Sluníčka, Sovičky a Včeličky vydaly na fotba-
lový stadion, kde na ně čekaly sportovní aktivity pod vedením trenéra Vítězslava Kratochvíly. 

Třída Motýlci na Sportovním dni.  |  Foto: Tesařová Milada
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Děti se rozdělily do několika skupin, kdy každá z nich plnila úkol dané disciplíny,  
např. házení kriketovým míčkem na cíl, srážení kuželek, házení do kruhu, překážková 
dráha – slalom, podlézání, přeskakování, prolézání kruhem, chůze pozpátku, a ta nejdůle-
žitější disciplína obzvláště pro chlapce byla kopaná.

Všem se sportovní dopoledne moc líbilo a každý měl možnost ukázat svou zdatnost, 
rychlost a sílu. Na závěr se děti s trenérem pozdravily pokřikem „SPORTU ZDAR“!

Milada Tesařová

NÁVŠTĚVA DĚTÍ ZE TŘÍD SOVIČEK  
A VČELIČEK V DOMOVĚ BEZ ZÁMKU

Po celé České republice se v týdnu od 8. do 14. 10. 2018 konal týden sociálních služeb. 
Sociální služby se v jakékoli podobě dotýkají životů každého z nás. Jsou poskytovány 
jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním 
postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Sociální služby pomá-
hají lidem žít běžným životem - mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně 
trávit volný čas, starat se sami o sebe.

Rádi jsme této příležitosti využili a vypravili se s dětmi na návštěvu Domova bez zámku 
ve Velké Bíteši, ale nejdříve jsme se na tuto návštěvu důkladně nachystali. Povídali jsme 
si s dětmi o lidech, kteří v domově bydlí, jaké různá zdravotní znevýhodnění a nemoci 
mohou člověka postihnout. Vyzkoušeli jsme si orientaci podle sluchu, používat pouze 
jednu ruku, dorozumívat se posunky. Zjistili jsme, že to vše není vůbec lehké! Proto jsme 
i my chtěli přiložit ruku k dílu a s dětmi popřemýšleli, čím bychom mohli udělat klientům  
a zaměstnancům domova radost. Nakonec jsme se shodli, že vyrobíme podzimní dárečky 
a předvedeme, co nového jsme se ve školce naučili. Děti zarecitovaly básničky a zazpí-
valy oblíbené písničky. Po vystoupení dětí jsme si prohlédli prostor domova, seznámili se  
s různým vybavením a pomůckami pro klienty. Všechny nejvíce zaujala výstavka výrobků 
z keramiky, které vytváří klienti společně se zaměstnanci domova. Nakonec všechny děti 
dostaly na památku keramickou ozdobu a dohromady pro celou třídu jsme obdrželi nád-
hernou keramickou chaloupku pro skřítka Podzimníčka. Návštěva v domově probíhala 
ve velice přátelské a uvolněné atmosféře a domluvili jsme se, že se za klienty opět brzy 
vypravíme!

Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice

DRAKIÁDA

Drakiáda uspořádaná naší školkou se stala již tradicí. Celý týden před drakiádou si 
děti v MŠ povídaly o dracích, vytvářely draky z barevných papírů, učily se říkanky apod.  
11. října se sešli rodiče s dětmi a svými draky před naší „Veselou školkou“, aby společně 
odešli na kopec mezi 1. a 2. mlýnem. Při příchodu každé dítě dostalo nazdobený perníček 
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draka. Děti s rodiči se snažily, aby jejich drak vyletěl co nejvýš. Deset nejlepších draků 
bylo ohodnoceno diplomem a věcnými cenami. Počasí bylo jak objednané, proto není divu, 
že přilákalo i děti ze základní školy. Program byl obohacen o písničky a tanečky v podání 
dětí a za doprovodu paní učitelky Burianové, která hrála na harmoniku. 

Na závěr si děti se svými rodiči opekly špekáčky a věřte, že všem přišly po takovém 
výkonu vhod! Děti odcházely nadšené a plné zážitků. 

Jiřina Janíková za kolektiv MŠ U Stadionu

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 13. října 2018 bylo v ob-
řadní síni města Velká Bíteš přivítáno 
do života téměř 40 malých dětí. Tuto 
krásnou slavnost připravila matri-
kářka města spolu s panem starostou 
a Sborem pro občanské záležitosti. 
Přivítat malé děti přišly i dvě holčičky 
z národopisného kroužku Bítešánek.  
Po úvodních slovech paní Janštové 
se obřadní síní nesl zpěv ukolébavky 
Spi děťátko, spi a po ní následovala lí-
bivá básnička pro rodiče a jejich malé 
děti. Holčičky byly za své vystoupení 
odměněny velkou pochvalou od pana starosty a paní matrikářky, sladká odměna a kytka 
samozřejmě nemohla chybět.

Naděžda Burianová, učitelka MŠ U Stadionu

Z vítání občánků.  |  Foto: Naděžda Burianová

Drakiáda.  |  Foto: Archiv MŠ
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Přespolní běh – okresní kolo
Ve středu 26. 9. 2018 se ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo v přespolním 

běhu základních škol a víceletých gymnázií. Těchto závodů se zúčastnili nejlepší žáci 
a žákyně z 6. – 9. tříd naší školy, kteří si svá místa vybojovali ve školním kole pře-
spolního běhu. 

V každé kategorii smí závodit 6 dětí příslušné školy a do celkového pořadí se po-
čítají vždy 4 nejlepší umístění daného družstva. V letošním ročníku se v jednotlivých 
kategoriích nejlépe umístila družstva starších dívek a mladších chlapců – shodně na  
4. místě. V první desítce družstev měli zastoupení s 6. místem ještě starší chlapci.

Skvělými individuálními výkony se prezentovali: Petr Karásek (4. místo – mladší 
žáci), trojnásobná vítězka okresního kola Sofie Padyšáková (7. místo – starší žákyně), 
Tomáš Barák (9. místo – starší žáci), Karolína Balejová (10. místo – starší žákyně).

Děkujeme našim žákům a žákyním za vzornou reprezentaci školy!
Svatováclavský pochod

V pátek 28. září se zúčastnilo rekordních 165 turistů již 9. ročníku „Svatováclav-
ského pochodu“. Na trasách o délce 6 nebo 14 km se mohli zájemci věnovat nejrůz-
nějším aktivitám - sledovat ornitology při ukázce kroužkování ptáků, střílet na cíl 
nebo si vyzkoušet „sumo“ běh. Na závěr si účastníci pochutnali v přírodní učebně  
u 2. stupně ZŠ na opečených špekáčcích. Akce pro veřejnost proběhla ve spolupráci  
s ČSO, LT Prosatín a Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn. 
Divadelní představení

Žáci 4. a 5. ročníků zhlédli na začátku měsíce říjnu divadelní představení „Bratři 
Lví srdce“ inspirované knihou švédské autorky knih pro děti Astrid Lindgrenové. Tato 
pohádka pro děti i dospělé je příběhem odvahy, cti a věrného přátelství, které zvítězilo 
nad smrtí, zradou a nenávistí. Náročné téma dětsky přístupným způsobem žákům uká-
zalo, co je v životě důležité a za co stojí bojovat.
Schránka důvěry

Šikana označuje fyzické i psychické omezování či týrání slabšího jedince v ko-
lektivu. Dochází k ní ve všech skupinách věkových i sociálních. Setkat se s ní mů-
žeme v jakémkoliv typu škol a školských zařízeních. Může vést k poškození fyzického  
a psychického zdraví s dlouhodobými následky. Proto, tak jako v předešlých školních 
letech, i letos žáci pátých ročníků prostřednictvím hraného příběhu seznámili mladší 
žáky naší školy s pojmem „šikana“ a informovali je, jak mají v případě setkání s touto 
nepříjemnou situací jednat. Připomněli jim již několik let fungující „Schránku důvěry“ 
a její poslání.
Záložka do knihy spojuje školy

Naše škola se opět zapojila do již 9. ročníku česko-slovenského projektu pro zá-
kladní školy a osmiletá gymnázia „Záložka do knih spojuje školy“. Tento projekt 
byl vyhlášen k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018. V letošním roce žáci 
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tvořili záložky na téma Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranice. Cílem 
česko-slovenského projektu je navázání kontaktu mezi českými a slovenskými zá-
kladními školami a osmiletými gymnázii a podpora čtení prostřednictvím výměny 
záložek do knih. 
Tvořivé dílny

Paní vychovatelky ze školní dru-
žiny si připravily v letošním škol-
ním roce první „Tvořivou dílnu 
pro rodiče s dětmi“, v níž se vyrá-
běly podzimní lampiony. Kdo přišel  
a užil si se svým dítětem pár hez-
kých a tvořivých chvil, určitě nelito-
val. Děti odcházely domů spokojené 
s krásnou podzimní dekorací.
Projekt 72 hodin

V pátek 12. října se žáci 2. A  
v rámci zapojení do „Projektu 72 ho-
din“ vydali do okolí školy a vyčistili 
vlastními silami část lesa od odpadků. Projekt je určen všem, kteří podporují myšlenku 
dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomáhat svému okolí.
Minifotbal – okrskové kolo

Dne 12. října se žáci ZŠ Velká 
Bíteš zúčastnili okrskového kola 
v minikopané, které se konalo ve 
Velkém Meziříčí a bylo určeno pro 
starší žáky 2. stupně ZŠ. Turnaje 
se zúčastnilo pouze 6 základních 
škol, rozlosovaných do 2 skupin. 
Naše družstvo sehrálo ve skupině  
2 utkání, ve kterých jednou vyhrálo 
a jednou prohrálo, což stačilo na po-
stup do semifinále z 2. místa. V něm 
byli naši žáci lepším týmem, soupeře 
přehrávali, ale nedokázali proměnit tutové šance. Na řadu tak musely přijít pokutové 
kopy, po kterých se z postupu do finále a rovněž do okresního kola radoval soupeř. Sou-
boj o 3. místo již nic neřešil a naše družstvo obsadilo na turnaji konečné 4. místo.   

Děkujeme za reprezentaci školy těmto žákům: Sofie Padyšáková, Tomáš Barák, 
Miroslav Havliš, Ondřej Hotárek, Tomáš Jašek, Petr Karmazín, Martin Požár, Vít 
Preis, Adam Rozmahel, Michal Ševců, Miroslav Václavík.

Eva Hudcová a Michal Pelán za kolektiv ZŠ Velká Bíteš

Tvořivé dílny.  |  Foto: Pavla Petrovová

Turnaj v minifotbale. |   Foto: Michal Pelán
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ZMĚNA NÁZVU ŠKOLY A NOVÝ OBOR  
PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ   

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116 má od začátku září 
tohoto roku nový název – Základní škola a Praktická škola 
Velká Bíteš, příspěvková organizace. Důvodem této změny bylo 
otevření nového oboru střední školy Praktická škola jednoletá 78-

62-C/01. Tento obor mohou navštěvovat žáci  
s těžkým zdravotním postižením, zejména  
s těžkým stupněm mentálního postižení,  
žáci s více vadami a žáci s poruchami autistic-
kého spektra, kteří ukončili docházku na zá-
kladní škole speciální nebo základní škole. 

Cílem vzdělávání v tomto oboru je rozvoj 
komunikačních schopností, získání znalostí  
a manuálních dovedností, aby byli žáci co nej-
více samostatní a mohli zvládat domácí práce 
i jednoduché pracovní činnosti. Absolvování 

tohoto vzdělání žákům pomůže lépe se uplatnit na pracovním trhu, například v chráněných 
dílnách či chráněných pracovištích.

Nyní se u nás v tomto oboru za podpory speciálního pedagoga a dvou asistentek pe-
dagoga vzdělává šest žáků. Během začátku školního roku se třída zaměřila zejména na 
sezónní práce, mimo jiné na zpracovávání ovoce a zeleniny ze školní zahrady.  Během 
školního roku je čeká spousta zajímavých činností, jako je například práce se dřevem nebo 
základy šití. V závěru školního roku čeká žáky teoretická a praktická zkouška. Po zvládnutí 
požadavků oboru získají žáci osvědčení o absolvování středního vzdělání.

U řady speciálních škol je tento obor běžný a umožňuje rozšíření studia u žáků s těžší 
formou handicapu. V naší organizaci vznikla Praktická škola jednoletá za velké podpory 
školské rady a rodičů.

Pokud by Vás zajímalo, jak u nás výuka probíhá, můžete se 5. února přijít podívat na 
Den otevřených dveří.

Eva Ulmanová

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ U STADIONU  
 

Ve čtvrtek 4. října jsme navštívili představení s názvem Trdlo-
vačka. Na divadlo nás pozvala Mateřská škola U Stadionu, za což 
jí moc děkujeme. Během představení jsme slyšeli spoustu hezkých 
písniček, zatancovali jsme si a hlavně se zasmáli. Do vystoupení 

byli zapojeni i naši žáci, kteří si to velice užili.
Eva Ulmanová

Z praktické výuky.  |  Foto: Věra Šustáčková
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SOŠ JANA TIRAYE ZAHÁJILA ÚSPĚŠNĚ  
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Nový školní rok na SOŠ Jana Tiraye začal velmi úspěšně. Nejzásadnějším důvodem se stal 
fakt, že došlo k nárůstu studentů a nadále přetrvává zájem o strojírenské obory vzdělání Ob-
ráběč kovů a Mechanik seřizovač. Díky zájmu o obor kadeřník jsme jej po roční proluce opět 
otevřeli, a tak se vzdělávají studenti ve všech třech ročnících. Dovolte nám tedy nyní, abychom 
vás informovali o významných událostech, které souvisejí s úspěchy naší školy. 

SOŠ Jana Tiraye obhájila čestné uznání Hospodářské komory
SOŠ Jana Tiraye obhájila již po jednadvacáté Čestné uznání za vysokou úroveň praktické 

přípravy, což dokládá vysokou úroveň praktické přípravy našich žáků. Bylo uděleno Hos-
podářskou komorou ČR na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek.  Konaly se 
koncem školního roku 2017/2018, kdy žáci museli prokázat profesní dovednosti nejen před ko-
misí, ale i před zástupci Hospodářské komory ČR. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, 
aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům  
i technologiím.

Současně čtyři nejlepší absolventi obdrželi ocenění HK ČR. V oboru vzdělání Cukrář se 
jednalo o jednu absolventku a v oboru Obráběč kovů o tři absolventy. Součástí osvědčení je 
i dodatek k výučnímu listu – Europass v cizím jazyce, který absolventům umožní snadnější 
profesní realizaci ve zvoleném oboru.

Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia dosa-
hovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), včetně 
závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být hodnoceni z odborného výcviku hor-
ším stupněm než „chvalitebný“. Ocenění motivuje žáky k výborným výsledkům během studia  
i praxe. Pro firmy je uchazeč o zaměstnání s tímto oceněním zárukou nejen praktických do-
vedností. Úspěšní absolventi se také podílejí na dobrém renomé školy. To se následně odráží  
i v zájmu rodičů přihlásit své dítě do prvního ročníku.

Slavnostní předání organizovala Hospodářská komora České republiky v hotelu Aquapalace 
Praha, a to 13. října 2018. Ocenění absolventům předával prezident Hospodářské komory, pan 
Vladimír Dlouhý. Celá akce se konala pod záštitou prezidenta republiky, pana Miloše Zemana.

Čestné uznání školy i ocenění absolventů je pro naši školu velmi významné a současně zava-
zující. Prezentuje mj. kvalitu vyučujících na SOŠ a systematičnost práce s žáky. Dokazuje také, 
že řemeslo má stále zlaté dno. Je pro nás jednak výzvou, ale i závazkem, aby výsledky v oblasti 
praktické přípravy měly i v budoucnu vysokou úroveň. 

Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro praktickou výuku
 

Na MSV 2018 v Brně jsme uspěli
V rámci MSV Brno 2018 se ve dnech 1. 10. až 5. 10. 2018 konala jako každoročně 

soutěž v programování CNC obráběcích strojů, kterou pořádal Svaz strojírenské techno-
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logie. Soutěžící si mohli vybrat ze tří řídicích 
systémů, a to HEIDENHAIN, SIEMENS  
a FANUC. Žáci si zvolili technologii, ve které 
předváděli své získané dovednosti. Když se 
zaměřili na technologii frézování, jejich 
úkolem bylo vytvořit program v systému 
HEIDENHAIN nebo SIEMENS. Pokud dali 
přednost soustružení, pak na ně čekaly zálud-
nosti systému FANUC. 

Žáci naší školy se soutěže zúčastnili  
v pondělí 1. října. Střední odbornou školu 
Jana Tiraye Velká Bíteš reprezentovali žáci 
3. a 4. ročníku maturitního oboru Mechanik 
seřizovač, a to Jakub Vochyán, Jiří Paták, 
Kryštof Buršík a Adam Mikoláš, kteří soutě-
žili v sekci Heidenhain. Na soutěž se zmínění 

žáci připravovali na CNC obráběcích strojích v prostorách SOŠ Jana Tiraye pod vedením 
učitelů odborného výcviku. V konkurenci 30 středních škol z celé České republiky, které 
byly zastoupeny počtem 130 žáků, se naši žáci neztratili. První den, kdy v sekci Heiden-
hain soutěžilo 12 žáků, obsadil 1. místo Kryštof Buršík, žák 4. ročníku, 2. místo získal Jiří 
Paták, žák 3. ročníku a 3. místo prosadil Adam Mikoláš, žák 4. ročníku. Soutěž byla tento 
rok náročnější, protože se soutěžilo poprvé v systému TNC 640.

Děkujeme zúčastněným za výbornou reprezentaci a zároveň věříme, že budou následo-
váni i dalšími žáky naší školy.

Vladimír Marek a Jiří Ulman, učitelé odborného výcviku

Okrskové kolo ve fotbale
Dne 25. září 2018 se žáci SOŠ Jana Tiraye zúčastnili okrskového kola ve fotbale, které 

se konalo ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem bylo Gymnázium ve Velkém Meziříčí, dalším 
účastníkem turnaje byla Hotelová škola ve Velkém Meziříčí spojená se Střední školou 
řemesel a služeb. V prvním zápase náš tým vyhrál nad Gymnáziem 6:0. Ve druhém zápase 
jsme prosadili výhru nad Hotelovou školou 4:0. 

Celkově jsme se tedy umístili na prvním místě, čímž jsme postoupili do okresního kola, 
které se koná 16. 10. 2018 také na hřišti ve Velkém Meziříčí. 

Děkuji klukům za akční sportovní nasazení a velká gratulace jim patří za výborný spor-
tovní výkon. 
Střelci branek: 
 Těšík Matěj (3. M) 5 branek
 Burian David (3. M) 3 branky
 Lunda Adam (3. A) 2 branky

Hana Karmazínová 

Účastníci soutěže.  |  Foto: Archiv SOŠ
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Kromě zmíněných úspěchů se SOŠ Jana Tiraye již druhým rokem aktivně zapojuje do 
programu Erasmus+. Ten žákům umožňuje unikátní propojení teorie s praxí, která je vy-
konávána po dobu 14 dnů v zahraničí. Nejen o tomto projektu se můžete dozvědět více 
prostřednictvím tzv. Dnů otevřených dveří, které budou realizovány ve dvou termínech,  
a to dne 7. 12. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin a dne 11. 1. 2019 od 14.00 do 17.00. hodin 

Rádi bychom Vás také pozvali do nově obnoveného učňovského kadeřnictví. Bližší in-
formace – viz leták strana 52.       

KULTURA

KATEŘINA JAVŮRKOVÁ A LUKÁŠ KLÁNSKÝ

Vy, co jste nepromeškali zahajo-
vací koncert 22. sezony Bítešského 
hudebního půlkruhu, mi jistě dáte 
za pravdu, že to byl vstup vskutku 
impozantní. Hornistka Kateřina Ja-
vůrková a klavírista Lukáš Klánský 
– dvě umělecké individuality tvořící 
jeden celek. Jejich výkon nás pře-
svědčil o tom, že patří ke špičkovým 
hráčům ve svém oboru.

V úvodu koncertu zazněla Sonáta 
pro lesní roh a klavír op. 17 L. van 
Beethovena. Po ní následoval Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4 Es dur KV 495 W. 
A. Mozarta. Obě skladby náleží do období klasicismu. I když Beethovenova Sonáta byla 
jako první skladba večera přece jen poněkud „rozehrávací“, tak u Mozarta již ukázali oba 
umělci své kvality. Jak nám Kateřina prozradila, tento koncert patří k jejím nejoblíbenějším 
a bylo to znát. Oceňuji zejména stylovost, techniku, krásný tón, velké dynamické rozlišení 
a rytmickou přesnost. Svižné závěrečné Rondo, postavené na repetovaných tónech, vypa-
dalo velmi svěže a lehce. Lukáš Klánský jí byl rovnocenným partnerem, byť jeho klavírní 
part nahrazuje celý orchestr a pianista se rozhodně nenudí. Zkrátka Mozart v jejich pojetí 
působil zábavně, jednoduše a srozumitelně. Druhou polovinu večera zahájila skladba R. 
Schumanna Adagio und Allegro op. 70. Pozorný posluchač mohl okamžitě zaznamenat 
změnu stylu a přechod k romantismu, což se projevilo ve výrazu, dynamice i agogice. 
V následujících dvou skladbách se nám předvedl Lukáš Klánský jako sólový klavírista. 
Fantasie C dur J. V. H. Voříška patří mezi méně hrané kusy. O to víc nás potěšilo, že jsme 
ji mohli slyšet. Prolínají se zde klasicistní i romantické prvky na pozadí velké technické 
náročnosti. Lukáš si s touto skladbou poradil znamenitě, stejně jako s Baladou f moll F. 

„Děkovačka.“  |  Foto: Otto Hasoň
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Chopina. Jeho muzikalita stojí vysoko nad dokonalou technikou, klavírista má dar předat 
posluchači svoji hudební představu a přesvědčit ho o její pravosti. Na závěr koncertu za-
zněla skladba P. Dukase Vilanelle pro hornu a klavír. Třešničkou na dortu byla Labuť C. 
Saint-Saënse se sólem pro lesní roh.

Možná jste si také všimli několika detailů, které stojí za zmínku, protože nejsou úplně 
obvyklé. Kateřina Javůrková hrála skoro všechny skladby zpaměti, Lukáš Klánský si sám 
otáčel noty a to v tempu, že člověk často přemýšlel, jestli nemá někde schovanou třetí ruku, 
a přesto, že hrál celou dobu s otevřeným klavírem, dokázal vykouzlit nádherné znělé piano 
a nepřehlušit hornu.

Děkujeme oběma umělcům za krásný zážitek a mně nezbývá než dodat – komu čest, 
tomu čest.

Marika Kašparová

ZÁJEZD NA PRAŽSKÝ HRAD

Pracovníci Informačního centra a Klubu kultury ve spolupráci s Městským muzeem ve 
Velké Bíteši uspořádali v sobotu 20. října při příležitosti 100. výročí vzniku Československé 
republiky zájezd do našeho hlavního města, úzce zaměřený na prohlídku Pražského hradu. 

Díky kontaktům ředitele muzea Mgr. Ivo Kříže s hlavním kurátorem sbírek Pražského 
hradu PhDr. Jaroslavem Sojkou, Ph.D., vyučujícího Dějiny umění na Karlově univerzitě  
a pověřeného úpravami vládních budov, se nám v jeho osobě dostalo vynikajícího průvodce. 
Tento čtyřicátník si nás zakrátko získal nejen přesvědčivým výkladem s krásnou artikulací, 
ale také osobním šarmem, jemným humorem a nebojím se říci silným vlasteneckým zápalem.

Nejprve jsme navštívili vnější hradní prostory - Královské zahrady, Letohrádek krá-
lovny Anny, Zpívající fontánu, Míčovnu, vilu prezidenta republiky, Empírový skleník, 
Jízdárnu, Prašný most a Jelení příkop. Pokračovali jsme prohlídkou hradních nádvoří  
a Vladislavského sálu. Po dobrém obědě v zaměstnanecké jídelně následoval zlatý hřeb – 
návštěva Katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, posvátného místa českého národa. 
Přesvědčili jsme se, že náš průvodce dr. Sojka požívá té nejvyšší autority, což nám při-
neslo nejen přednostní vstup do katedrály, ale zejména zcela výjimečný vstup do Kaple 

Společné foto na 3. nádvoří Pražského hradu.  |  Foto: Ivo Kříž
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sv. Václava… až nám bylo líto smutných očí marně přihlížejících asiatů. Nakonec jsme 
navštívili výstavu umění v Císařské konírně, představující soubor děl, která po roce 1918 
vybral a zakoupil prezident Masaryk pro Pražský hrad, z kterého odešli Habsburkové. 
Její název „Tož to kupte“ je autentickým výrokem pana prezidenta a svědčí o jeho mo-
ravském původu. 

A ještě něco: Na doktoru Sojkovi bylo očividně znát, jak jej těší velký zájem Moraváků 
o národní historii, a proto se nám celý den neúnavně věnoval. Byl to opravdu vydařený  
a správně načasovaný zájezd, za který si zaslouží naši kulturní pracovníci Silvie Kotačková 
vedoucí zájezdu, Lenka Plechatá a Ivo Kříž velké poděkování.  

Alois Koukola za účastníky zájezdu

OSLAVY 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Také naše město oslavilo důstojným způsobem 100. výročí založení Československé re-
publiky. Informační centrum a Klub kultury uspořádalo v předvečer tohoto výročí v sobotu 
27. října slavnostní večer v Kulturním domě.

Výstava
V přísálí kulturního domu připravilo Městské muzeum zajímavou tematickou výstavu. 

Ta se stala již od 18.00 hodiny jednak příjemným místem pro vzájemné poznání význam-
ných hostů slavnosti, jednak navodila správnou atmosféru pro následující slavnostní akt. 
Svým obsahem a názornou formou osvěžila mnohdy již zapomenutá a pro některé ne-
známá fakta o vzniku prvního společného státu Čechů a Slováků v roce 1918 a o návštěvě 
prezidenta T. G. Masaryka ve Velké Bíteši v červnu 1928.

Oficiální část večera
Slavnostní zahájení se uskutečnilo v 19.00 hodin před zcela zaplněným sálem kulturního 
domu. Moderátor večera Zdeněk Truhlář z Českého rozhlasu zdůraznil význam této slav-
nosti a představil hosty: 
 - senátora Ing. Jana Velebu, bývalého prezidenta Agrární komory
 - náměstka hejtmana a radního Kraje Vysočina Ing. Vladimíra Novotného
 - ředitele územního odboru HZS Žďár nad Sázavou plk. Ing. Vladimíra Sobotku 
 - vedoucího územního odboru Policie ČR Žďár nad Sázavou plk. Mgr. Bohumila Šlapáka
 - faráře Římskokatolické farnosti ve Velké Bíteši P. Bohumila Poláčka 
 -  starosty měst – Josefa Komínka z Velkého Meziříčí, Michala Šmardu z Nového 

Města na Moravě a Ing. Karla Pačísku z Bystřice nad Pernštejnem
 - starostky a starosty okolních vesnic
 - členy rady města
 - bývalé i nově zvolené zastupitele
 - a ostatní hosty. 
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Zazněla česká státní hymna, po které vystoupil s oficiálním proslovem ředitel Městského 
muzea Mgr. Ivo Kříž, který připomenul některé z mezníků společenského života ve městě 
po roce 1918, a to až do roku 1960. 

Moderátor využil připomenutí šedesátých let, zmínil založení Národopisného souboru 
Bítešan, který je dodnes základním článkem folklorního dění ve městě a připravil tak pro-
stor pro krátké společné vystoupení mladých zpěvaček Bítešanu a Dudácké hudby ZUŠ 
Hrotovice. 

Potom přednesl svůj slavnostní projev starosta města Ing. Milan Vlček, který se 
zaměřil na události ve městě od roku 1960 po současnost. Připomněl, jak je důležité 
nezapomínat na všechny klíčové okamžiky uplynulého století, které náš stát a společ-
nost dovedly do dnešního postavení v současné Evropě. Na závěr svého vystoupení 
dodal, že bychom neměli zapomínat také na významné osobnosti našeho města, které 
směřovaly svoje činy, svoji snahu a práci pro udržení demokracie i ve prospěch státu, 
města a svých spoluobčanů. Ti jsou pro nás a naše potomky vzorem a příkladem hod-
ným k následování.

Následovala operní árie v podání vynikajícího českého tenoristy Jakuba Pustiny, 
který v nedávné minulosti v našem městě nejen vystupoval, ale vedl zde i své pě-
vecké kurzy pro začínající operní pěvce. Na závěr první části večera byl na pódium 
pozván Otec Bohumil Poláček, společně se starostou města a  náměstkem hejtmana 
Ing. Vladimírem Novotným. Ty po chvíli ještě doplnili uniformovaní praporečníci 
SDH Velká Bíteš a Městské policie Velká Bíteš s novými slavnostními prapory města 
a městské policie. Následovalo posvěcení obou praporů, spojené s liturgickým zpě-
vem a modlitbou a připojením pamětní šerpy na prapor města od náměstka hejtmana 
a pamětní šerpy na prapor městské policie od starosty města. Náměstek hejtmana 
na závěr poděkoval starostovi města za jeho práci a předal mu pamětní medaili ke  
100. výročí založení Československé republiky. Moderátor následně zakončil první 
část slavnostního večera.

Zlatý hřeb večera
Na to co následovalo, přítomní dlouho nezapomenou. 
Vystoupení souboru Hradišťan nebylo pouze rutinním vystoupením známého profe-

sionálního hudebního tělesa, jak mnozí očekávali, ale vdechlo celé slavnosti výjimečnou 
sváteční náladu. 

Sympatický Jura Pavlica si byl dobře vědom, při jaké příležitosti se svým soubo-
rem ve Velké Bíteši vystupuje, a zhostil se toho opravdu skvěle. Ve svých komentářích 
k jednotlivým skladbám nás posunul až k samotným počátkům českého národa, viz jím 
zazpívané Markovo evangelium o Janu Křtiteli ve staroslověnštině. Svým nevtíravým 
a citlivým projevem dokázal postihnout jedinečnost lidského života v probíhajícím 
čase, zdůraznit duchovní rozměr, a to vše dovedně zakomponovat do významu tohoto 
slavnostního večera. Velký úspěch Hradišťanu a tím i celého večera znásobila ještě dvě 
krátká společná  vystoupení. První s děvčaty z Dudácké hudby ZUŠ Hrotovice a druhý 
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se zpěvačkou rusínského původu Ikou Roušovou z Osové Bítýšky. Slavnostní večer 
zakončila Hradišťanem i všemi přítomnými společně zazpívaná oblíbená Masarykova 
píseň „Ach synku, synku…“.

Nezbývá než poděkovat účinkujícím i pořadatelům za příjemný slavnostní večer!  

Alois Koukola

POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU S NÁZVEM ,,KDYŽ PODZIM 
ZABARVÍ LISTÍ, CO PADÁ ANDĚLŮM NA KŘÍDLA Z CEST“ 

Ve výstavní síni Klubu kultury se od  
5. listopadu do 16. listopadu uskuteční vý-
stava malířek Renaty Wimmerové (Burší-
kové), Yvonny Horské a Michaely Orlové 
s názvem ,,KDYŽ PODZIM ZABARVÍ 
LISTÍ, CO PADÁ ANDĚLŮM NA KŘÍ-
DLA Z CEST“. K vidění budou obrazy  
a koláže z Ateliéru Večernice (Žďár nad Sá-
zavou, Nádražní 44), doplněné keramickými 
výrobky, anděly a harmonizačními obrazy.

Renata Wimmerová Buršíková se malo-
vání věnuje od raného dětství a díky svému 
nezpochybnitelnému nadání vyhrála řadu 
dětských výtvarných soutěží. Je autodidak-
tem, neboť své vzdělání zaměřila jiným smě-
rem a absolvovala SOU ve Velkém Meziříčí. 
Od dvaceti let se intenzivně věnuje velké 
vášni – malování převážně olejovými bar-
vami na sololit. Zabývala se však i vyřezá-
vání z lipového dřeva a sochaření z betonu. 

Své organizační schopnosti zúročila  
v realizaci více než dvaceti výstav, převážně 
na Vysočině. Témata jejich obrazů jsou růz-
ného žánru – maluje krajiny, zátiší, kytice, 
ale také velkoformátové obrazy k modelo-
vým kolejištím. Největší dílo můžeme spa-
třit ve Žďáře nad Sázavou v Modelovém 
království, kde namalovala 40 metrové po-
zadí podle věrné skutečnosti. V současné 
době žije svůj splněný sen. Vlastní Ateliér 

Obraz „Anděl“  R. Wimmerové.  |  Foto: Archiv autorky

Keramický anděl.  |  Foto: Archiv autorky
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Večernice ve Žďáru nad Sázavou, kde se naplno věnuje umělecké tvorbě s velkou vášní 
a pozitivní energií, které vkládá do svých obrazů. Pokud zavítáte do Žďáru nad Sázavou, 
jste srdečně vítání v jejím ateliéru, kde můžete vidět, jak obraz vzniká, od náčrtu až po 
závěrečné lakování. 

Yvonna Horská se věnuje tvorbě asi 15 let, pracuje různými technikami. Má ráda koně, 
proto jsou častým námětem. Nerada se loučí s některými věcmi, proto je dává i do koláží. 
Miluje staré časy, staré předměty, které už dávno dosloužily. Myslí si, že tyto věci mají svůj 
příběh, který vyprávějí těm, co umí naslouchat.

Michaela Orlová kreslí již 15 let formou automatické kresby harmonizační obrazy. 
Většinou osobní obrazy pro konkrétní lidi s ohledem na jejich potřeby. Dále tvoří hlavně 
světelné lampy ve tvaru andělů. Jedná se o zahradní keramiku, ale i na doma. Vše se snaží 
dělat srdcem a s láskou.

Výstava bude otevřena pondělí až pátek od 8.00 do 15.30 hodin.

Těšíme se na vás. 
Klub kultury Velké Bíteše

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Ukončení lovu perlorodek, přijď si pro odměnu!
V pondělí 19. listopadu bude ukončeno letošní kolo hry Lovci perel. Celý měsíc až od 

19. prosince budeš mít možnost v knihovně vyzvednout svůj úlovek a za nasbírané penízky 
Moriony získat krásnou cenu za téměř roční práci.

Nové společenské hry v knihovně aneb půjčte si domů nejen knihy
Deskové hry sbližují rodinu i přátele, rozvíjejí logické myšlení, trénují paměť a rozšiřují 

vědomosti. Díky deskovým hrám se stanete autory a zároveň hrdiny vlastních příběhů.  
A takové trávení času se svými blízkými a přáteli podporuje i Městská knihovna Velká 
Bíteš, protože knihovna není jen místem, kde si lidé půjčují knihy, v naší knihovně si 
můžete zapůjčit domů i společenské stolní hry. V široké nabídce máme hry pro nejmenší, 
dále nestárnoucí stálice jako je Kriskros, Mikádo nebo Člověče, nezlob se! Hry na párty 
jako například Activity nebo Twister, najdete zde i rafinovanější logické a budovatelské hry 
pro pokročilé hráče. S aktualizovanou nabídkou stolních společenských her se můžete 
seznámit zde: http://www.kn.velkabites.cz/aktualne

Hana Chytková

PODZIMNÍ PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ MÁROVÝCH

Skandinávie a Pobaltí
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů, a již několik let 

s manželkou pravidelně navštěvují Velkou Bíteš, aby se o své zážitky podělili s místními 
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občany. Letošní podzimní přednášku manželů Márových si městské muzeum a městská 
knihovna pro zájemce připravili na úterý 27. listopadu od 17.00 hodin ve Velkém výstav-
ním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Pestrá projekce Aleny a Jirky Márových vás zavede na sever Evropy. Na expedici Má-
rovi ujeli celkem deset tisíc kilometrů přes devět zemí. Vyzkoušeli si cyklistiku v překrás-
ných švédských lesích a viděli slavnou halu Globen. V Norsku a na ostrovech Lofoty si 
do sytosti užili jezer, fjordů, vodopádů a ochutnali skvělé dary moře. A ve Finsku se jim 
dokonce do cesty připletl Santa Claus.

Také Pobaltí nabídlo mnoho krásných přírodních scenérií či architektonických skvostů. 
V estonských bažinách rostou masožravé rostliny, v Lotyšsku navštívili kopii slavného 
zámku Versailles a v Litvě je okouzlili čápi a ostrovní hrad Trakai.

Ivo Kříž

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT  
DECHOVÉ HUDBY MILOČANKA

V pátek 7. prosince v 19.00 hodin se v sále kulturního domu uskuteční Vánoční kon-
cert dechové hudby „Miločanka“. Dechová hudba z Milotic u Kyjova v roce 2016 „zno-
vuobnovila“ své působení mezi slováckými dechovými hudbami působícími na kyjovském 

DH Miločanka.  |  Foto: Archiv DH
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Slovácku. Po čtyřleté přestávce navazuje na svoji téměř třicetiletou historii, během které 
byla známá jak domácím posluchačům, tak se s ní setkali i příznivci v Polsku, Slovensku, 
Rakousku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Itálii a Francii. Členové Miločanky 
milují dechovku, folklór a tradice, většina muzikantů pochází přímo z Milotic, nebo má 
na Milotice rodinnou vazbu a to  je zárukou toho, že hudba bude i nadále udržovat dobrou 
náladu mezi svými posluchači a také v kapele. Vstupné na koncert činí 220,- Kč. Před-
prodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5  
ve Velké Bíteši. 

Klub kultury, Velká Bíteš 

PETR BENDE NAMÍCHÁ DALŠÍ HUDEBNÍ KOKTEJL NA SVÉM 
VÁNOČNÍM TURNÉ

Kapela Petra Bendeho slaví 15 let pohromadě a v duchu těchto oslav se ponese 
také tradiční vánoční turné. Zpěvák tak i letos naváže na úspěšný projekt, se kterým 
koncertuje po celé České republice již po dvaadvacáté. 

Muzikant napříč hudebními žánry. Tak by se dal stručně charakterizovat Petr Bende. 
Letošní turné, na které opět vyráží s početným ansámblem, je toho jen dalším důkazem.

Vánoční šňůru odstartuje 30. listopadu ve Velké nad Veličkou a během adventu za-
vítá kapela celkem do 17 měst. V nezměněné sestavě se při turné představí Petrův 
„band“ a nebude chybět ani Cimbálová muzika Gromba, která program obohatí o li-
dovou složku. Dětské pěvecké sbory z jednotlivých měst umocní vánoční atmosféru.

Vánoční koncert ve Velké Bíteši se uskuteční 20. prosince od 19.00 hodin v kul-
turním domě. Petra zde doprovodí dětský pěvecký sbor Poupata ze Základní umě-
lecké školy ve Velké Bíteši. 

Po mnoha letech bude na všech koncertech hostovat zakládající člen kapely, trumpe-
tista Karel Nováček, který byl u zrodu mnoha Petrových skladeb. Hlavním letošním 
hostem je Radim Zenkl, světově uznávaný hráč na mandolínu, který předvede svou 
vlastní virtuózní techniku, při které nástroj zní, jako by hrály dva nástroje současně. 
Zahraje také na řadu lidových fléten a dokonce i australské didgeridoo. Zazní vlastní 
tvorba, irská muzika a tradiční české koledy v originálních úpravách.

Návštěvníci koncertů se kromě energií nabitého koncertu mohou těšit také na křest 
nového live dvojCD, které je výběrem nejlepších písní z vánočních koncertů za po-
slední dva roky. Vyjde ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon.

A k tomu - jak je již na Bendeho vánočních koncertech samozřejmostí - nová scéna, 
videoprojekce, LED stěny, špičkové ozvučení a osvětlení na míru všech koncertů tech-
nikou, která Petra doprovází po celé republice. Čeká Vás multimediální zážitek!  

Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo 
náměstí 5 ve Velké Bíteši. Více informací najdete na www.petrbende.cz. nebo www.
bitessko.com. 

Klub kultury, Velká Bíteš
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JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

JESTŘABÍ 

Základní informace

Jestřabí je druhou nejbližší „místní částí“ města Velké Bíteše, od kterého je vzdálená 
3 km směrem jihozápadním. Nachází se v těsném sousedství Jindřichova, na svahu pa-
horku v kotlině mezi lesy, v nadmořské výšce cca 470 m n.m. Původní selská stavení 
jsou nepravidelně rozmístěná na svahu obráceném k jihu, který přechází do mělkého údolí  
s potokem a rybníkem. Ze severu a západu jsou domy chráněny lesem. S Jindřichovem pojí 
Jestřabí také dřívější společné začlenění v sousedních obcích Jasenici (2,2 km jihozápadně)  
a později v Březce (2,6 km severozápadně). S Jasenicí spojuje vesnici Jestřabský potok, 
vlévající se pod Jestřabím do Jasinky . 

Do roku 1892 bylo Jestřabí společně s Jindřichovem a Březkou součástí obce Jasenice. 
Potom byly tyto tři osady od Jasenice odděleny a utvořily novou samostatnou politickou 
obec Březka a staly se tak součástí Bítešského okresu. První obecní volby v samostatném 
Československu v roce 1919 znamenaly zánik obce Březka a vznik nové samostatné poli-
tické obce Jindřichov, složené ze dvou osad - Jindřichova a Jestřabí. Toto uspořádání trvalo 
až do roku 1980, kdy v důsledku optimalizace státní správy vznikly z Jindřichova a Jestřabí 
dvě samostatné místní části Města Velké Bíteše, z nichž každá je řízena svým osadním 
výborem. V současnosti žije v Jestřabí 44 stálých obyvatel.

Starší historií vesnice se vine pojem - „Svobodní dvořáci z Jestřabí“. Její počátky hledejme 
v různě roztroušených „svobodných dvorcích“, které na počátku 14. století tvořily ráz zdejší 
krajiny. Název obce je pravděpodobně stejného původu, jako jména některých starých hradů 
a zřícenin - „Jestřábí“ nebo „Jestřebí“. Takto zněl úřední název obce ještě kolem roku 1900.

Letecký snímek Jestřabí.  |  Zdroj: Regionální učebnice
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Z doby nedávno minulé
(2012 – 2018)
Osadní výbor OV
je vrcholným orgánem místní samosprávy a pracuje v tomto složení:
 Svobodová Iva předsedkyně OV
 Doubková Dagmar členka
 Prokešová Miluše členka

Poněvadž si paní Iva Svobodová vede neoficiální „(skoro)kroniku“, jak sama říká,  
ve které zaznamenává také počasí, pokusím se - v tomto seriálu netradičně,  předat některé 
její mírně upravené informace také Vám, čtenářům:

Nejprve bude uveden stručný přehled vybraných událostí z roků 2012 a 2013:

2012
 •  Sníh začal pořádně padat až po Novém roce, přesto se jednou stala cesta do Velké 

Bíteše neprůjezdnou. Příčinou byly závěje a v nich zapadlé auto. Díky „sněžákům“  
a dobré údržbě silničářů byla silnice po celé další zimní období v pořádku.

 •  Několik dobrovolníků (Ing. Sendler, Prokešovi, p. Fiala ml. a p. Borůvka) se dohodlo 
s ostatními vlastníky pozemků (p. Hort a p. Chyba) na osázení druhé poloviny sil-
nice do Jestřabí původními třešněmi. Ty byly ozdobou vjezdu do vesnice do té doby,  
než je vykáceli silničáři.

 •  Čirou náhodou bylo objeveno poškození obecní cesty v „Doubí“, která byla před pěti 
léty zrekonstruovaná. Škodu způsobila firma pana Š. nešetrnou manipulací při těžbě 
dřeva. To ale nebylo všechno. Tato firma začala neoprávněně těžit dřevo také v lesích 
soukromých vlastníků a způsobila velké škody na majetku firmy Agro Záblatí. 

 • Drzí zloději opět řádili. Ve třech staveních odcizili el. motory, kabely aj.

2013
 •  Nečekaným způsobem se s námi rozloučila zima, která nebyla nijak zlá. Když už 

silničáři uklidili „sněžáky“ na úhledné hromádky, začala kalamita. Husté sněžení, 
sfukování, ledovka – to vše až do poloviny dubna. 1. dubna, na velikonoční pondělí, 
objížděli někteří koledníci vesnici na běžkách, a jako pomlázku dostávali mj. také 
vánoční ozdoby, které si pentlemi přivazovali na „mrskačky“.

 • Černá těžba nebyla dosud potrestána.
 •  Navzdory komplikacím byla dokončena oprava cesty do Březky. Přitom byla čás-

tečně opravena i spodní cesta v obci.

2014
Zima – mírná, sněhu málo, ledovka jen výjimečně. Pro řidiče a silničáře úžasná.
Jaro – teplotně nadprůměrné. Loňské velikonoce na sněhu, letos na koupání.



BD_OSLAVY_2018.indd   1 29.10.2018   22:33:40



BD_OSLAVY_2018.indd   2 29.10.2018   22:33:46 BD_OSLAVY_2018.indd   3 29.10.2018   22:33:50



BD_OSLAVY_2018.indd   3 29.10.2018   22:33:50



Foto: Otto Hasoň, Silva Smutná a Josef Jelínek

BD_OSLAVY_2018.indd   4 29.10.2018   22:33:57



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

33Listopad 2018  |

Léto –  zpočátku hodně suché, tráva téměř nerostla. Konec července a srpen kazily neustálé 
bouřky, což velice komplikovalo sklizeň obilí.

Podzim –  byl nezvykle teplý a do začátku prosince se zima neozvala, až první ledovkou. 
První větší množství sněhu napadlo až na sv. Štěpána.

Čarodějnice
Pálení čarodějnic proběhlo za velké účasti občanů, přišlo jich mnohem více než loni. 

Snad to má smysl a lidé si najdou těch několik chvil, aby se mohli spolu setkat. Děti si 
samy zhotovily „čarodějnici“, kterou za pěkného počasí upálily. 

Rekonstrukce bítešského náměstí 
se dotkla i občanů Jestřabí, kteří se do Bíteše jinak než osobními auty většinou nedosta-

nou. Nastal pro ně problém nejen s parkováním. Podle některých vzniklo pěkné náměstí, 
podle jiných vydlážděné autobusové nádraží.

Ledovka
Nová zima přicházela velmi pozvolna, teploty byly nadprůměrné, a i když bylo velice 

„mokro“, bylo docela příjemné počasí. Sluníčka jsme si ale moc neužili… 1. prosince 
2014 nastala velká kalamita v podobě ledovky, kdy jen stateční hazardéři si v tomto nečase 
troufli vyjít ven. Všude byly ulámané větve a  mnoho stromů popadalo. Bylo to nebezpečné 
a velice nepříjemné, škody byly značné. 3. prosince začal popadávat sníh a vzápětí se vše 
rozpustilo, takže Mikuláš byl opět na blátě.

Čerti s Mikulášem
Letos si děti připravily mnoho pěk-

ných básníček, a proto, jako každo-
ročně, čerti do pekla nikoho neodnesli 
a naopak Mikuláš rozdál mnoho dárků. 

Pochybnosti
„Ty nás provází celý život,… ale já 

pochybuji, zda má vůbec smysl psát 
„skorokroniku“ obce Jestřabí. Bude to 
po létech vůbec někoho zajímat…?! 

V obci se toho moc neděje, lidé jen odcházejí, mladí nepřicházejí – co jim můžeme na-
bídnout?? …No, zkusím ještě nějaký čas psát - v tom děsně uhoněném světě…a uvidíme!“ 
(S.I.) 
 (Pozn. red.: Milá paní Svobodová, smysl to určitě má. Tu Vaši „skromnou“ kroniku, možná přepsa-
nou a upravenou, ocení až příští generace.) 

Pokračování příště
Alois Koukola

Čerti s Mikulášem.  |  Foto: Archiv obce
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice POD HRADBAMI, 
zaniklý dům pod čp. 7:

V ulici Pod Hradbami mezi 
dnešním čp. 80 a poměrně ne-
dávno zaniklým domem čp. 168, 
pod zadní částí domu čp. 7, při 
městských hradbách kdysi stával 
dům. Gruntovní knihy vypovídají, 
že roku 1590 Maruše Mlejnková 
prodala dům „ležící pod městem 
podle Prokše Sedlářova [zaniklé 
čp. 168]“ v ceně 80 zlatých Lu-
káši Šanderovi. Na domě tehdy 
měli drobnější podíly Svatoň, 
Čuda z Rudky, Petrusovi sirotci  
a Zachariáš, zbytek 57 zlatých ná-

ležel Maruši Mlejnkové, splátkové vejrunky pobíral rovněž ševcovský cech. Roku 1600 
pozůstalý syn po Melicharu Mlejnkovi Václav prodal Šanderovi svůj podíl na domě,  
s výjimkou 2 zlatých pro svého bratra Zachariáše, za 16 zlatých hotově. Šandera pak v le-
tech 1606–1607 koupil role v Zástavách (3 zlaté 2 groše), na Křivánčích (7 zl.), v Širokým 
Žlebě (11 zl. a 9 zl.) a další dvě ještě roku 1613 (9 zl. 15 g.). V roce 1619 zakoupil pro syna 
Jiříka dům čp. 110 na Tišnovské ulici v ceně 50 zlatých, roku 1623 další syn Václav zakou-
pil dům čp. 19 na náměstí v ceně 190 zl. Později roku 1635 tento Václav Lukšů prodal dům 
„na místě mateře své, pod městem ležící podle pustého Šlotýřového [zaniklé čp. 168]“ za 
cenu 60 moravských zlatých punčocháři Martinu Skálovi. „K tomu připrodáno ovsa se-
tého na jednom kousku a na druhém polovici, almaru, truhlu velkou a co v domě hřebíkem 
přibito“. Celá částka tehdy náležela rovným dílem (po 12 zl.) dědicům Lukáše Šandery, to-
tiž pozůstalé vdově, sirotkům po Jiříku Lukšovi, Václavu Lukšovi, Marianě a Kuně. Skála 
platil vejrunky ještě roku 1637, poté dům zpustl. Domovní parcela obnovena již nebyla,  
na jejím místě byl nejspíše v 18. století zhotoven nájezd do stodol domů čp. 8 a 9.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 38, 69, 78, 
96, 97, kn. č. 11788, fol. 177.

Jan Zduba

Předpokládaný rozsah domovní parcely zaniklého domu pod hradbami. 
Zakresleno černě do mapy stabilního katastru z roku 1825.
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM

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

Zvěřina na přelomu 17. a 18. století bývala ve Velké Bíteši vzácná. Ačkoli město vlast-
nilo lesy, právo honitby náleželo vrchnosti. Bývalo ovšem možné zvěřinu koupit. Obecní 
účty té doby dokládají výjimečné nákupy zajíců (12 krejcarů/ks), kvíčal (2,33 kr./ks), je-
řábků (10 kr./ks) či zpěvného ptactva; v Náměšti se tehdy nacházela rovněž vrchnostenská 
bažantnice. Kachnu, spíše domácí než divokou, obec pořizovala obvykle v září až počátku 
října, výjimečně koncem prosince (4–8 kr./ks).

V té době byla, dle kuchařských knih ze 16. století, známa příprava divoké kachny  
v několika druzích omáčky. Černá omáčka se připravila tak, že se švestky povařily v kyse-
lém víně spolu se suchým bílým chlebem. Kachna se v tomto případě měla vymýt, prosolit, 
upéct na rožni, spolu se zmíněnou omáčkou ještě povařit, případně ještě osladit a okořenit, 
nahoru se mohla přidat smažená jablka. Na žlutou omáčku se kachna měla uvařit a na 
omáčku vzít křídla, tyto upéct na roštu, spolu se suchým bílým chlebem ztlouct v hmoždíři 
na kaši, rozpustit v tučném a slaném hovězím vývaru, propasírovat. Do toho se měla vložit 
zmíněná uvařená kachna, okořenit a přidat trochu sádla. Nahoru se mohly položit sušené 
topinky z bílého chleba sypané zázvorem. Další možností byla kachna v cibuli. Na ni se 
měla v hrnci povařit černá omáčka, do „brunátna“ osmahlá cibule a posekaná kachna, 
nakonec okořenit a mírně osolit. Dle čtvrtého receptu na omáčku na divokou kachnu se 
měla kachna spolu se slaninou uvařit. Játra s bílým chlebem usušeným na černo, povaře-
nou slaninou a petrželí se měla v hmoždíři ztlouct, rozpustit zmíněným kachním vývarem, 
propasírovat, okořenit pepřem, šafránem a hřebíčkem, přilít trochu vína, vypranou kachnu 
vložit do uvedené omáčky a přivést k varu.

V pozdější době si má bítešská prababička poznamenala hned několik receptů na zvě-
řinu, a to na zadělávaného zajíce, koroptev nebo bažanta, kvíčaly, pečené sluky, holoubata 
s pomerančovou omáčkou a dokonce čtyři recepty na divokou kachnu. V jednom případě 
se kachna měla bez hlavy vyšpekovat, péct, přidat se měla zelenina, koření, majoránka 
(„mariánka“), ožanka („kundrkrout“), trochu octa, vody a mělo se to nechat pomalu dusit. 
Na jiný způsob se kachna pekla s cibulkou, slaninou, kouskem másla, tymiánem, bobko-
vým listem, hřebíčky, novým kořením a zázvorem. Po upečení do tmava se na ni měl nalít 
1 díl octa a 2 díly polévky a nechat povařit. Do omáčky se mělo přidat trochu zásmažky, 
trochu bílého i karamelizovaného cukru a citrónová šťáva. Na třetí způsob se kachna pekla 
na cibulce a slanině, šťáva se zaprášila moukou. Při čtvrtém způsobu se kachna dusila na 
slanině a cibulce, poté se vyndala a do šťávy se nalilo bílé víno. Dále se uvařila máslová 
omáčka, do ní se nalila zmíněná šťáva a přidal se karamelizovaný cukr.
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Jak je patrné, příprava divoké kachny v 16. a počátku 20. století vykazuje částečnou shodu. 
Zřejmá je zejména snaha o sladko-kyselou chuť. Pro starší dobu je zjevná snaha více kořenit, 
pro novější větší důraz na osmahlou cibuli a slaninu. Snad drobným rozdílem je způsob za-
hušťování omáček - suché bílé pečivo bylo nahrazeno jíškou. Tyto proměny byly způsobeny 
nejen změnami v dostupnosti potravin a novými myšlenkovými podněty, ale také proměnou 
kuchyňského zařízení. V dřívější době se peklo a vařilo na otevřeném ohni, kvůli kterému byly 
keramické nádoby opatřeny třemi nožkami, v novější době se sice vařilo a peklo stále na ohni ze 
dřeva, ovšem již na sporáku a v peci. Tomu přirozeně byly uzpůsobeny připravované pokrmy.

Zdroj: Rukopisný receptář bítešské Magdaleny Jeřábkové (1875–1964). Jan ZDUBA, Barokní po-
hoštění města Velké Bíteše, ZM 18, 2014, s. 183–236, zde s. 191. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění 
kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 88, 91, 120, 125, 170, 212, 213, 224, 225.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XIX

V průběhu šedesátých let minulého století se postupně měnilo kvalitativní složení spektra 
zaměstnanců. Původní pracovní kolektiv, složený v dělnických profesích většinou ze zaučených 
„kovozemědělců“ z Velké Bíteše a okolních vesnic, doplněný několika brněnskými i místními 
odborníky, se začal rozrůstat o vlastní vyučence a o čerstvé absolventy strojnických průmyslovek 
i strojních fakult. Aktivita těchto mladých lidí, vedených několika staršími, dokonce „předváleč-
nými veterány“ – baťováky, zbrojováky aj., podpořená investicemi do nových technologií, vedla 
k nebývalému nárůstu produktivity práce i kvality výroby. Nečekaně dobré výsledky pracovníků 
nového bítešského závodu První brněnské strojírny, přesvědčily podnikové i koncernové vedení 
o možnosti převést další nové výrobní programy z Brna do Velké Bíteše:

EXPANZNÍ TURBÍNY
K původnímu výrobnímu programu plnících turbodmychadel byla v roce 1967 převe-

dena z Brna do Velké Bíteše výroba nízkoteplotních expanzních turbín pro média vzduch, 
dusík, oxid uhelnatý a zemní plyn, a to včetně konstrukce a vývoje.

Princip
Tyto turbíny se používají v technologických procesech při dělení vzduchu a zkapalňování 

plynů. V turbíně expanduje stlačené pracovní médium, čímž dochází k jeho ochlazování 
a získaná energie se využívá k pohonu generátoru pro výrobu elektrického proudu nebo 
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k pohonu kompresoru, který je vhodně zapojen do technologického procesu. V odborné 
„hantýrce“ se říká, že expanzní turbíny jsou generátorem nebo kompresorem „brzděny“. 
Expanzní turbíny mají letmo uloženou radiální turbínu v kluzných ložiskách a pracují při 
velmi nízkých teplotách, až do – 180 °C. Malé expanzní turbíny EXT 15 až EXT 20 byly 
brzděny axiálním kompresorem, ty větší, EXT 30 až EXT 408, elektrickým generátorem 
o výkonu až 300 kW. Turbínové skříně byly pro tlaky 0,12 MPa odlity z hliníkové slitiny, 
pro tlaky 3,6 MPa a vyšší z austenitické chromniklové oceli.

Výroba a export
Expanzní turbíny byly dodávány pro kyslíkárny a dusíkárny nejen v ČSSR, ale také do 

Francie, Německé spolkové republiky, Maďarska, Bulharska, Indie a do Sovětského svazu. 
Na základě dohody z června v roce 1972 byla v Německé demokratické republice zasta-
vena jejich výroba, kterou nahradily turbíny z První brněnské strojírny.

Přehled vyrobených expanzních turbín v závodě Velká Bíteš

Zlatá medaile
Na brněnském Mezinárodním strojíren-

ském veletrhu v roce 1979 získala expanzní 
turbína EXT 408 S 37/6 zlatou medaili za 
vynikající výrobek. Turbína byla dodána do 
VSŽ Košice (Východoslovenských železá-
ren). Podle její konstrukce byly odvozeny 
další středotlaké nízkoteplotní expanzní tur-
bíny EXT 236 S, EXT 335 S a EXT 366 S. 
Byly dodány rovněž do VSŽ, dále do Pol-
ska a do Německa.

Další varianty 
Vývoj dalších konstrukčních provedení 

středotlakých nízkoteplotních expanzních 
turbín brzděných radiálním kompresorem 
započal v roce 1981. Jednalo se o násle-
dující typy: EXT 15 S K1, EXT 21 S K1  
a EXT 32 S K1. Tyto turbíny pracují při 
tlaku 1,05 MPa, při teplotě 135 K (K je tep-
lota v Kelvinech, tj. 0 K = −273,15 °C, 0 °C 
= +273,15 K a 100 °C = +373,15 K) a 55 000 

Rok 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1980

Ks 2 6 8 8 9 33 16 5 8 16 14 13

Montáž expanzních turbín v r. 1980.  |  Foto: Archiv PBS



38 |  Listopad 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

otáčkách za min. První turbína EXT 15  
S K1 byla uvedena do provozu v roce 
1983 v Cheze Sokolov, potom v Tesle 
Rožnov a v Německu. Další středotlaké 
expanzní turbíny EXT 193 S K4, EXT 
218 V K4, pracující při tlaku 4,62 MPa, 
teplotě 176 K a 28 700 otáčkách za min., 
byly dodány do Rumunska a do Jugoslá-
vie.

U expanzních turbín brzděných kom-
presorem tvoří celé soustrojí jeden 
kompaktní celek. Oběžná kola turbíny  

a radiálního kompresoru jsou uložena na společném hřídeli. Kompresor bývá zařazen 
do výrobního procesu nebo může pracovat v samostatném okruhu. Regulace průtočného 
množství se provádí buď výměnou rozváděcích lopatek turbíny nebo jejich natáčením.

V roce 1984 jsme zahájili vývoj expanzní turbíny EXT 125 M2 pro redukci tlaku zem-
ního plynu. Prototyp byl vyroben v roce 1987 a uveden do provozu v roce 1989.

Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VESNICE  
ANEB HEŘMANOVÁCI V RAKOUSKU

„Možná to byl jen sen…“, možná i takto se bude po letech vzpomínat  na dramatické 
události prožité občany Heřmanova v letech 2012 až 2018, tedy v letech spojených se sou-
těží Vesnice roku. Také pro ty co přijdou po nás, bude těžko pochopitelné, že se maličká 
obec z Vysočiny stala Vesnicí roku 2017 České republiky, a že osmdesát jejích zástupců 
vyjelo ve dnech 20. až 23. září roku 2018 do Rakouska, aby v alpské obci Flieβ převzalo 
ocenění v rámci celé Evropské Unie. Byl to speciálně připravený zájezd cestovní kanceláří 
VOMA Třebíč pro starostku Pavlu Chadimovou a obyvatele Heřmanova za jejich vítězství 
v celonárodní soutěži. Navíc to byla odměna za poctivou práci na zvelebování obce a jejího 
okolí, i za vytvoření živé komunitní společnosti.

Čtvrtek 20. září Berchtesgaden
Vybaveni černými tričky s bílým nápisem „Moje srdce bije pro Heřmanov“ a jasně ze-

lenými bundami se znakem Heřmanova jsme vyrazili  v jednu hodinu v noci směrem na 
Dolní Dvořiště a dále kolem rakouského Salzburgu až do národního parku Berchtesga-
den v německých Alpách. Cílem byla návštěva proslulého „Hitlerova orlího hnízda“ na 
vrcholku hory Kehlstein. Autobus jsme ponechali na parkovišti v Obersalzbergu, místní 
části města Berchtesgadenu a nastoupili do červených Mercedesů, jejichž zkušení a od-

Expanzní turbína ETG pro Maďarsko.  |  Foto: Archiv PBS
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vážní řidiči nás vyvezli krkolomnou, 
v horských svazích vylámanou, cestou 
nahoru. Prošli jsme vlhkým tunelem  
a vyjeli proslulým „zlatým“ (ve sku-
tečnosti mosazným) hitlerovým vý-
tahem nahoru. Nádherné počasí nám 
umožnilo překrásný výhled na celý ná-
rodní park. Po nekonečném fotografo-
vání a „kochání se“ jsme sjeli dolů na 
parkoviště. Ještě jsme se prošli kolem 
půvabného jezera Königsee, prohlédli si městečko Berchtesgaden a unaveni, avšak spoko-
jeni jsme odjeli zpět do rakouského Tyrolska.

Ubytovali jsme se v hotelu „The White Mauntain Hotel“, nacházejícího se vysoko ve 
stráni nad městečkem Telfes im Stubaital, v kouzelném horském údolí Stubai, pod stejno-
jmenným ledovcem. V příjemném prostředí hotelu nás přivítal vlídný, slovansky hovořící 
personál, stejně tak, jako řidiči, kteří nás vyvezli nahoru speciálními mikrobusy.

Pátek 21. září Flieβ
Byl naším „pracovním“ dnem. Po snídani jsme odjeli do horské vesnice Flieβ, která byla 

vyhlášena evropským vítězem Vesnice roku 2016 a byla pořadatelem slavnosti předávání 
těchto evropských cen. Flieβ leží poblíž Landecku, v chráněné krajinné oblasti „Flieβerské 
sluneční svahy“, nad údolím řeky Inn, v centru přírodního parku Kaunergrat. Místo je roz-
větveno do mnoha malých osad či samot a leží na 2000 let staré římské cestě Via Claudia 
Augusta. V místním archeologickém museu jsou uloženy vykopávky nalezené poblíž této 
antické cesty. Ve Flieβu byl pro všechny národní evropské vítěze připraven pestrý program, 
jehož vyvrcholením bylo předání cen ARGE, na slavnostním vyhlášení evropské soutěže 
Vesnice roku.

Autobus jsme nechali dole na parkovišti, a do cíle, v nadmořské výšce 1073 m nás dopra-
vili zkušení řidiči místní kyvadlové dopravy. Slavnostně vyšňořená, čistá horská vesnička, 
schoulená na příkrém svahu pod vrcholy Glanderspitze (2512 m n.m.) a Krahberg (2208 
m n.m.) z horského masivu Venet v západotyrolských Alpách, nás přivítala ranní sluneční 
pohodou. Na plakátech a různých upoutávkách jsme často viděli logo této celoevropské 
akce - grafickou slovní hříčku „EUROPA Flieβ t“, kde název vesnice s připojeným „t“ tvoří 
tvar slovesa „flieβen“ = téci, plynout, což asi nejlépe vystihuje naše - „EVROPA jede“.  
Po prohlídce vesnice s 3000 obyvateli jsme se přemístili do centra všeho dění - slavnost-
ních prostranství kolem festivalového sálu. Po seznámení se všemi prostory jsme navštívili 
náš stánek, předem připravený naším předvojem a prohlédli si také stánky ostatních národ-
ních vítězů. Potom se velice rychle zmobilizovala Heřmanovská kapela a jako první za-
čala v prostorách před sálem vyhrávat, což vzbudilo velkou pozornost zejména, když jsme 
utvořili v rytmu se pohybující kolo, uvnitř kterého tančily první odvážné dvojice – některé 
dokonce v mezinárodním složení. 

Na Hitlerově orlím hnízdu.  |  Foto: Alois Koukola
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Poté jsme zaujali místa ve slavnostním sále… V nekonečně dlouhém vyhlašování oce-
něných jsme byli uvedeni asi třetí v pořadí a starostka Pavla Chadimová se třemi dal-
šími zastupiteli obce převzali: Evropskou cenu obnovy vesnice za mimořádné výsledky  
v několika oblastech rozvoje vesnice.

Jako poslední byl vyhlášen celkový vítěz „Evropské ceny obnovy vesnice 2018“, kterým 
se stala hornorakouská obec Hinterstoder.

Sobota 22. září  Innsbruck a Hall in Tirol
Návštěva Innsbrucku, hlavního města Tyrolska. Počasí bylo i nadále příjemné,  

pouze vrcholky hor těsně přiléhajících k městu, byly zrána od poloviny zakryty mraky. 
Místo popisu známého rakouského města uvedu malou episodu:

Průvodkyně navedla autobus na „překvapivě“ prázdné parkoviště uvnitř města. Náš 
suverénní příjezd způsobil u ostrahy zděšení, které bylo o to větší, když z autobusu vy-
stoupilo šedesát stejně oblečených, nápadně světlezelených cestujících. Parkoviště bylo 
totiž vyhrazeno pro cyklistické závody. Autobus musel odjet a průvodkyně nás nasměro-
vala přes park do středu města. Na jeho začátku nás překvapila přísná prohlídka příruč-
ních zavazadel a zabavení láhve s drahým alkoholem. Nechápali jsme, ale ostraha nám 
vysvětlila, že vše již zachytila kamera. Dohodli jsme se, že nám ji uschovají v blízkém 
křoví a při návratu nám bude vrácena. Po pár stech metrech jsme došli na vyzdobenou 
širokou ulici, ohraničenou mantinely s uprostřed zavěšenou televizní kamerou. Byla to 
cílová rovinka závodu, po které se již projížděli cyklisté. Jaké bylo naše překvapení, 
když naši nápadnou skupinu pořadatelé opět vykázali s tím, že prý bychom mohli ovliv-
nit průběh tréninku. Nebyly to totiž ledajaké závody, ale mistrovství světa v silniční cyk-
listice, které v Innsbrucku právě začínalo, a nás pokládali za početnou skupinu příznivců 
některého z národních družstev.

 „Evropské ceny obnovy vesnice“ zastupitelům Heřmanova.  |  Foto: Archiv obce
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Po prohlídce Innsbrucku jsme ještě navštívili blízké malebné městečko Hall in Ti-
rol. Město s 13 800 obyvateli leží v údolí řeky Inn v nadmořské výšce 574 m. Ve znaku 
má dva lvy držící velký krystal soli, protože ve 13. století zde byl velký solný důl.  
V roce 1486 zde byly vyraženy první stříbrné mince na světě s označením tolar. V roce 
2003 byla na zdejším hradě Hasseg zpřístupněna mincovna s velkou expozicí dějin 
mincovnictví.

Neděle 23. září Krimmelské vodopády
Na cestě domů přes Gerlopass jsme měli naplánovanou návštěvu Krimmelských vo-

dopádů v Národním parku Vysoké Taury, které tvoří  třístupňová vodní kaskáda na říčce 
Krimmel Ache, vytékající z ledovce Krimmel Kees. Svou výškou 380 m jsou nejvyšší  
v Evropě a páté nejvyšší na světě a patří k nejnavštěvovanějším místům v Rakousku.  
Kolem celé kaskády vede zpevněná cesta a každý z nás si vyšel tak vysoko, jak se cítil. 
Unaveni a uneseni touto přírodní scenérií jsme si zdejší pobyt poněkud prodloužili s tím, 
že vynecháme návštěvu Salzburgu. Dohodli jsme se, že se cestou domů raději zastavíme 
u „Měsíčního jezera“ Mondsee a prohlédneme si také stejnojmenné městečko. Tím jsme 
završili čtyřdenní program a plni dojmů jsme se vraceli domů…

Historická cesta skončila. Její význam i důležitost předcházejících událostí si uvědo-
míme až po čase. Závěrem požádám osobu nejpovolanější, paní starostku Pavlu Chadi-
movou o její dojmy: 

„Náš čtyřdenní výlet do Rakouska byl opravdu úžasný a jedinečný. Byl to neopako-
vatelný zážitek pro všech 80 účastníků a náš předem vybraný program skvěle doplnilo  
i nádherné počasí. Všechno jsme si společně užili, především pak návštěvu Flieβu a vy-
hlášení soutěže Evropská cena obnovy vesnice 2018. Letošního klání jsme se jako repub-
likový vítěz Vesnice roku 2017 účastnili s předloňským vítězem Kašavou a společně jsme 

Společné foto výpravy z Heřmanova.  |  Foto: Archiv obce
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úspěšně naši vlast reprezentovali. Sama účast v této evropské soutěži však nebyla vůbec 
jednoduchá, do poloviny února jsme museli zpracovat a odevzdat přihlášku do soutěže, 
což v našem případě obnášelo cca 60 stran odpovědí na otázky z deseti různých oblastí 
života obce (to vše samozřejmě v němčině). Následovala dubnová cesta zástupců obce do 
Mnichova na tzv. obhajobu přihlášky a seznámení se s komisaři. Samotná pětihodinová 
prezentace obce se konala v červnu a aktivně se jí účastnila bezmála celá naše obec. 
Letos soutěžilo celkem 23 obcí z 9 evropských států a to, že jsme v takové konkurenci 
dokázali uspět, považuji opravdu za malý zázrak. Každopádně jsme získali mimořádné 
ocenění a i naše účast na vyhlášení ve Flieβu byla nezapomenutelná. Vždyť 80 Heřma-
nováků ve stejných zelených bundách a černých tričkách společně slavilo se 120 zástupci 
Kašavy. Navíc oba naše stánky skýtaly bohaté občerstvení a Heřmanovská kapela vyhrá-
vala k tanci i poslechu celý den …

Myslím si, že naše cesta do Rakouska byla tou správnou tečkou za šesti roky působení 
naší obce v soutěži Vesnice roku. Velké poděkování patří všem, kteří se na tomto obrovském 
a jedinečném úspěchu naší maličké vesnice jakkoliv podíleli.“

Alois Koukola

SPORT

MODERNÍ GYMNASTKY DOVEZLY STŘÍBRO  
A BRONZ Z CHORVATSKA

Moderní gymnastky oddílu Spartak 
Velká Bíteš, reprezentovaly náš klub na 
mezinárodním závodě v Chorvatsku velmi 
dobře. Závod proběhl 20. 10. v krásné spor-
tovní hale Osijek Chorvatsko, zúčastnilo se 
zde 150 závodnic ze Slovenska, Chorvat-
ska, Slovinska, Bosny, Egypta a Maďarska.  
V kategorii kadetky mladší závodila děvčata 
ve dvojboji sestav a zde vybojovala v se-
stavě s kužely stříbrnou medaili Veronika 
Marková. V kategorii kadetky starší nás re-
prezentovala Jana Káňová, která po krásné 
temperamentní sestavě  s obručí, vybojo-
vala bronzovou medaili. Výkony děvčat 
provázela podpora našich příznivců rodičů 

a za to patří velké díky. Přejeme hodně dalších úspěchů.
Michaela Křenková

Společné foto s trenérkou.  |  Foto: Archiv MG
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OSTATNÍ

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ VELKÁ BÍTEŠ V ROCE 2018  
A PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Tak jako každý rok v této době hodnotíme svoji činnost za rok 2018. Na výroční 
schůzi v lednu došlo ke změnám ve výboru SD. Po téměř desetiletém působení ve funkci 
předsedy rezignoval Mgr. Josef Pavlištík. Novou předsedkyní byla zvolena Aloisie Dvo-
řáková a hospodářkou Zdenka Krejčová. Ostatní členi výboru zůstali ve stejném složení 
jako dosud.

V měsíci březnu jsme besedovali s příslušníky Městské policie ve Velké Bíteši. Nejdříve 
nás seznámili s problematikou, kterou řeší městská policie. Také nám poskytli kontakty na 
služebnu. Na závěr besedy odpovídali na řadu konkrétních otázek např. na domovní pro-
dej, hlučnost ve večerních hodinách, parkování na náměstí a přilehlém okolí atd.  

Květen bývá vyhrazen pro přednášku a besedu s MUDr. Svatoplukem Horkem,  
který nás tentokrát seznámil s nebezpečím zdravotního rizika o dovolených. Informoval 
nás o riziku cestování, úrazů, přehřátí organismu, infekcí, chorobách srdce, alergie, nezdra-
vého stravování a cukrovky. Zmínil se také o možnosti očkování proti chřipce. Na závěr 
zodpovídal na otázky přítomných.

Společné foto z rekondičního pobytu.  |  Foto: Archiv svazu diabetiků 
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V červenci se uskutečnil šestidenní rekondiční pobyt v Hotelu MAS v Sezimově Ústí, 
kterého se zúčastnilo 22 členů. Naší hlavní náplní bylo čerpání procedur a dietní stravování. 
Ráno bylo rekondiční cvičení pod dohledem terapeutky. V dopoledních hodinách jsme měli 
procedury, a to relaxační masáže se zábalem, cvičení v bazénu, uhličité koupele, masáže 
chodidel a regenerační kyslíkovou terapii. Denně byl možný vstup do krytého vyhřívaného 
bazénu. V rámci zdravotní péče byly prováděny odběry krve a měření krevního tlaku a jejich 
vyhodnocení. V rámci doprovodného programu jsme absolvovali výlety do Tábora, Dačic, 
Slavonic a na ekocentrum Čapí Hnízdo. Ve večerních hodinách jsme se zúčastnili společen-
ských večerů s živou hudbou, společenské hry BINGO a soutěže v bowlingu. Součástí rekon-
dice byla přednáška o potravinových doplňcích a přednáška „10 tipů pro posílení imunity“. 

Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla každoročně pořádaná akce o dietním 
stravování diabetiků s praktickou ukázkou a ochutnávkou dietních jídel a moučníků, kterou 
pro nás připravily učitelky SOŠ Jana Tiraye Bc. Ludmila Pecinová a Bc. Alena Jašová se 
svými žáky.  Naši členi tak získali inspiraci jak se lépe a zdravěji stravovat. Za vstřícný 
postoj k této akci děkujeme uvedeným učitelkám i vedení SOŠ.    

V prosinci se sejdeme na přátelském posezení s výměnou zkušeností s léčením naší 
choroby, které jsme vždy pořádali v prostorách základní školy. Doufáme, že i nová paní 
ředitelka Mgr. Věra Kroutilová nám toto umožní, i když jsme s ní o tom zatím nejednali.  
I tady děkujeme předem.

Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad 
Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Lékárna  
U tří sloupů, Jeřábkova pekárna, Mangold s.r.o. Potraviny Janda, Penzion U Raušů, By-
tový textil Réman Jiří, TurboCar Fiker, Slovnaft Štefek, Drogerie Dana Ráčková, Květiny 
Bohumila Drlíčková.

Josef Pavlištík

LISTOPAD

Máme tu listopad. Už sám název tohoto měsíce vystihuje jeho podstatu. Příroda se chystá 
na zimní odpočinek. Stromy ztrácejí listí, stěhovaví ptáci odlétli do teplejších krajin a vše 
se jaksi zpomaluje. Jen my jsme pořád v jednom kole. Mně také připadalo, že si nemůžu 
dovolit zpomalit, abych všechno stihla. Mnoho povinností, plánů a potřeb mě udržovalo  
v neustálém poklusu. Ale najednou přišla viróza a já musela ulehnout do postele. Na týden 
jsem vypadla z toho svého zrychleného režimu a, světe, div se, nic se nestalo. Některé 
povinnosti počkaly, až se uzdravím, jiné zařídil někdo jiný a určité věci zřejmě nebyly až 
tak potřebné, takže jsem nakonec zjistila, že nebylo nutné se jimi zabývat. Vedlo mě to  
k zamyšlení, jestli čas, který zde mám vyměřený, využívám správně. Jestli se o něj zby-
tečně nepřipravuji tím, že se nechám vtáhnout do kolotoče povinností, které jsou mnohdy 
ne až tak důležité, místo toho, abych občas trochu zpomalila, zastavila se a vyhodnotila, na 
čem doopravdy záleží. Z toho kolotoče se mi někdy točí hlava. A jak to máte vy? Nemáte 
také někdy pocit, že váš život je jako kolotoč?
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V této souvislosti jsem si vzpomněla na verše z Bible, z Matoušova evangelia, které říkal 
Ježíš svým učedníkům, a které platí i pro nás (Matouš, 11. kapitola, verše 28 – 30): 

„Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetíženi, a já vám dám odpočinek.  
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci; a naleznete 
odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho je příjemné a mé břemeno je lehké.“

Ráda bych vás pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou 
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17. hodin v prostorách na Masarykově náměstí 
č. 5 v 1. patře (na pavlači). A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik 
křesťanských písní, krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí 
(zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí….) a rozhovory na témata, 
která vás zajímají u drobného občerstvení.

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný listopad Věra Pokorná

OBEC BOROVNÍK ZÍSKALA 2. MÍSTO V CELOSTÁTNÍM KOLE 
ORANŽOVÁ STUHA ČR 2018

Obec Borovník obsadila 2. místo v ce-
lostátním kole Oranžová stuha ČR 2018 
v rámci soutěže Vesnice roku 2018. 

Do celostátního kola postoupila 
jako vítěz Oranžové stuhy v Jihomorav-
ském kraji a poměřila síly s vítězi Oran-
žových stuh v dalších dvanácti krajích.

U hodnocených obcí se posuzuje: 
podíl místních zemědělských sub-
jektů na zaměstnanosti obyvatel obce, 
spolupráce při péči o veřejná prostran-
ství a kulturní krajinu, koncepční do-
kumenty a společné projekty, místní 
produkty a jejich marketing, využití netradičních zdrojů energie, nezemědělské aktivity  
a také prezentace obce během hodnocení, připravenost obce, organizace návštěvy,  
celkový dojem obce, zpracování jednotné informace o obci.

Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 2. října v Senátu Parlamentu České republiky  
v prostorách Valdštejnského paláce.

Obec, která byla nejmenší soutěžící obcí letošního ročníku, získala od Ministerstva ze-
mědělství finanční odměnu ve výši 800 000,- Kč.

Děkuji všem občanům, kteří  se podíleli na přípravě a průběhu prezentace obce v sou-
těži. Vše dělali ve svém volném čase a mají velký podíl na získaném ocenění.

Petr Vojtěch, starosta obce

Slavnostní předání ceny.  |  Foto: Archiv obce
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 118/2018 KONANÉ DNE 24. ZÁŘÍ 2018 
 
2/118/18/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 4/117/18/RM ze dne 10. 9. 2018 a nahradit ho 
novým usnesením ve znění:
RM doporučuje ZM zařadit do rozpočtu města na rok 2018 investiční příspěvek pro Polikliniku Velká 
Bíteš, příspěvkovou organizaci ve výši Kč 72.086,- na pořízení elektrického vakového zvedáku pro 
imobilní klienty a ve výši Kč 318.115,- na pořízení přístroje pro dekontaminaci odpadu. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 24. 9. 2018
3/118/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 117/2018 ze dne 10. 9. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 24. 9. 2018
4/118/18/RM – schvaluje účetní odpisy DHIM na rok 2018 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, 
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/6117/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
5/118/18/RM – schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města Velké 
Bíteše za rok 2018. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9.2018
6/118/18/RM – rozhoduje povolit Základní škole a Praktické škole Velká Bíteš, příspěvkové 
organizaci výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální (třída 
VI.), výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ speciální (třída I.) a ve třídě ZŠ speci-
ální (třída II.), a to dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 18.09.2018 pod č.j. 
MÚVB/6264/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 25. 9. 2018
7/118/18/RM – rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací 
zřízených městem Velká Bíteš za období od 1. 1. 2018 do 30. 9. 2018 v průběhu měsíce října  
a listopadu 2018 a pověřuje odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kon-
trol bude i prověření realizace doporučení z kontrol minulých. Protokoly z těchto kontrol 
budou předloženy radě města společně s účetními závěrkami příspěvkových organizací při 
jejich schvalování. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2018
8/118/18/RM – bere na vědomí informaci jednatele Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.  
o stavu městských lesů s ohledem na kůrovcovou kalamitu.
9/118/18/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace 
za školní rok 2017/2018.
10/118/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Základní školou a Praktickou školou 
Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6364/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2018
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11/118/18/RM – rozhoduje
a)  zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 

o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
b)  zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 2667/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 

cca 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní 
dobou 3 měsíce.

odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2018
12/118/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemků p.č. 130 zahrada o výměře 
36 m2 a p.č. 139 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 30 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2018
13/118/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
14/118/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc mínus 10 % sleva. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
15/118/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Masarykovo náměstí 14, Velká 
Bíteš na dobu určitou od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9.2018
16/118/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš od  1. 10. 
2018 za nájemné 65,–Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva a na dobu neurčitou. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
17/118/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10.2019 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
18/118/18/RM – bere na vědomí předložený přehled o telekomunikačních zařízeních, která se na-
chází na budovách v majetku města Velká Bíteš a pověřuje odbor majetkový zajištěním aktualizace 
smlouvy uzavřené. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
19/118/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru na 
adrese: Masarykovo náměstí 67, 595 01 Velká Bíteš. Datum ukončení nájmu: 31. 10. 2018
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
20/118/18/RM – souhlasí se zpracovanou koncepční studií zástavby části lokality U Stadionu, na 
které má být umístěna novostavba Domova se zvláštním režimem. Dále souhlasí s rozsahem a dispo-
zičním řešení tohoto sociálního objektu a pověřuje odbor majetkový zajištěním pokračování příprav 
plánované výstavby v uvedené lokalitě.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2018
21/118/18/RM – souhlasí s výsadbou lípy na pozemku města v souvislosti s oslavami 100 let od 
vzniku Československé republiky a pověřuje odbor majetkový určením místa pro výsadbu Základní 
škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: vedoucí odboru majetkového, ředitelka příspěvkové organizace termín: 28. 10. 2018
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22/118/18/RM – rozhoduje odkoupit kuchyňskou linku za kupní cenu 19.470 Kč a uzavřít kupní 
smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
23/118/18/RM – rozhoduje uzavřít předložený právní úkon: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA  
O JEHO SPLÁCENÍ.
Rada města dále rozhoduje předat právnímu zástupci dluh nájemce na nájemném k vymáhání soudní 
cestou v případě, že tento nájemce neuzavře s městem dohodu o splácení dluhu do stanoveného ter-
mínu nebo nebude v souladu s uzavřenou dohodou dluh splácet.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
24/118/18/RM – souhlasí se zrealizovaným zrušením stávajícího propustku a s obnovením odvod-
ňovacího žlabu v místě napojení cesty ležící na pozemku parc.č. 5299 v k.ú. Holubí Zhoř. Současně 
RM rozhoduje upravit spodní sjezd a zrušit horní část příjezdové cesty, která bude zavezena ornicí 
a oseta travou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2018
 25/118/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo v celkové výši 129.170 Kč s DPH na dodávku 
zálohovacího zařízení.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 10. 2018
26/118/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 5036 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 25 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
27/118/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace 
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, 
IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy a osoba stavbyvedoucího.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 10. 2018
28/118/18/RM – schvaluje platový výměr ředitelky Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, 
příspěvková organizace s účinností od 1. 10. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 1. 10. 2018
29/118/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. 13012330 o přeložce zařízení distribuční soustavy 
– elektrického kabelu na pozemku parc. č. 2539/97 ve Velké Bíteši se společností E.ON Česká repub-
lika, s.r.o., IČ: 257 33 591 s předpokládanými náklady ve výši 163.720 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 10. 2018
30/118/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku APC SILNICE s.r.o., projektová a inženýrská 
společnost, Jana Babáka 11, 612 00 Brno, na projekční práce akce „Velká Bíteš – ulice U Stadionu 
a Družstevní“ za cenu 240.000 Kč bez DPH, což je 290.400 Kč včetně DPH a práce v rozsahu před-
ložené CN objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 119/2018 KONANÉ DNE 8. ŘÍJNA 2018 
 
2/119/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 118/2018 ze dne 24. 9. 2018.
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3/119/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o zajištění školení a výcviku strážníků  
č. 82181700 s poskytovatelem Statutární město Brno – Městská policie Brno, Dominikánské náměstí 
196/1, 602 00 Brno; IČ: 449 92 785. 
odpovědnost: starosta termín: 31. 10. 2018
4/119/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA 
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 10. 2018
5/119/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 10/2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2018
6/119/18/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Výměna oken v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš – I. etapa“, kterým se prodlužuje 
termín plnění díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
7/119/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV02500.0029) s Krajem Vy-
sočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Oprava cesty mezi místními částmi Já-
chymov – Holubí Zhoř“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
8/119/18/RM – bere na vědomí Organizační řád Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace platný od 1. 9. 2018
9/119/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace na akci 
„Stavební úpravy a přístavba MŠ Masarykovo nám. 86, Velká Bíteš,- změna stavby před dokonče-
ním“, ve výši 195.778,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
10/119/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, Družstevní 584, Velká Bíteš od 1. 11. 
2018 za nájemné 37,06 Kč/m2/měsíc a na dobu neurčitou. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
11/119/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu vyplývajícího z nájemní 
smlouvy uzavřené dne 12. 10. 2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými 
službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako 
nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmě-
tem je dohoda smluvních stran o výši nájemného za pronájem lesní půdy za listopad- prosinec roku 
2018 stanoveného takto:
- 4 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 10. 2018
12/119/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na výkon funkce koordinátora BOZP na 
stavbě „Inženýrské sítě, lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ za cenu 10.000 Kč bez 
DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
13/119/18/RM – rozhoduje pokácet 1ks zeravu západního na pozemku parc.č. 849/4 v k.ú. Velká 
Bíteš ve vlastnictví města. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2018
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14/119/18/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením zastávky na znamení u M-paláce v Brně pro auto-
busový spoj BDS-BUS, s.r.o. z Velké Bíteše do Brna s odjezdem v 7.05 hodin.
odpovědnost: starosta termín: 30. 10. 2018
15/119/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o zapojení do projektu „KDOTANCU-
JENEZLOBÍ – ANI VE ŠKOLCE“ s Mighty Shake Zastávka, z.s., Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka, 
v předloženém znění.
odpovědnost:  starosta termín: 31. 10. 2018
16/119/18/RM – bere na vědomí výsledek šetření České školní inspekce č.j. ČŠIJ-1392/18-J o šetření stíž-
nosti na Základní školu Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci a odpověď starosty města ze dne 5. 10. 2018.
17/119/18/RM – rozhoduje přijmout část cenové nabídky firmy INVESTINŽENÝRING a.s.,  
se sídlem v Brně, Kapucínské nám. 5, IČ: 60742470 ze dne 3. 10. 2018 v celkové výši 445.000,- Kč 
bez DPH, 538.450,- Kč s DPH.
Pro Domov se zvláštním režimem rozhoduje přijmout paušální cenu za služby 50.000,- Kč bez DPH, 
60.500,- Kč s DPH a provizi v případě udělení dotace 190.000,- Kč bez DPH, 229.900,- Kč s DPH. 
Pro Speciální školu rozhoduje přijmout paušální cenu za služby 50.000,- Kč bez DPH, 60.500,- Kč  
s DPH a provizi v případě udělení dotace 155.000,- Kč bez DPH, 187.550,- Kč s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
18/119/18/RM – rozhoduje přijmout od firmy HS geo s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno; IČ: 269 
17 785 cenovou nabídku ve výši 110.000,- Kč bez DPH / 133.100,- Kč s DPH za provedení vrtané 
studny na chatě „Letná“ ve Velké Bíteši a současně rada města rozhoduje s danou firmou uzavřít 
předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
19/119/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ARCHAIA Brno z. ú., Bezručova 
78/15, 602 00 Brno; IČ: 26268469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Inženýrské sítě, 
lokalita Lípová – Strojní a Na Vyhlídce, Velká Bíteš“ za cenu 13.600,- Kč bez DPH / 16.456,- Kč 
včetně DPH a současně rada města rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 14. října 2018 oslavila členka Sboru pro občanské záležitosti
paní

Anežka Jelínková své 70. narozeniny

Členky SPOZ ji k tomuto životnímu jubileu přejí, aby se i nadále těšila dobrému zdraví
a byla jim nadále spolehlivou kamarádkou.

K přání se připojuje také redakce Zpravodaje

Komerční sdělení / Inzerce
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Dne 6. listopadu 2018 oslavil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček Antonín Žalou-
dek 80. narozeniny. Vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání přejí manželka,  
s kterou oslavil 55 let společného života, dále dcera a syn s rodinami a největší pusu posí-
lají vnučka Terezka a pravnouček Milánek. 

VZPOMÍNÁME

Dne 4. listopadu by se dožil 80 let pan Karol Herceg. 
Dlouholetý člen a trenér fotbalového týmu FC Spartak Velká Bíteš.

Za vzpomínku děkuje rodina

Dne 4. listopadu vzpomínáme 4. výročí, co nás navždy opustila naše maminka, babička  
a prababička paní Slávka Valachová. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Dcera Jana a vnučky s rodinami. 

INZERCE 

Palivové dřevo, i suché tel. č.: 608 065 337     

Prodám stavební pozemek v obci Košíkov o výměře 1480 m2 č.p. 36/4, 524/3. 
Možnost rozpůlení. Tel. č. 736 256 875. Cena dohodou.

Hledám pečlivou paní na pravidelný úklid domácnosti ve Křoví 3+1 
jednou týdně na 4 hodiny za 500 Kč. Tel. č. 734 739 633.

Komerční sdělení / Inzerce

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

Přesto máme jednoho zastupitele, který bude usilovat o plnění 
volebního programu ZO KSČM.  

Dovolte, abychom vám všem, kteří jste KSČM ve volbách 
podporovali a dali této straně hlas, upřímně poděkovali a věříme, 
že vás nezklameme. 

Výbor ZO KSČM ve Velké Bíteši  

 

Jiří Košťál – Jinošov 83 
 

LYŽAŘSKÝ SERVIS 
PŮJČOVNA 

 
PŮJČOVNA, PRODEJ A SERVIS LYŽAŘSKÉHO, BĚŽKAŘSKÉHO 

 A SNOWBOARDOVÉHO VYBAVENÍ  
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ 

 
montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace 

 
Středa 17.00 – 19.00    Pátek 16.00 – 19.00    Sobota 9.00 – 18.00    Neděle 9.00 – 13.00 

                                      (pauza 12.00 – 12.30) 
 

                           Tel.:  604 98 90 95                                 www.skikostal.cz             
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O
rganizuje: Svaz postižených civilizačním

i chorobam
i

K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky,  
pletené a háčkované výrobky, keram

ika, patchw
ork,  

suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky,  
výrobky dětí z D

D
 Březejc, dřevěné výrobky  

a m
noho dalších drobností. 

Své výrobky m
ůžete přinést na Klub kultury

ve čtvrtek 22. listopadu 2018
v době od 9.00 do 16.00 hodin.

Pondělí 3. prosince 2018 otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin.

24. listopadu – 3. prosince 2018 
od 9.00 do 17.00 hodin

V
ýstavní síň Klubu kultury, 

M
asarykovo nám

ěstí 5, Velká Bíteš
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AUTOBATERIE Kopečný s.r.o. 
SPECIALISTA NA BATERIE 

VELKÁ BÍTEŠ, Lánice 59, tel. : 566 531 666 
Otevírací doba : Po-Pá   7,30-12,00 12,30-16,30  
 

Prodáváme  autobaterie značek 
VARTA, AFA, PLUS, EXIDE, 
BANNER, motobaterie a trakční 
baterie. Dále nabízíme:   

• nabíječky 
• autodíly pro vozy Škoda a zahraniční vozy 
• dárkové poukazy     
• chladící kapaliny, oleje, filtry,  žárovky  a další autopotřeby a   
autodoplňky  

Výkup staré AKU ( zpětný odběr)  stále platí.  

Nabízíme také produkty společnosti  SELVO - například : 
Seniorský tříkolový elektrický vozík SELVO 3500.6   
s plynovou rukojetí a třírychlostním režimem.  
 

34.990,- Kč s DPH.  
Do 50 km Vám tříkolku i zdarma dovezeme.  

 www.kopecny.cz            
info@kopecny.cz  

 

      Pro tuto prodejnu hledáme prodavače/prodavačku.  
Požadujeme – pečlivost, spolehlivost, znalost práce s PC. Znalosti a                
zkušenosti v oboru jsou velkou výhodou. Nástup v únoru 2019. Bližší informace 
na tel.č.: 723 898 704 nebo nám můžete poslat životopis na : 
soukalova@kopecny.cz 
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Přijměte pozvání do znovu otevřeného  

učňovského kadeřnictví.  

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

 

Střední odborná škola Jana Tiraye, p. o., Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš 
 

Nabízíme:  
 
 dámské, pánské a dětské stříhání 
 melírování vlasů 
 trvalá ondulace 
 mytí a regenerace vlasů 
 foukaná, vodová ondulace 
 barvení vlasů profesionální kosmetikou  
 kulmování, krepování, žehlení vlasů 
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Sv. AMBROŽ – patron včelařů

Vám nadělí:
MED, PYL, MEDOVÉ PERNÍČKY, SVÍČKY,
PROPOLIS, KOSMETIKU, MEDOVINU,
MEDOVÉ PIVO, VČELAŘSKÉ POMŮCKY

Organizuje:
Včelaři ZO ČSV z Velké Bíteše ve spolupráci  
s Informačním centrem a Klubem kultury Velké Bíteše

V prostorách výstavní síně  
Klubu kultury ve Velké Bíteši,  
Masarykovo náměstí 5
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Renata Wimmerová Buršíková
se malování věnuje od raného dětství a díky svému 
nezpochybnitelnému nadání vyhrála řadu dětských 
výtvarných soutěží. 
Je autodidaktem, neboť své vzdělání zaměřila jiným 
směrem a absolvovala SOU ve Velkém Meziříčí.  
Od dvaceti let se intenzivně věnuje velké  
vášni – malování převážně olejovými barvami na 
sololit. Zabývala se však i vyřezávání z lipového dřeva 
a sochaření z betonu. 
Své organizační schopnosti zúročila v realizaci více než 
dvaceti výstav, převážně na Vysočině. Témata jejich 
obrazů jsou různého žánru – maluje krajiny, zátiší, 
kytice, ale také velkoformátové obrazy k modelovým 
kolejištím. Největší dílo můžeme spatřit ve Žďáře nad 
Sázavou v Modelovém království, kde namalovala  
40 metrové pozadí podle věrné skutečnosti. 
V současné době žije svůj splněný sen. Vlastní Ateliér 
Večernice ve Žďáru nad Sázavou, kde se naplno 
věnuje umělecké tvorbě s velkou vášní a pozitivní 
energií, které vkládá do svých obrazů.
Pokud zavítáte do Žďáru nad Sázavou, jste srdečně 
vítání v jejím ateliéru, kde můžete vidět jak obraz 
vzniká, od náčrtu až po závěrečné lakování. 

Yvonna Horská
se věnuje tvorbě asi 15 let, pracuje různými 
technikami. Má ráda koně, proto jsou častým 
námětem. Nerada se loučí s některými věcmi,  
proto je dává i do koláží. Miluje staré časy,  
staré předměty, které už dávno dosloužily.  
Myslí si, že tyto věci mají svůj příběh,  
který vyprávějí těm, co umí naslouchat.

Michaela Orlová
kreslí již 15 let formou automatické kresby 
harmonizační obrazy. Většinou osobní obrazy  
pro konkretní lidi s ohledem na jejich potřeby.
Dále tvoří hlavně světelné lampy ve tvaru andělů. 
Jedná se o zahradní keramiku, ale i na doma.  
Vše se snaží dělat srdcem a s láskou.

výstava malířky Renaty Wimmerové (Buršíkové), 
Yvonny Horské a Michaely Orlové

K vidění budou obrazy a koláže z Ateliéru Večernice  
(Žďár nad Sázavou, Nádražní 44), doplněné keramickými 

výrobky, anděly a harmonizačními obrazy.

KDYŽ PODZIM  
ZABARVÍ LISTÍ,  

CO PADÁ  
ANDĚLŮM NA  
KŘÍDLA Z CEST

5. – 16. listopadu 2018
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Po – Pá 8.00 – 15.30 hodin

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami






