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SLOVO Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc byl pro nás, tak jako každoročně, z hle-

diska hospodaření města měsícem konečné rekapitulace 
starého roku a nastartováním roku nového. Velmi potěšitel-
ným faktem je, že rok 2014 začínáme s 26 miliony na účtech 
města. Tento stav dává jednoznačně odpověď na otázky, ja-
kým způsobem doposud hospodařilo za tři uplynulé roky 
současné vedení města. Zadlužení města se totiž enormně 
nezvýšilo a přijaté úvěry v minulých letech byly přijaty na 
zcela pro město zásadní, potřebné a dlouhodobě neřešené 
záležitosti, jakým byly například dokoupení pozemků pod 
fotbalovým stadionem od jejich majitelů, například i z Ra-
kouska a Švýcarska, nebo rekonstrukce objektu v Lánicích 300 pro dvě nové třídy mateř-
ské školy v souladu se změnou koncepce celého objektu pro potřeby MŠ na Masarykově 
náměstí. Se stejnou opatrností při financování městských záležitostí budeme postupovat  
i v letošním roce.

Finanční rezerva a dlouhodobě plánované úvěry nám umožní letos nejen dokončení 
rekonstrukce Masarykova náměstí, ale i provedení dalších důležitých investičních zá-
měrů radnice. Mezi ty nejvýznamnější jsou to například půdní vestavba učeben a zázemí  
v objektu SOŠ Jana Tiraye na Tyršově ulici, stavební úpravy a dostavba 2. budovy radnice, 
oprava střech u 3 bytových domů na Návrší, opravy v bytových domech města včetně 
výměny výtahů a dokončení výměn oken a dveří u souboru nejstarších bytových domů  
U Stadionu, pokračování rozšiřování metropolitní sítě města, úpravy kulturního domu  
a jeho okolí včetně provedení bezbariérové rampy a požárního schodiště, oprava komuni-
kace K Mlýnům, Nová Čtvrť – 1. etapa, nebo zahrada u MŠ v Lánicích.  

Dalším zásadním investičním záměrem pro město je rovněž příprava a zahájení výstavby 
technické infrastruktury obytného souboru Babinec. V tomto případě předpokládám,  
že v druhé polovině roku, po dokončení příslušného územního řízení, budou zahájeny 
práce na výstavbě inženýrských sítí v uvedené lokalitě. Urychlení celého záměru je pro nás 
prioritou, neboť například sousední Osová Bítýška již dnes prakticky nabízí ke koupi při-
pravené stavební parcely pro výstavbu rodinných domů. Věřím, že zdánlivě dlouhé pro-
jednávání koncepce Babince včetně jeho dopravního systému pomohlo všem dotčeným 
subjektům a občanům pochopit koncepci tohoto řešení a přinese urychlení dalších fází pří-
pravy a realizace této investice města. Reálně zvažujeme variantu prodeje stavebních parcel 
ještě ve fázi před dokončením inženýrských sítí.  Zájemci o výstavbu RD na Babinci by se 
tak, podle mého mínění, již v letošním roce mohli ucházet o koupi pozemku v této lokalitě 
a případně připravovat zahájení výstavby svého RD v roce 2015.
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Se stejnou pozorností a důležitostí s jakou připravujeme investice města, budeme opět letos 
přistupovat i k řešení témat a problémů, které řeší občané společně s vedením města prů-
běžně během celého roku. Prioritou je prevence a kontrola dodržování pravidel, stanovených 
městem či státem, pro vzájemné soužití občanů a města. Oblastmi, na které bychom se chtěli 
zaměřit, budou mimo jiné například problematika pořádání kulturních akcí v podvečerních 
a nočních hodinách ve městě, nebo také dodržování pravidel pro parkování automobilů jak 
na náměstí, tak i ve zbývajících částech města, zejména pak na sídlišti U Stadionu. V těch 
případech, kdy bude opakovaně docházet k nerespektování pravidel pro parkování, případně 
k ničení chodníků, trávníků a parkové zeleně, budeme žádat o spolupráci a společný postup 
proti přestupkům místní pracoviště Policie ČR.

Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně

Sobota dne 1. února 2014 v 17.00 hodin
HC SpARTAK VELKÁ BÍTEŠ - WARRIOR BRNO – hokejové utkání Krajské ligy mužů
Zimní stadion, Tyršova, Velká Bíteš
Organizuje: HC Spartak, Velká Bíteš

Sobota dne 8. února 2014 v 17.00 hodin
HC SpARTAK VELKÁ BÍTEŠ - UHERSKÉ HRADIŠTě – hokejové utkání Krajské ligy mužů
Zimní stadion, Tyršova, Velká Bíteš
Organizuje: HC Spartak, Velká Bíteš

Sobota dne 8. února 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
„JARMARK HANDMADE VÝROBKŮ“
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Kateřina Božková

Sobota dne 8. února 2014 ve 20.00 hodin
14. REpREZENTAČNÍ pLES pBS VELKÁ BÍTEŠ
Hudba: Vysočinka, Cimbálová muzika FOS Jánošík Brno, Taneční vystoupení: Klub spole-
čenského tance Lucerna Praha pod vedením Heleny Karasové, Host večera: Dalibor Janda 
a Jiřina Jandová
Organizuje: PBS Velká Bíteš
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Úterý dne 11. února 2014 v 19.00 hodin
KONCERT BHp – VEČER V BAROKU
S Janem Daleckým, Markem Kubátem a Hanou Sklenářovou 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Čtvrtek dne 13. února 2014 v 17.00 hodin
pAMÁTNÉ KAMENY
Přednáška Emanuela Nožičky a Karla Průši
Velký výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Sobota dne 15. února 2014 v 9.00 hodin
ŽÁKOVSKÝ TURNAJ VE FLORBALE 
Kontakt: Robert Svoboda, tel.: 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak

Sobota dne 15. února 2014 ve 20.00 hodin 
FARNÍ pLES
Hraje F-box. Předtančení, velmi bohatá tombola a soutěže. 
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

Úterý dne 18. února 2014  od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
v MŠ na Masarykově náměstí
Organizuje: Mateřská škola, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš

Úterý dne 18. února 2014  v 17.00 hodin
OMÁN - pOUŠŤ pLNÁ ŽIVOTA
Přednášet bude Mgr. Adéla Chudáriková v městské knihovně
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Středa dne 19. února 2014 ve 14.00 hodin
pRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
ENKAUSTIKA - malování horkým voskem.
Tuto techniku nám předvede Milada Poláčková.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482.
Organizuje: Seniorklub
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Čtvrtek dne 20. února 2014 od 15.30 hodin
KNIHOVNA pATŘÍ DěTEM – Téma Masopust
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: MC Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Sobota dne 22. února 2014 ve 20.00 hodin
SpORTOVNÍ pLES S VYHLÁŠENÍM „SpORTOVEC MěSTA“
Moderují: M. Doubková a M. Hrdinka. Hudba: Pražský orchestr Jindřicha Váchy, host ve-
čera: Josef Vojtek, cimbálová muzika Jožky Šmukaře, mexická hudba Espuelas. Po půlnoci 
Oldies diskotéka s M. Hrdinkou.
Organizuje: Restaurace U Raušů

Neděle dne 23. února 2014 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – JANA ZELENÁ „JAK VÁM pOMÁHÁ CHARITA?“
Na Základní umělecké škole, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina s KDU-ČSL

pondělí dne 24. února 2014 od 16.00 hodin
DěTSKÁ DÍLNIČKA – MALOVÁNÍ NA SKLO
V prostorách solné jeskyně. Vstupné 30 Kč.
Organizuje: MC Bítešáček

Úterý dne 25. února 2014 od 15.00 do 17.00 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTěVNÍ ODpOLEDNE
Žlutá třída
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Úterý dne 25. února 2014 v 17.00 hodin
EKVÁDOR A GALApÁGY
Přednáška Jiřího a Aleny Márových
Velký výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

pŘIpRAVUJEME V MěSÍCI BŘEZNU:

Úterý dne 4. března 2014 v 9.30 hodin
MASOpUSTNÍ OBCHŮZKA MěSTEM
Průvod vychází od mateřské školy v 9.30 hodin
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu 
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Středa dne 5. března 2014 v 15.30 hodin
pOŘAD K MDŽ – „SE MNOU SI pÍSEŇ BROUKEJ“ S pETROU ČERNOCKOU
Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 
5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 8. března 2014 ve 20.00 hodin
MAŠKARNÍ BÁL
Hraje skupina PS Band. Soutěž o nejlepší masku. Bohatá maška(pa)rádní tombola zajištěna.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 9. března 2014 ve 14.00 hodin
DěTSKÝ KARNEVAL
Vystoupí skupina „Kamarádi“, dětská tombola zajištěna.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 10. března do 21. března 2014, po–pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO KRISTENA
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorem

pátek dne 21. března 2014 ve 20.00 hodin
CHARITATIVNÍ pLES DěTSKÉHO STŘEDISKA BŘEZEJC
Hraje: skupina PKT – Písně Které Těší, moderátor: Honza Hlaváček, host večera: Pavel Helan, 
vystoupení tanečnic ZUŠ Velká Bíteš, dražba výrobků klientů Dětského střediska Březejc
Organizuje: Dětské středisko Březejc ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem Kultury

pátek dne 28. března 2013 ve 20.00 hodin
STUDENTSKÝ pLES
Hraje: Helan BAND
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Od 31. března do 11. dubna 2014 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, so a ne od 
8.00 do 15.00 hodin 
VÝSTAVA OBRAZŮ, GRAFICKÉ LISTY VLASTY ŠVEJDOVÉ A pETRA LORENZE
Slavnostní vernisáž v pondělí 31. března v 17 hodin ve výstavní síni Klubu kultury
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory
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ZpRÁVY Z RADNICE

MěSTO UŠETŘÍ TŘI ČTVRTě MILIONU ROČNě ZA ELEKTŘINU 
A pLYN

 
V říjnu 2013 město nakoupilo na Českomoravské komoditní burze Kladno elektřinu  

a plyn pro město a organizace zřizované městem. Tento nákup proběhl společně s obcemi 
sdruženými v Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, jehož jsme členy a kde jsme inicio-
vali tuto spolupráci.

Mezi organizacemi, pro které jsme nakupovali plyn, patří obě základní školy, ZUŠ, 
poliklinika a objekty technických služeb. Naopak v tomto kole chyběly kulturní dům 
nebo SOŠ Jana Tiraye, tzn. organizace města, kde byly dříve uzavřeny dlouhodobé 
smlouvy na pronájem kotelen. Město v těchto budovách nekupuje plyn, ale platí za 
odebrané teplo.

Přesto jsou úspory docela zajímavé. Pro Velkou Bíteš to znamená úsporu za plyn 307 000 
Kč, což činí asi třetinu nákladů. Nová nižší cena činí pouze 581 713 Kč bez DPH.

U elektrické energie je tato úspora ještě výraznější a také činí zhruba třetinu ceny: ušet-
říme cca 491 000 Kč (celková nová cena dodávky 992 380 Kč bez DPH).

Tomáš Kučera, místostarosta města

SpOLEČENSKÁ RUBRIKA

NARODILO SE pRVNÍ MIMINKO VELKÉ BÍTEŠE ROKU 2014
 

V úterý 7. ledna 2014 se v 7.45 hodin 
v porodnici v Ivančicích narodilo první 
miminko Velké Bíteše letošního roku.

Jmenuje se Vendulka Marie Stará a při 
narození vážila 3,230 kg. Rodiče Micha-
ela a Lubomír vybrali jméno pro svou 
třetí plánovanou dceru po dlouhé debatě 
společně. Na malou Vendulku Marii se 
také těšily dvě sestřičky, a to Eliška Char-
lotte a Natálie Izabela.

To, že je Vendulka Marie první mi-
minko letošního roku našeho města je 
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pro rodiče příjemné překvapení. Je také pravnučkou bítešských rodáků Marie a Jaroslava 
Dvořáčkových.

Gratulujeme k narození malé Vendulky Marie a titulu první občanky Velké Bíteše le-
tošního roku. Celé rodině přejeme mnoho zdraví a malé Vendulce Marii šťastnou cestu 
životem.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY

MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK V ÚNORU
  
Kromě již tradičních středečních setkání jsme si na konec února připravili hned dvě 

akce. Tou první je čtvrteční odpoledne v knihovně v rámci projektu Knihovna patří dětem, 
které se uskuteční 20. února od 15.30. Tentokrát si budeme číst a povídat o masopustu  
a karnevalu. Na závěr si vyrobíme karnevalovou masku.

V pondělí 24. února v 16 hodin vás zveme do solné jeskyně, kde si můžete vyzkoušet 
další výtvarnou techniku, a to malování na sklo, které je určeno malým i velkým. Vstupné 
činí 30 Kč. S sebou si doneste hrneček, talíř či jiný vhodný předmět, který si chcete ozdobit 
touto technikou. 

Petra Pařilová za Mateřské centrum Bítešáček

ŽLUTÁ TŘÍDA V MATEŘSKÉ ŠKOLE pŘIVÍTALA SpECIÁLNÍ ŠKOLU

Za dlouhá léta existence naší mateřské školy jsme si už zvykli na ledajaké ná-
vštěvy: tu nás navštíví mateřská školka z okolních vesnic, jindy 1.třídy ze ZŠ po-
chlubit se svými dovednostmi nebo 9. třídy na čtení pohádek k odpočinku po dob-
rém obědě.

Ve čtvrtek 9. ledna 2014 k nám však na dveře Žluté třídy zaťukala návštěva vskutku 
nevídaná. Do dveří vešly děti přípravné třídy Speciální školy ve Velké Bíteši se svou paní 
učitelkou Mgr. Roseckou a jejími dvěma pedagogickými asistentkami paní Šustáčkovou 
a paní Chmelíčkovou. Společně jsme tak strávili příjemné dopoledne naplněné možná 
prvotním vzájemným pokukováním dětí na netradiční návštěvníky, které se však brzy 
přehouplo ve spolupráci při hraní s novými hračkami od Ježíška v mateřské škole.

Jsme rádi za každé takové setkání, které děti učí pochopení, toleranci a respekto-
vání druhé osoby – i když teprve malého dítěte, které má také právo na svůj plnohod-
notný rozvoj a život mezi námi. Těšíme se na další společná setkání, a to nejen při 
divadelních představeních, ale i společných herních aktivitách.

Za kolektiv učitelek MŠ U Stadionu Mgr. Lenka Jašková
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VE ZDRAVÉM TěLE ZDRAVÝ DUCH

Venku mlhy a plískanice, po sněhu ani památky a zimní vyžití veškeré žádné. Třída je 
nám malá a procházet se jen tak ulicemi taky nebaví každý den. Naše mateřská školka však 
našla řešení!

V pátek 17. ledna 2014 jsme si se Žlutou třídou poprvé vyzkoušeli chuť volnosti a svo-
body pohybu ve sportovní hale TJ Spartak Velká Bíteš, kde jsme s laskavým svolením Hany 
Holíkové strávili příjemné dvě hodiny „řízeného řádění“. Děti měly možnost vyzkoušet si 
cvičení na kruzích, lavičkách, šplhání po laně, ribstolu, házení míče na koš, fotbal, běhání 
s překážkovou dráhou... zkrátka všeho, čeho si taková dětská sportovní duše žádá. A to 
jsme zdaleka nevyčerpali všechny možnosti. Rozhodli jsme se tedy tuto aktivitu využívat 
pravidelně, k dispozici máme tři dny v týdnu – stačí mít chuť a řídit se heslem: Ve zdravém 
těle – zdravý duch!

Touto cestou bychom rádi poděkovali Haně Holíkové i celému vedení TJ Spartak za las-
kavou nabídku, která jistě v mnohém přispěje ke zdárnému rozvoji a sportovnímu duchu 
našich nejmenších.

Kolektiv učitelek Mateřské školy U Stadionu

ZpRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Vážení čtenáři,
do nového roku s novými předsevzetími, že? Závěr roku bývá náročný, ale rozjasňuje jej 

vidina Štědrého dne, a tak jej snášíme docela dobře. Ale - znáte to - ve snaze udělat radost 
všem se člověk nezastaví - tak jako naši žáci.

Také péče o školu nabrala s blížícím se Silvestrem na obrátkách. V závěru roku jsme 
vybavili nábytkem a pomůckami jazykové učebny, zajistili jsme kvalitní zatemnění  
v přízemních učebnách na Sadové. Doplnili jsme pomůcky pro výuku zeměpisu. Zakou-
pili jsme nové dataprojektory pro první stupeň a zprovoznili další počítačovou učebnu na 
Sadové. Na Sadové jsme zabudovali termostat pro lepší regulaci vytápění. No a potom? 
Potom jsme si odpočinuli.... My i děti.... Abychom mohli v lednu zase vyvádět.

Zdeněk Strašák

Víte, kdy OPRAVDU začínají Vánoce? Když se na náměstí rozsvítí společný vánoční 
strom! Začíná doba velkého těšení. S dětmi z I.C jsme si slíbili, že se v neděli 1. prosince 
2013 potkáme na náměstí a pomůžeme kamarádům z Bítešanu s koledami. Sešlo se nás 
dost, i když někteří zůstali s maminkami - ale zpívat jsme vás slyšeli! Moc se nám líbila 
vystoupení dětí z mateřských škol, zazpívali jsme si i s panem starostou a jeho houslovou 
muzikou. Cestou domů nám svítily oči, ještě se v nich blýskaly žárovky svátečně rozzáře-
ného stromu. Tak jsme ty Vánoce pěkně spolu začali!

Táňa Horká
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Stalo se již tradicí, že v předvánočním čase 
navštěvujeme seniory v domě s pečovatel-
skou službou a v domově důchodců. Nejinak 
tomu bylo i letos. Žáci 3.B se vypravili za seni-
ory. Z připraveného programu měla největší 
ohlas u obecenstva vánoční scénka „Stalo se 
v Betlémě“. Po závěrečné koledě Narodil se 
Kristus Pán, kterou si s námi zanotovali i naši 
diváci, jsme si všichni připomněli blížící se 
vánoční svátky. Seniory jsme potěšili pěkným 
vánočním dárečkem, který děti vlastnoručně 
vyrobily ve školní družině.

Irena Nováková

V prosinci se na škole konal již pátý předvánoční bazar. Prodávaly se a nakupovaly drobné 
hračky, plyšáci, keramika, bižuterie, knížky,... Kdo prodával? Sami žáci! A kdo nakupoval? 
Žáci i učitelé. Ačkoliv se ceny v bazaru pohybovaly od zhruba 5 Kč do 50 Kč, celkový výtěžek 
bazaru dosáhl výše 8068 Kč! Poděkování patří všem, kdo přinesli věci do bazaru i těm, kteří 
nakoupili. Výtěžek bazaru bude použit jako příspěvek k projektu Adopce na dálku, ve kterém 
Základní škola Velká Bíteš podporuje studium tří dětí v Indii.

Pavla Švihálková
 
Staročeské Vánoce - betlém, zvyky, tradice, výroba vánočních ozdob i štědrovečerní večeře  

o patnácti chodech. To všechno zahrnoval program, na který jsme se s druháky vydali na konci 
prosince na Ostrůvek do Velkého Meziříčí. Lektoři si s námi povídali, prakticky předváděli vánoční 
zvyky, vysvětlovali tradice a u slavnostně prostřeného stolu se ochutnávaly chody, které dětem při-
pravili. Lepší předvánoční program jsme si nemohli přát.

Marcela Doubková a Zdeňka Hlavatá

Také ve třídě v 1.A měli před Vánocemi napilno. Nejdřív v projektovém dnu Vánoce 
plnili úkoly z Českého jazyka, Matematiky a Našeho světa s vánoční tematikou. Potom po-
řádali Vánoční besídku pro žáky 2.A,B a 9.A, pro děti z MŠ U Stadionu a také pro rodiče. 
Ve spolupráci s 5.B vyráběli vánoční svícny a ještě si při vánočních písničkách společně 
zatancovali.

Ilona Lišková

Žáci druhých ročníků v prosinci pravidelně zdarma navštěvovali zimní stadion a zdoko-
nalovali se v bruslení. Navázali jsme tak na první kroky na bruslích z první třídy. Dětem se 
na ledové ploše věnovali i jejich rodiče a pomáhali nám. V novém roce této možnosti ještě 
rádi využijeme.

Marcela Doubková a Zdeňka Hlavatá
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Co ono to bylo v tom dortu všechno namícháno? V prosinci postupně vznikalo ve třídě 
2. A divadelní představení určené pro děti z MŠ Lánice O pejskovi a kočičce. Jednotlivé scény 
jsme obohatili o písničky a pohádku jsme naladili do zimního období. 6. prosince jsme se vydali 
do MŠ Lánice, kde na nás čekala třída Kuřátek i Sluníček. Divadelní setkání malých školkáčků 
s mojí třídou bylo velmi příjemné. A protože se nám dobře hrálo, pozvali jsme na představení 
všechny první třídy i děti ze Základní školy Tišnovská 116. 

Marcela Doubková

Ve třetích třídách proběhl projektový den Vánoce. Třeťáci tento den tvořili vánoční pra-
covní listy z matematiky, českého jazyka, ve čtení se četl krásný vánoční příběh a nezapo-
mnělo se také na vyrábění a zdobení vánočních přání. Na závěr dne plného překvapení si 
všichni zazpívali koledy u vánočního stromečku a adventního věnce.

 Ilona Brůžičková, Irena Nováková, Jitka Schwarzbachová

Vánoční besídka ve 3.B byla za-
hájena veršovanou vánoční scénkou 
„Stalo se v Betlémě“. Všichni pří-
tomní sledovali příběh o Marii a Jo-
sefovi při hledání střechy nad hlavou. 
Další část patřila vánočním tradicím 
a zvykům. Pouštění lodiček, házení 
střevícem, vysypávání chodníčků 
– to je jen malý výčet zvyků, které 
děti předvedly. Vánoční zvyklosti  
k Vánocům zkrátka patří a hvězdička 
v rozkrojeném jablku vykouzlila 
úsměv na tváři všech přítomných. Na 
závěrečnou část jsme se přesunuli do 

školní jídelny. Probíhaly zde vánoční dílny pod vedením šesti šikovných maminek. Pod rukama 
dětí, rodičů či prarodičů vznikaly překrásné výrobky a děti si je hrdě odnášely domů. Vánoční 
atmosféru nám zpříjemňovaly koledy a ochutnávání domácího cukroví. Toto odpoledne prožili 
radostně velcí i malí a všichni odcházeli domů vánočně naladěni.

Irena Nováková

Ukončení projektu Těšíme se na Vánoce. Třetí ročníky ukončily návštěvou betléma  
v místním kostele měsíční zimní projekt. Zahájili jsme ho příjezdem Sv. Martina, pokra-
čovali čerty a Mikulášem, zdařilou návštěvou Ostrůvku ve Velkém Meziříčí a vánočním 
posezením u nazdobeného stromu ve třídách. V kostele jsme soustředěně poslouchali pana 
faráře a velkou odměnou bylo zpívání za doprovodu varhan.

za třetí třídy Marcela Doubková
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Před vánočními prázdninami se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády z čes-
kého jazyka. Této soutěže se zúčastnilo více než 20 žáků z 8. a 9. tříd. Soutěžící zpracovávali 
nejprve úkoly mluvnické, v další části se věnovali slohové práci na dané téma.

Vítěz školního kola bude naši školu reprezentovat v okresním kole, které se každoročně 
koná ve Žďáře nad Sázavou.

Za vyučující českého jazyka Renata Pohanková

Skupinová práce je také forma školní práce. A není nám cizí! Doplňuje výuku, učí spolu-
práci, je aktivizující a motivující, posiluje sociální vazby, rozvíjí komunikaci, umožňuje volbu 
postupu i tempa, poskytuje prostor nesmělým, umožňuje integraci žáků se specifickými poru-
chami učení. Druháci na naší škole skupinovou práci znají a běžně ji ve výuce využívají. Učí se 
dodržovat stanovená pravidla, prezentují svoji práci, hodnotí postup i výsledek.

Marcela Doubková

Čas těsně před Vánocemi utíká pomaleji než jindy. Aby žákům ve škole uběhl rychleji 
a oni se tak dočkali dlouho očekávaných zimních prázdnin, uspořádali učitelé na druhém 
stupni školy Filmový den. Snažili jsme se vybrat filmy, které by vhodně zapadaly do vy-
učovací náplně různých předmětů. Na žáky čekaly také prezentace, úkoly a otázky. Žákům 
šestého a sedmého ročníku byla promítnuta pohádka Nejkrásnější hádanka. Dětem, které 
ji shlédly se nejvíce líbilo, že kouzelná jahoda pomáhala porozumět řeči ptáků. Starším 
žákům z osmé a deváté třídy jsme v rámci českého jazyka nabídli český filmový muzikál 
Kdyby tisíc klarinetů. Některé žáky negativně překvapilo, že film je černobílý. Ale jiným 
to nevadilo a našli na filmu i jeho kladné stránky, např. hudbu či obsazení známými herci 
a zpěváky. Zejména chlapci si potom vybrali historický film Spartakus. Nadchly je samo-
zřejmě zejména boje gladiátorů, kterými se film jen hemžil. Velmi pěkné pracovní listy 
čekaly na žáky, kteří se podívali na Klapzubovu jedenáctku. Žákům byly položeny otázky 
zajímající se o to, zda rádi chodí do kina a na jaké filmy. Ale také si mohli ověřit své znalosti 
fotbalového stadionu či hantýrky používané v tomto sportu. Vyučující přírodopisu přišli  
s nabídkou filmu Zachraňte Willyho. Věříme, že většinou byli žáci s nabídkou Filmového 
dne spokojeni a poslední den ve škole v kalendářním roce 2013 si tak pěkně užili.

Eva Čermáková

Jestliže našim žákům chyběla pravá vánoční nálada, zaručeně se k nim dostavila po ná-
vštěvě divadelního představení Mary poppins. Zhlédli jsme ho na Hudební scéně Městského 
divadla v Brně. A měli jsme štěstí, neboť toto představení bude mít zanedlouho derniéru. 

Veselý i dojemný příběh o dvou malých dětech a jejich neobyčejné chůvě je naplněný 
pěknými melodiemi, nádhernými kulisami, náročnými stepařskými výstupy a neotřelými 
divadelními triky.

Eva Čermáková
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Na podzim jsme se přihlásili do čes-
ko-slovenského projektu pro základní 
školy Záložka do knihy spojuje školy: 
Namaluj mi svého oblíbeného literár-
ního hrdinu, jehož cílem bylo navázání 
kontaktů mezi českou a slovenskou 
školou a podpora čtení prostřednic-
tvím výměny záložek. Záložky se vyrá-
běly různými výtvarnými technikami  
a výsledkem byly opravdu zdařilé 
práce našich žáků. Zhotovené záložky 
jsme začátkem listopadu odeslali part-
nerské škole v Rimavské Sobotě, která 

nám na oplátku zaslala záložky vyrobené pro naše děti. Do tohoto projektu se zapojili žáci 
i paní učitelky s obrovským nadšením a podle hodnocení celého projektu měly děti ze za-
slaných záložek velkou radost.

Věra Kroutilová

Že může školní učebnice vypadat i jinak? O tom se přesvědčili žáci 9. ročníku naší školy, 
když navštívili program Divadélka pro školy z Hradce Králové Divadelní učebnice aneb 
České divadlo 20. století. Během více jak 60 minut „zavítali“ na divadelní prkna Osvobo-
zeného divadla, divadla Semafor či Husa na provázku. Kromě toho, že si připomněli jména 
slavných, nejenom divadelních, osobností – Voskovec, Werich, Čapek, Suchý, Šlitr, Cimr-
man, Svěrák, Smoljak aj., seznámili se především s českými divadelními hrami. Zhlédli 
např. ukázky z děl Don Juan & comp., Válka s mloky, Balada pro banditu, Vyšetřování ztráty 
třídní knihy, nasmáli se i při kabaretní scénce. Někteří z nich si v těchto hrách dokonce za-
hráli jednu z rolí – Karolína Halouzková ztvárnila Eržiku, milou Nikoly Šuhaje, jiní se stali 
podezřelými ze ztráty třídní knihy a byli podrobeni výslechu…

za učitelky českého jazyka Renata Pohanková

projekt MÉDIA proběhl v devátém ročníku. Byl to projekt, ve kterém si žáci vyzkou-
šeli různé „novinářské“ profese. Úkolem bylo sestavit číslo časopisu během několika vy-
učovacích hodin. V prvních třech hodinách žáci pracovali v dílnách, kde se seznamovali  
s různými grafickými programy, úpravou textů, třídili seriózní a bulvární tisk, volili vhodné 
nadpisy, hledali tiskařské šotky, seznamovali se se základními publicistickými útvary apod. 
V dalších hodinách už podle svých zvolených funkcí vytvářeli časopis. A jak se jim dařilo?

„Vyzkoušeli jsme si zase něco jiného než obvykle. Nejlepší na tom bylo, že jsme na rozdíl od 
jiných projektů měli volnou ruku a mohli jsme si časopis sestavit podle sebe.“ Míša Palmová

„Projekt byl mnohem náročnější, než byly ostatní projekty předtím.“ Jana Drlíčková
„Nejvíc mě bavilo, jak jsem pomáhal s logem, s obrázky atd.“ Dan Brym

14

Záložka do knihy. Foto: Irena Nováková



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

„Projekt se mi líbil, byla to zábava,  
ale taky zodpovědnost. Fotokoláže mě ba-
vily nejvíc, ale dalo to víc práce, než jsem 
čekal.“ Vítek Geisselreiter

„V jednu chvíli jsem byla opravdu ner-
vózní, protože jsem nevěděla, co mám dě-
lat s těmi rozhovory, ale nakonec jsme to 
nějak zvládli. Měla jsem takový zvláštní 
pocit, že musím všechno udělat, že jsem 
zodpovědná za práci ...“ Katka Vrzalová

„Rozhodně si nemyslím, že jsme to 
zvládli na jedničku. Téma mohlo být ob-
sáhlé, ale neměli jsme dostatečně dobré nápady. Chci poděkovat aspoň za malou zkušenost 
zkusit si být reportérem.“ Katka Jeřábková

Pavel Holánek

KULTURA

Vážení spoluobčané,
je to několik málo dní, co skončil novoroční ohňostroj, a pro mne a naši organizaci něko-

lik hodin, co dozněly poslední tóny z letošní první velké kulturní městské události – plesu 
města Velké Bíteše. Tímto, dle mého názoru, mohu konstatovat, že jsme pro většinu z vás 
příjemným a důstojným způsobem zahájili rok 2014.

A co vám nabídne Klub kultury Velké Bíteše v roce 2014? Na tuto krátkou a jednoduchou 
otázku je dlouhosáhlá odpověď, proto vám nabídnu „ochutnávku“ akcí, které naše organi-
zace má již potvrzeny, nebo jsou ve fázi úzkého projednávání. Jak už jsem zmínil, první větší 
a reprezentativní městská akce je již nedávnou minulostí a pokud se budete chtít „držet“ na 
tanečním parketu, tak si nenechte ujít 8. 3. 2014 oblíbený „Maškarní bál“ se skupinou PS 
Band (třeba přijde i něco většího než loňský golem….). Letos jsme se díky rekonstrukci Ju-
piter klubu ve Velkém Meziříčí stali spoluorganizátory již 14. ročníku „Charitativního plesu 
Dětského střediska Březejc“, který se koná 21. 3. 2014 a na kterém vám zahraje, pro Bíteš 
ne tak neznámá, skupina PKT – Písně, Které Těší. V březnu samozřejmě nemůže chybět 
oslava MDŽ, tentokrát s Petrou Černockou a jejím pořadem „Se mnou si píseň broukej!“,  
která je pro vás připravena na 5. 3. 2014. Jarní měsíce vyloženě lákají na pravidelnou „Bí-
tešskou ochutnávku vína“, kde bychom měli ochutnat vína ze Zámeckého vinařství Bzenec, 
jejichž Ryzlink rýnský PS 2011 se letos stal šampionem, tedy nejlepším vínem ČR, v pres-
tižní soutěži Salón vín a kde nám hudební doprovod zajistí country skupina NaCoNoty. Na 
9. 4. 2014 je pro fanoušky pánů Lišky, Zbrožka a Poláška připraven tzv. herecko-psycholo-
gický balanc tří klaunů „Milostný trojúhelník“. Na konec jara bychom rádi, tak jako v roce 
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2013, připravili před a v prostorách kulturního domu „Bítešský majáles“ a v současné době 
vyhodnocujeme nabídky možných účinkujících. A co v létě? První přichází „Bítešská pouť“, 
zde se momentálně vyjednává o různých variantách, a to z důvodů rekonstrukce náměstí,  
na což navazují i připravovaná jednání o konání mistrovství ČR historických velocipedů, 
které pravidelně bývalo součástí bítešské poutě. Nemůžeme jinak pokračovat než 3. roční-
kem minikoncertu „Letnění s Pavlem Helanem“ na Letné a následovat bude tolik oblíbený 
Kinematograf bratří Čadíků (letos poprvé digitálně), kde předběžná jednání o zařazení 
Velké Bíteše do harmonogramu projekcí již proběhla v prosinci loňského roku. Poslu-
chači vážné hudby se mohou těšit na „Koncert vítězů mezinárodní soutěže Jakuba Pustiny“,  
který se bude konat 30. 5. 2014 v kostele sv. Jana Křtitele, a opět na letní „Pěvecké kurzy“, 
tentokrát pod vedením Gabriely Beňačkové, která byla operní sólistkou např. Národního 
divadla v Praze, Vídeňské státní opery nebo Metropolitní opery v New Yorku. Jako ukon-
čení těchto pěveckých kurzů proběhne závěrečný koncert v kostele sv. Jana Křtitele. Po-
kud už jsem zmínil rekreační objekt Letná, tak zde připravujeme sobotní nebo nedělní 
odpoledne např. se skupinou Žalozpěv nebo Bítešskou kapelou. V září nás tentokrát čekají 
dvě velké kulturní akce. Tou první bude 6. 9. 2014 slavnostní otevření zrekonstruovaného 
náměstí za účasti hejtmana Kraje Vysočina a dalších významných osobností a kde by se  
v doprovodném programu měli objevit například umělci, jako jsou Jaroslav Uhlíř nebo 
Wabi Daněk, dále třeba jedno z nejlepších jazzových těles působících na jižní Moravě ze 
ZUŠ Smetanova v Brně, ale třeba i Beatles revival a další. Nechci ale předbíhat, protože jsme 
nyní teprve ve fázi vyjednávání a upřesnění rozpočtu. Druhou zářijovou, ale především 
největší městskou slavností jsou „Tradiční bítešské hody“. Je všem jasné, že nebude chybět 
kvalitní výběr cimbálových muzik nebo dechových kapel, ale rádi bychom zařadili do pá-
tečního programu pořad pod názvem „Noty z filmů“, kde hity z populárních zahraničních  
i českých filmů střídavě zpívají Roman Vojtek, Šárka Marková, Jan Urban, Hynek Svrček, 
Kateřina Nováková, Gabriela Urbánková a další. Neoddělitelnou součástí hodů bude 12. 
ročník folklórního festivalu „Setkání na Podhorácku“ a samozřejmě další tradiční ho-
dový program. Připomenu, že vše bude trochu nové a premiérové díky novému náměstí.  
S blížícím se podzimem máme na 22. 10. 2014 připravenou příjemnou divadelní komedii 
„Kšanda“, jejímž autorem je Jaroslav Sypal, který v ní sám účinkuje spolu s Petrem Janča-
říkem, Martinem Maxou, Michaelou Kuklovou, Miroslavem Šimůnkem a dalšími popu-
lárními herci. V listopadu nás tradičně 11. 11. 2014 čeká (ne)malé hodování na tradičním 
„Svatomartinském hraní“ s ochutnávkou svatomartinského vína, svatomartinskou husou  
a za hudby cimbálové muziky Púčik. Na tento měsíc bychom vás také rádi přivítali na kon-
certě známého písničkáře, písničkářky nebo zajímavém představení. V daném termínu uva-
žujeme například o zpěvačce Lence Filipové nebo hudebně-zábavné talk show „Vzpomínky 
na Waldemara Matušku“, ve které účinkují Vladimír Walda Nerušil, Květa Fialová a Bohuš 
Matuš. Ve spolupráci s místními folklórními skupinami je pro vás 28. – 29. 11. 2014 připra-
veno programové pásmo pod názvem „Na bítešském jarmarku“. S příchodem adventu se za 
spoluúčasti mateřské školy a bítešské římskokatolické farností určitě sejdeme při rozsvícení 
vánočního stromu nebo v sobotu 13. 12. 2014 na vánočním koncertě Petra Bendeho s jeho 
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hosty. V průběhu letošního roku nebudou ve výstavním sále Klubu kultury na Masary-
kově náměstí 5 chybět výstavy obrazů (samozřejmě i prodejní) od umělců, jako jsou Jiří 
Kristen, Vlasta Švejdová nebo Petr Lorenz. Chystáme i výstavu obrazů Tomáše Lajkepa a 
výstavu děl klientů Domova bez zámku ve Velké Bíteši ve spolupráci s Mateřskou školou 
na Masarykově náměstí. Hodovou výstavu nám již potvrdil známý bítešský malíř Miro-
slav Pospíšil. Připraveny jsou tradiční výstavy bítešských včelařů, SPCCH i minerálů a 
fosílií od Petry Šínové.

Dovolte mi, abych prozatím tuto „ochutnávku“ akcí pro rok 2014 pořádaných Klubem 
kultury uzavřel a doufám, že vaše účast na některé z nich vám udělá upřímnou radost, pro-
tože jak řekl Jan Werich: „Přirozeností člověka je hledání radosti“.

Tomáš Jelínek, ředitel
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

NOVOROČNÍ OSLAVY

Ve středu 1. ledna 2014 se v 17 hodin opět 
na náměstí ve Velké Bíteši sešli občané to-
hoto města i z blízkého okolí, aby společně 
oslavili nový rok 2014. Program zahájil mo-
derátor Vojta Polanský s Kamarády, který 
přivítal všechny přítomné. Poté předal slovo 
starostovi Velké Bíteše Ing. Milanu Vlčkovi, 
který přítomné pozdravil a popřál v novém 
roce vše nejlepší. Při této příležitosti sta-
rosta pozval všechny občany k slavnostnímu 
otevření nově zrekonstruovaného náměstí, 
které je plánováno na sobotu 6. září 2014, 
týden před hodovým víkendem. Novoroční 
oslavy pokračovaly vystoupením skupiny Kamarádi, kteří zazpívali pár známých písní  
z repertoáru Osvobozeného divadla nebo SeMaForu. Diváci, od těch nejmenších až po dříve 
narozené, zaplnili téměř celé náměstí. Pro všechny přítomné byla na zahřátí zdarma připra-
vena medovina, námořnický svařák nebo teplý ovocný čaj. Závěrem jsme zhlédli nádherný 
několikaminutový novoroční ohňostroj v produkci bítešského ohňostrůjce Miloše Janečka. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

pLES MěSTA ZA NÁMI

V sobotu 18. ledna 2014 začala v kulturním domě ve Velké Bíteši plesová sezóna,  
a to druhým ročníkem plesu města Velké Bíteše. Ples organizoval Klub kultury Velká Bíteš 
ve spolupráci se SOŠ Jana Tiraye ve Velké Bíteši. Hostům během celého večera hrál na 
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hlavním podiu v sále 16-členný Big Band Lanškroun pod taktovkou Josefa Pilného. Hostem 
večera nebyl nikdo jiný než „český Frank Sinatra“ Laďa Kerndl. V horním foyer program 
večera doplňovala svým vystoupením cimbálová muzika BROLN pod vedením Františka 
Černého,  kde si zároveň bylo možné o(vy)chutnat z výběru vín určených pro letošní ples 
z vinných sklepů Valtice s výkladem zkušené sommeliérky Ing. Yvony Holečkové. V pro-
gramu plesu vystoupily tanečnice tanečního oboru ZUŠ Velká Bíteš pod vedením Zdeňky 
Punarové. Ukázky klasických i latinskoamerických tanců, prezentoval pár z taneční školy 
Starlet Brno. Přítomní mohli vidět ukázku barmanské show Tomáše Hrubého, Partnera 
Tomy´s bar Jihlava. Jako překvapení večera vystoupil finalista soutěže Česko Slovensko 
má talent 2013 a Bítešákům dobře známý písničkář Pavel Helan, který zazpíval nejen  
k tanci, ale i k poslechu pár svých písní. Celým večerem nás příjemně provedl  
doc. Mgr. Karel Hegner z Českého rozhlasu Brno. 

Součástí plesu byla bohatá tombola. Pět hlavních cen bylo losováno o půlnoci,  
a to s pomocí Ladi Kerndla a Pavla Helana. Hlavní cenou, kterou vylosoval starosta města Milan 
Vlček, byl týdenní zájezd do Chorvatska od cestovní kanceláře Aleše Kotačky – CK REKO. 

Tento slavnostní večer se stal již podruhé příležitostí poděkovat několika výrazným 
osobnostem Velké Bíteše za jejich přínos pro naše město. Z rukou starosty města převzali 
slavnostní plaketu společně s nádhernou kyticí a symbolickou láhví plesového vína z vin-
ných sklepů Valtice.

 
Miroslav pospíšil - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v ob-

lasti sportu a kultury
Malíř a ilustrátor Mirek Pospíšil se v loňském roce dožil významného životního jubilea – 

60 let. Do revoluce pracoval v technologii První brněnské strojírny Velká Bíteš, po revoluci 
působil v rámci této společnosti v oblasti reklamy. Od roku 2009 na volné noze spolupracuje 
v oblasti reklamy s více firmami. Dnes dělá počítačovou grafiku, návrhy exponátů, výstavy, 
publikace, ilustruje knihy pro nakladatelství Návrat, maluje. Jeho umělecké tvorba je zásad-
ním způsobem ovlivněna spisovatelem Karlem Mayem a malířem pravěku a ilustrátorem 
dobrodružství Zdeňkem Burianem. Veškerá jeho tvorba má nenapodobitelný charakter,  
ať už se jedná o obálky a ilustrace ke knižním vydáním děl Karla Maye, jeho obrazy pravěku 
či portréty známých osobností či plastiky pravěkých zvířat pro francouzské muzeum.

V mládí od svých patnácti let hrál s kamarády ve skupině The Flowers. Skupina byla v té 
době populární v Bíteši i okolí. V dalším období následoval taneční orchestr, zde působil 
skoro 20 let.

Jeho celoživotní vášeň je sport. Sehrával důležitou roli v bítešských týmech košíkové  
a volejbalu. V košíkové patřil k nejlepším střelcům a ve volejbale byl několikrát vyhlášen 
sportovcem našeho města. Za sport číslo 1 však považuje hokej, který rád hrával a poz-
ději několik let trénoval žákovská družstva Spartaku Velká Bíteš. Hokej do dnešních dnů 
prožívá v širším realizačním týmu bítešského hokeje rovněž se svým synem, který působil  
v brněnských hokejových mládežnických klubech a v současné době reprezentuje naše 
město v krajské soutěži.
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Lubomír Lacina - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti 
kultury

Bítešský umělec a autor velké řady plastik, který se v loňském roce rovněž dožil význam-
ného životního jubilea – 60 let.

Do rozsahu jeho tvorby jsme měli možnost proniknout na výstavě, uskutečněné v září 
loňského roku ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši. Autorská díla a jejich růz-
norodá materiálová provedení bez ohledu na to, zda se jedná o kov, kámen či dřevo, nám 
přinášejí náměty, které odrážejí názory a pocity tohoto autora, který je viditelně ovlivněn 
průnikem mnoha faktorů, z nich nejvýznamnější je vztah k regionu kde žije, jeho lidem  
a dějinám a vztahem k víře a náboženství. 

Z jeho tvorby je možné jen namátkově připomenout osmimetrový kříž na novém hřbi-
tově ve Velké Bíteši, plastiky s církevními motivy v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši, 
bustu Karla staršího ze Žerotína, umístěnou v atriu muzea na Masarykově náměstí č. 5 ve 
Velké Bíteši, sochu umístěnou na skále u nového mostu pod lesoparkem Letná, nebo napří-
klad socha sv. Jiljí poblíž stejnojmenné studánky za Níhovem.

MVDr. Jan Konečný - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš  
v oblasti sportu

Dlouholetý příznivec sportu, neúnavný cyklista ale zejména však hokejista celým svým 
srdcem. Ať už se jednalo o dobu vysokoškolského studia, kterou prožil souběžně na ledě  
v dresu bítešského hokeje, nebo o první etapu profesního působení jako veterináře na Zno-
jemsku v dresu hokejového celku Znojma. Po návratu do Velké Bíteše se pak opět stal hráč-
skou oporou bítešského hokeje. Pomalu, ale jistě, se stal rovněž spolutvůrcem celého klubu. 
Nejprve v pozici vedoucího a trenéra mládežnického hokeje a následně ve vedení klubu 
HC Spartak Velká Bíteš. Na postu člena výkonného výboru klubu prošel s klubem ces-
tou růstu výkonnosti oddílu na konci devadesátých let, byl při postupu bítešského hokeje  
do 2. hokejové ligy v roce 2000 i u návratu bítešského hokejového celku po pěti letech do 
krajské soutěže. I v těchto posledních výkonově slabých letech byl motorem při existenci 
činnosti klubu.  Stál i při jeho restartu do minulé sezony, kdy pomyslné žezlo vedení HC 
převzali zástupci mladší bítešské hokejové generace. Dnes tak tvoří tandem s novým před-
sedou oddílu panem Milanem Dvořákem. Aktivně pokračuje v práci v hokejovém oddílu 
jako jeho místopředseda a současně vedoucí A družstva. Je neodmyslitelnou součástí bíteš-
ského hokeje.

RNDr. Josef Hájek a Jarmila Hájková - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj 
města Velká Bíteš v oblasti veřejného života a kultury 

Jarmila Hájková - dlouholetá pracovnice v bítešské První brněnské strojírně, po revoluci 
odchází a obnovuje soukromé rodinné podnikání v rodinném měšťanském domě na ná-
městí s prodejem textilu a galanterie. Výrazná osoba veřejného společenského života. Od 
roku 1973 do 1990 spoluorganizátorka každoročních letních táborů na Klečanech, usku-
tečňovaných pod závodním klubem pracujících (ZK) První brněnské strojírny, kde spolu  
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s manželem předávají dětem zkušenosti a poznatky o přírodě, městě i okolním regionu. Ak-
tivně dlouhodobě působí rovněž ve vlastivědném úseku ZK, pořádajícím poznávací výlety 
po celé republice. 

Od roku 1988 členka 40 členného pěveckého sboru bítešských žen, který se pod vedením 
dirigenta Oldřicha Severy prezentoval při řadě vystoupení na různých kulturních akcích, 
v roce 1991 například rovněž jako host na vídeňské radnici. Po skončení činnosti tohoto 
tělesa se pak po čase stává členkou pěvecké Bítešské scholy. 

Svůj vztah k dětem a jejich společenské výchově dokazuje v okamžiku, kdy se v devadesá-
tých letech s  Eliškou Hradilovou rozhoduje vést a oživit činnost dívčí taneční národopisné 
skupiny, která ve Velké Bíteši navázala na své předchůdce, kteří se již od roku 1965 více 
nebo méně úspěšně snažili o zachování kulturních tradic, písní a tanců regionu. Tento svůj 
postoj přenáší i při založení Muzejního spolku Velkobítešska do jeho sekce folkloru, kde 
dodnes aktivně působí. Jako členka vedení i jako zpěvačka národopisného souboru Bítešan, 
se  zúčastnila velké řady vystoupení a akcí, při kterých byla nezastupitelnou členkou sou-
boru.

Josef Hájek - profesně dlouholetý pracovník Geologického výzkumu, před odchodem do 
důchodu naposledy u společnosti Geoindustria, kromě toho však také více jak 10 let pedagog 
na fakultě geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Osobnost, která doplňovala svoji manželku Jarmilu při práci s dětmi, zejména pak v po-
řádání pravidelných letních táborů na Klečanech. Vztah k městu a regionu ho přivedl jako 
zakládajícího člena k obnovení činnosti Muzejního spolku Velkobítešska v roce 1998 kde  
v současné době aktivně pracuje v sekci geologie a sekci folkloru. 

Působil dlouhodobě jako člen kulturní komise a člen redakční rady městského měsíč-
níku Zpravodaj. Svoje znalosti o městě a přilehlém regionu zúročil během svého působení 
ve funkci činnosti kronikáře města. Do současnosti působí jako aktivní člen národopisného 
souboru Bítešan.

Ing. Alois Koukola CSc. - poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš 
v oblasti veřejného života a sportu

Dlouholetý pracovník ve vedoucích funkcích v První brněnské strojírně Velká Bíteš, pe-
dagog na VUT Brno, Střední průmyslové škole strojnické ve Žďáru nad Sázavou, SOŠ Jana 
Tiraye ve Velké Bíteši. Místostarosta města Velká Bíteš v letech 1998 – 2006. Hlavní iniciá-
tor  navázání vzájemných vztahů města Velká Bíteš s partnerskými městy Torrevecchia Pia  
z Itálie a Hanušovce nad Topľou ze Slovenska. Současný zastupitel města a předseda kont-
rolního výboru ZM.

Známe ho rovněž jako bývalého člena kulturní komise, člena redakční rady městského 
měsíčníku Zpravodaj nebo do současnosti pravidelného přispívatele do již zmíněného 
Zpravodaje. Jeho znalosti města a přilehlého regionu ho předurčily k činnosti kronikáře 
města, kterou v současnosti vykonává.

Jeho působení však v minulosti zasahovalo rovněž do oblasti sportu ve Velké Bíteši, ať už 
se jednalo o jeho působení ve fotbalu, kde působil jako aktivní člen výboru bítešského fot-
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balového klubu FC Velká Bíteš, nebo jeho spolupráci s oddíly hokeje, stolního tenisu nebo 
oblast rekreační turistiky. 

Velké díky patří všem těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, ale také spon-
zorům, kteří podpořili plesovou tombolu. Jsou to zejména: Město Velká Bíteš, Ing. Milan 
Vlček, studenti SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš pod vedením ředitele Ing. Josefa Chytky,  Vinné 
sklepy Valtice a.s., Dios Trading s.r.o., Aleš Kotačka – CK REKO, Zdeněk Mazánek – www.
mazos.cz, Restaurace U Raušů, Mgr. David Prešer, Domov bez zámku Velká Bíteš, Ženy  
z Jinošova a firma POEX Velké Meziříčí a.s. 

Nemalé díky patří květinářství Hany Drlíčkové za krásnou květinovou výzdobu sálu, 
Svatebnímu salónu Ina za zapůjčení plesových šatů, firmě Alois Špaček, Milanu Velebovi  
a Milanu Vodičkovi za kvalitní zvučení a osvětlení kulturního domu. 

Už teď se všichni můžeme těšit na třetí ples města, který se uskuteční 24. ledna 2015.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

IX. FARNÍ pLESÁNÍ

Kapela F-Box, tradiční přípitek na uvítanou, 
soutěžní tanec s pomeranči, bohatá tombola, 
půlnoční česká beseda… To všechno jsou dlou-
holeté „taháky“ farního plesu. Vedle toho každý 
rok něco nečekaného. Vloni to byla profesionály 
hodnocená soutěž v sérii tanců, z níž díky exce-
lentnímu výkonu v závěrečném gangnam stylu 
vyšli vítězně manželé Prchalovi. 

Náladu v sále rozproudí hlavní host večera, 
TomTom band vedený Rudolfem Drozdem. 
Umění mladých perkusionistů ze základní umě-
lecké školy si získává stále více ohlasu, a proto 
je pro organizátory velkou ctí, že přijali pozvání 
právě na farní ples. 

Výtěžek z plesu je stejně jako v loňském roce 
určen na opravy vnitřních částí kostelních věží, 
jejichž spáry jsou ve špatném stavu.

Ať už se necháte přivábit vidinou vyhraného 
skútru či zájezdu do Chorvatska nebo je pro vás hlavním lákadlem dobrá hudba a skvělá 
atmosféra, rozhodně vás čeká nezapomenutelný večer. A jaké bude letošní překvapení? 
Přijďte v sobotu 15. února od 20 hodin do kulturního domu. 

Michaela Hanzelková
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TISÍC BAREV KLARINETU

V úterý 7. ledna 2014 na nás 
v sále kulturního domu vedle 
stolku pořadatelů hleděla z foto-
grafie tvář Tomáše Maška a ně-
kteří z návštěvníků se teprve nyní 
dozvěděli o jeho odchodu.

Nezáviděli jsme toho večera 
Otto Hasoňovi jeho úvodní 
slovo. Nemluvilo se mu lehce  
a všichni jsme věděli proč. Zvládl 
své vystoupení perfektně a bude 
určitě Tomášovým důstojným 
nástupcem. Nechybí mu šarm, 
humor a vtip a má nás, členy  
BHP, také dokonale „přečtené“.

V minutě ticha na uctění Maškovy památky nastalo ticho tak hmatatelné, oproštěné od 
jakýchkoli zvuků, jako by se v něm zhmotnila myšlenka všech přítomných. Společná myš-
lenka či modlitba za toho, který už nepřijde.

Ale podle známého úsloví „Show must go on“ jsme se vrátili do světa hudby. Příjemným 
překvapením byli žáci klavírní třídy Mgr. Heleny Bobkové, kteří koncert zahájili.

Anička Žáková z 5. ročníku nás potěšila Chaplinovou Eternally a Schumanovým Fan-
tastickým tancem, Vojtěch Staněk z prvního ročníku druhého cyklu přednesl Fantazii Jana 
Křtitele Vaňhala a zakončil Brahmsovým Uherským tancem. 

Po seznámení s hudebními nadějemi bítešské ZUŠ vystoupili již interpreti – klarinetistka 
Anna Paulová a klavírista Lukáš Klánský, mladí umělci Českého hudebního fondu. 

Připravili si pro nás pestrý program z děl od klasicismu a romantismu přes impresi-
onismus po skladbu Leonarda Bernsteina, jehož hudbu podle teoretiků nelze zařadit do 
žádného proudu. Nerozlišoval prý hudbu na „vážnou“ a „populární“, ale na „dobrou“  
a „špatnou.“ S tím nelze než souhlasit.

Naši orientaci v uvedených skladbách ulehčil zasvěceným a vtipným výkladem Lukáš 
Klánský . 

Anna Paulová strhla posluchače svým energickým projevem a technikou, kterou do-
kázala zvukovou barevnost klarinetu i změny jeho tónů ve skladbách jednotlivých au-
torů. Zatímco v Brahmsově Sonátě byly tóny klarinetu spíš zádumčivé, temnější, místy 
zase silné až hřmotné, Stravinského Tři kusy zněly nevyumělkovaně, bez “kudrlinek“, 
v jasných a docela ostrých tónech. Klarinet v Debussyho Premiere Rapsodie dokázal 
vzbudit dojem intimity, lehkosti a občas zazněl jako flétna. Je to s podivem, ale klarinet 
skutečně hraje „všemi barvami“ svých tónů a my jsme vnímali jeho barevné obrazy, 
malované Annou Paulovou. 
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Chvíli trvalo, než jsme si vytleskali přídavek. Nakonec mladí interpreti neodolali náporu 
tolika dlaní (bylo nás plné hlediště!) a rozloučili se s námi Debussyho skladbou Petit piece.

Tak nashledanou příště, tentokrát 11. února!
Zora Krupičková

JARMARK HANDMADE VÝROBKŮ VOL. 2

Únor, pro některé měsíc lásky, pro další měsíc 
kýčových předmětů v podobě plyšových zvířat a čo-
koládových srdcí. Pro mě je to bezesporu kreativně 
laděný měsíc, a to díky Jarmarku Handmade výrobků. 
Ten se uskuteční v sobotu 8. února od 9.00 do 15.00 
v prostorách Výstavní síně města Velká Bíteš na Ma-
sarykově náměstí 5.

Vy, kteří jste na loňský market zavítali, víte,  
že mimo prodeje originálních šperků a doplňků do 
domácnosti byly na akci i workshopové dílničky. Ty 
se osvědčily, a tak jsou pro vás přichystané i druhou 
únorovou sobotu. Ptáte se, jaké dílničky to budou? 
Nebudu vás nijak napínat, na jarmarku se z vás sta-
nou šperkaři, a to v korálkových dílničkách. Bu-
dete mít i možnost vyzkoušet si práci uměleckých 
designérů, a to ve workshopové dílničce s ryteckou 
tužkou do skla. A to není vše, čekají na vás i další 

workshopová překvapení. Vstup na akci je symbolický, a to 20,-.
Takže přijďte, přiučíte se něčemu novému a bezesporu strávíte den v příjemné společ-

nosti jak milých vystavujících, tak i jejich skvělých výrobků.
Těším se na vás v den s tvořivě laděnou atmosférou!

Kateřina Božková

VEČER V BAROKU

Únorový koncert Bítešského hudebního půlkruhu bude patřit hudbě starých mistrů. 
Na barokní housle zahraje Jan Dalecký, arciloutnu rozezní Marek Kubát a housle spatříme  
v rukou mladičké Hany Sklenářové.

Marek Kubát své první hudební zkušenosti získával jako samouk. Později navštěvoval na 
tišnovské ZUŠ lekce na kytaru. Loutně se věnoval na Akademii staré hudby v Brně pod pe-
dagogickým vedením Miloslava Študenta i na mistrovských kurzech. Vystupuje s různými 
barokními ansámbly, např. Ensemble Damian, Silva Rerum arte, The Czech Ensemble Ba-
roque a dalšími. Působí jako pedagog na Základní umělecké škole v Tišnově a na umělecky 
zaměřeném gymnáziu v Brně.
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Jan Dalecký byl třicet let členem Filharmonie Brno. Expert na jazzovou hudbu, dlou-
holetý autor pořadů pro Český rozhlas a Českou televizi a moderátor jazzových festivalů 
přednáší na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity i na katedře jazzové interpretace na 
JAMU. Jeho zásluhou vznikl v listopadu 1990 orchestr Divadla Járy Cimrmana. Je autorem 
desítek hesel pro Encyklopedii jazzu a moderní populární hudby, píše recenze a články  
a v neposlední řadě se věnuje hře na housle. Roku 2008 se pravidelný návštěvník BHP ne-
chal zlákat Markem Kubátem ke společnému interpretování staré hudby. A právě v „půl-
kruhu“ nám výsledky své spolupráce přednesou. 

V průběhu večera zazní díla autorů známých i neznámých. Na programu je například 
Sonata Prima Giovanni Battisty Fontany, Fantasia IX h moll Georga Philippa Telemanna,  
I. Preludio Johanna J. Waltera či Sonata II Arcangela Corelliho. 

Nechte se v úterý 11. února 2014 v 19 hodin přilákat do kulturního domu na perly 
baroka.

Michaela Hanzelková

pAMÁTNÉ KAMENY

Městské muzeum ve Velké Bíteši srdečně zve na přednášku Emanuela Nožičky a Karla 
Průši, spoluautorů publikací „Památné kameny a pověsti na Třebíčsku“ a „Kamenné pa-
mátky na Třebíčsku“. Tématem přednášky budou památné kameny. Mimo jiné se dozvíme 
více o křížových památnících, které souvisejí s trestním právem ve středověku a raném 
novověku, tzv. smírčích kamenech a hraničních kamenech, které bývají ze dvou i více stran 
označeny nápisy (iniciálami či celým jménem panství, popřípadě textem s letopočtem),  
z čehož lze na první pohled rozeznat, že jde o hranečník.

Přednáška se koná  ve čtvrtek 13. února od 17 hodin ve výstavních prostorách bíteš-
ského muzea na Masarykově náměstí čp. 5.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

OMÁN - pOUŠŤ pLNÁ ŽIVOTA

Městská knihovna Velká Bíteš Vás srdečně zve na besedu s názvem Omán - poušť 
plná života. Přednáška se uskuteční 18. února v 17 hodin v knihovně, přednášet bude  
Mgr. Adéla Chudáriková.

Omán připomíná svou krásou krajinu Pohádek Tisíce a jedné noci. Přesto stále patří mezi 
málo navštěvované země. Málokdo tuší, že díky vládě osvíceného sultána Quabuse země za 
posledních 30 let doslova rozkvetla a stále se rozvíjí. Při putování napříč Ománem nebude 
čas na špatnou náladu. Navzdory odlišným kulturním návykům vás překvapí vstřícnost, 
pohostinnost a ochota místních lidí kdykoliv pomoci zbloudilým cestovatelům. Nechybí 
téměř každodenní pozvání na čaj. Pokud toužíte spatřit rozlehlou poušť, svěží oázy, písečné 
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pláže s průzračným mořem nebo třeba nepokořené horské masivy, zavítejte do Ománu. 
Naše cesta směřovala za místní faunou, kterou jsme častokrát nacházeli na těch nejneprav-
děpodobnějších místech. Pojďte se s námi podívat na rozmanité druhy plazů, savců, ptáků, 
ale i zástupce z třídy hmyzu. Omán vám bude naservírován nikoliv z pohledu komerčních 
turistů, ale především z pohledu nadšených cestovatelů a přírodovědců.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. 
Kateřina Brychtová

EKVÁDOR A GALApÁGY

Městská knihovna ve spolupráci s Městským 
muzeem ve Velké Bíteši navazují na úspěšnou 
přednášku manželů Márových, která proběhla 
ve výstavních prostorách muzea dne 22. října 
loňského roku na téma Dánsko-Faerské ostrovy
-Island-Grónsko. Tentokát návštěvníky únorové 
přednášky manželé Márovi provedou Ekvádorem 
a Galapagami. Zastavíme se v Karibském moři, 
dozvíme se o studiu španělštiny a o životě běžné 
ekvádorské rodiny. Poznáme podivuhodná tajem-
ství rovníku, zjistíme jak nebezpečný je život v amazonské džungli a navštívíme pralesní 
indiány. Nebude chybět ani povídání o ojedinělé fauně Galapág.

Přednáška proběhne v úterý 25. února od 17 hodin ve velkém výstavním sále muzea na 
Masarykově náměstí čp. 5. Těšíme se na vaši návštěvu.

Ivo Kříž a Kateřina Brychtová

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní NÁMěSTÍ OSVOBOZENÍ, DŮM Čp. 106:

V roce 1414 vlastnil dům asi Krch. Mnohem později, roku 1586, již Štěpán Topinka 
prodal dům „ležící podle školy“ za 80 zlatých řezníku Bartoši Klečkovi. V roce 1636 za-
koupil dům „ležící vedle školy blíž kostela“ po Klečkovi za 70 moravských zlatých hrnčíř 
Ondřej Staněk. Roku 1651 byl dům z poloviny zpustlý, načež jej pořídil za 40 morav-
ských zlatých řezník Jakub Kozel. Ten jej v roce 1680 postoupil svému synovi Jindřichu 
Kozlovi, který jej postoupil roku 1721 dále svému synovi Janu Kozlovi. Roku 1753 již 
vdova Justýna postoupila „chalupu“ v ceně 50 zlatých svému nejmladšímu synovi ševci 
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Šebestiánu Kozlovi, při-
čemž „svou mateř u sebe až 
do smrti dochovati povinen 
bude“. Později roku 1794 Še-
bestián, „jsouce věkem sešlý, 
vdovec, dálejíc hospodařiti 
jemu obtížné přichází. Z tej 
příčiny on svůj domek v Hrn-
čířský ulici“ i s polnostmi  
v ceně 220 zlatých postou-
pil svému synovi Antonínu 

Kozlovi. Je možné, že v roce 1825 vlastnil dům již krejčí František Rudolf. V roce 
1847 byl dům v ceně 480 zlatých připsán zřejmě jeho stejnojmennému synovi. V roce 
1863 získal dům v ceně 920 zlatých Josef Rudolf, který jej následujícího roku postoupil 
Marii Rudolfové.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 5, 23, 58, 83, 273,  
kn. č. 11788, fol. 181, 295, kn. č. 11789, fol. 14, 26, kn. č. 11793, fol. 32, kn. č. 11795, fol. 329, 330.

Jan Zduba

pOZNÁVÁME SVŮJ REGION – KOŠÍKOV

I. pOKRAČOVÁNÍ

KOSTEL SV. BARTOLOMěJE

Románský kostel sv. Bartoloměje je zapsán 
v seznamu Státních nemovitých kulturních 
památek. Býval jedinou filiálkou bítešské 
fary, uvádí J. Tiray v roce 1900 ve Vlastivědě 
moravské. Zdali bývala fara také v Košíkově 
se nepodařilo zjistit, proto je uvedeno přifa-
ření kostela v průběhu staletí:

15. stol.  – Kostel patřil do Zbraslavi,  
  protože je zaznamenáno,  
  že tamní farář Jan z Habrovan si v roce 1498 stěžoval, že odtud nedostává  
  desátku,... „načež zdejší desátek v peníze (9 kop grošů míšen. ročně) zaměněn“.
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Kostel a bývalý dům Doležalových. Historické foto: Archiv obce

Dům čp. 106 v současnosti. Foto: Jan Zduba
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16. stol.  – Kostel byl přifařen do Oslavan.
17. stol.  – Po celé sedmnácté století asi nebyl přifařen nikam; neboť v roce 1688 byl úplně 
  v sutinách a nikdo nepamatoval, že by se zde konaly bohoslužby. (Snad to bylo  
  v důsledku vyplenění vesnice císařskými vojsky během třicetileté války v roce 1635).
18. stol.  – 1739 až 1764 - přifařen do Jinošova,
  1764 až 1790 - opět přifařen do Zbraslavi,
  1790 - od tohoto roku patří do farnosti velkobítešské.
19. stol.  – Ještě v tomto století byly v kostelní dlažbě patrné dva velmi staré zazděné  
  náhrobní kameny* s viditelným křížem, ale bez nápisů. Podle ústního podání  
  zde odpočívají „Klečanské panny“ - jeptišky z oslavanského kláštera žijící na  
  dvorci uprostřed Klečan, který byl jejich majetkem... 
  (pokračování u roku 1997**).

DALŠÍ VÝZNAMNÉ LETOpOČTY

1510 – Z tohoto roku pochází nejstarší zvon s latinským nápisem: „Ave Maria, gracia 
  plena...“, což je v překladu začátek modlitby „Zdrávas Maria, milosti plná...“  
  (Kostel má v čele nízkou věž, ve které bývaly tři zvony - viz čl. v minulém Zprav.).
1772 – V tomto roce byl kostel důkladně opraven a přestavěn.     
1824 – Bítešský kaplan P. František Fuňák namaloval obraz sv. Bartoloměje a daroval jej  
  zdejšímu kostelu.
1888 – Byl obnoven hlavní oltář sv. Bartoloměje s obrazem světce, který dnes visí na  
  stěně vlevo od oltáře.
1989

Do roku 1989 byly v kostele dva dřevěné oltáře; 
druhý byl zasvěcen Panně Marii. Po naléhání památ-
kového úřadu byly při opravách v témže roce oba od-
straněny – jednak pro jejich špatný stav, jednak pro 
jejich nevalnou uměleckou hodnotu. V duchu II. va-
tikánského koncilu byl potom postaven nový stolový 
mramorový oltář, ambon (pult) i sedes. Za oltářem 
byla přistavěna zídka ve tvaru otevřené knihy. Kříž, 
svícen i ostatní doplňující plastiky jsou dílem pana 
Lubomíra Laciny z Velké Bíteše. Při těchto opravách 
se také zjistilo, že byl kostel několikrát přestavován – 
nejdůkladněji v již zmíněném roce 1772.

Při rekonstrukci vnitřních prostor kostelíku (1989) 
bylo provedeno odvětrání zdí, položena mramorová 
dlažba a zasazeny nová dubová okna a dveře. Rovněž nové jsou vnitřní i venkovní omítky, 
včetně elektrická instalace. Největší úsilí si vyžádaly opravy střech na kostele i na věži, které 
jsou nyní pokryty měděným plechem.
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1997  
*) Při opravách hřbitovní zdi v roce 1997 byly výše uvedené náhrobní kameny nalezeny,  
každý z nich však byl již rozdělený na tři kusy. Nyní jsou opět sestaveny a uloženy na hřbi-
tově u márnice. Vzhledem k jejich historickému významu jsou zaevidovány v celorepubli-
kovém seznamu Společnosti pro výzkum kamenných křížů.
**) Ve sklepích bývalého hostince „U Kubitů“ je prý zazděný vchod do podzemní chodby, 
která ústila pod hrází Koškovského rybníka „Na Klečanech“, blízko klečanského dvorce. 

Současnost
Kostel sv Bartoloměje je také nyní využíván k bohoslužebným účelům, tj. jedenkrát mě-

síčně (druhé pondělí) je v něm sloužena mše svatá, konají se v něm poslední rozloučení  
s místními občany a modlitební shromáždění věřících.

pOKRAČOVÁNÍ HISTORIE OBCE

Konec 19. století
Po celkovém strukturovaném před-

stavení obce v minulém čísle bude nyní 
uvedena její poměrně novější historie, 
objevená v dnes již vzácných rukopis-
ných archiváliích. 

Košíkov byl samostatnou politic-
kou obcí řízenou obecním výborem,  
v čele se starostou. Pro lepší představu 
o „Koškově“ na konci 19. století, uvedu 
přepis protokolu o předávání funkce 
starosty:

Protokol
sepsán dne 30. června 1898, při sezení obecního výboru.

Předmět
 Jest odevzdání veškerých věcí starým starostou Antonínem Kubitou novému starostovi
 Janu Večeřovi a sice Antonín Kubita odevzdává a Jan Večeřa přijímá.

1) Deník, 35 stránek, tuto protokolní knihu, podací protokol, poštovní deník, seznam  
 domobraný, odpovědní knihy stálého vojska a zeměbrany, taktéž evidenční knihy, obě,  
 trestní rejstřík, arch popisu lidu, výtah z operátu daně pozemkové ze dne 17. března  
 1898. Za mého úřadování zákoníky říšského zemského, úřední listy, návod pro obec,  
 jak prováděti mají mobilisaci, všechny za mého času došlé dopisy, výsledek revisí vys.  
 zems. výboru z roku 1894.
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Pohled na Kociánovu lužu, v pozadí domy na Malé straně.
Historické foto: Archiv obce
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2) Vkladní knížku městské spořitelny Vel.Meziříčské na obnos 40 zl. 46 kr., která je dosud  
 u zems. Výboru. Obnos tento jest 1. splátka za rok 1897 na základní kapitál pro obec  
 Koškov, který vys. zems. Výborem nařízeno ku složení ročně po 40 zl. na obnos 200 zl.
3) Mám dosud k požádání za obcí, co v deníku neuvádím a hned, jak se peníze sejdou,  
  obdržím za mé služné   15 zl. 
 kancelářské potřeby    3 zl.
 Celkem  18 zl.

Skončeno a podepsáno s tím podotknutím,
1) že dle vyjádření obecního výboru tomuto uvedené známo jest.
2) že přijímatel Jan Večeřa výslovně vyjadřuje, že jak první peníze se sejdou, Antonínu  
 Kubitovi obnos, který k požádání má vyplatí.  
 František Hladký Antonín Kubita
 Josef Hladký odevzdatel
 Josef Koza Jan Večeřa starosta
 Jan Koza přijal

Alois Koukola, 
pokračování příště

SpORT

TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC

V pátek 27. prosince 2013 se uskutečnil ve sportovní hale TJ Spartak 9. ročník turnaje  
v nohejbalu trojic. Turnaj byl tradičně obsazen. Při nástupu byli hráči seznámeni s pravidly 
a proběhlo rozlosování do dvou skupin. Hrálo se systémem každý s každým. Následně se 
hrálo čtvrtfinále, semifinále, zápas o třetí místo a poté finále.

Foto: Otto HasoňNástup hráčů.
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Vítězně vyšlo z urputného boje družstvo Jeleni. Druhé místo obsadilo družstvo Maserati 
a na třetím místě skončilo družstvo Bosonoh 2. První tři družstva kromě věcných cen ob-
držela poháry. Také ostatní družstva byla odměněna věcnými cenami.

Poděkování patří sponzorům turnaje PBS, a.s., Labara, s.r.o., Potraviny Manfood Janda, 
Sportbar Klíma, Restaurace U Raušů a Mihal s.r.o.

Tímto turnajem byl zakončen plán akcí ve sportovní hale TJ Spartak v roce 2013.
V roce 2014 uvítá sportovní hala TJ mladé sportovce – florbalisty, kdy dne 15. února ode-

hrají žákovský turnaj ve florbalu (max. ročník 1998). Prezentace bude v 8.30 hodin, turnaj 
po rozlosování začne v 9.00 hodin. Pokud by se ještě někdo chtěl zúčastnit tohoto turnaje, 
může se přihlásit na tel. č. 737 743 444.

Za TJ Spartak Hana Holíková

BÍTEŠŠTÍ DVANÁCTIBOJAŘI SE SETKALI „NA KUŽELCE“

Novoroční posezení u kuželek. I tak by se dala pojmenovat třetí disciplína bíteš-
ského dvanáctiboje. Protože nám běžkařská sezóna zatím nepřeje, uchýlili jsme se  
k soutěži, která původně byla zařazena na pozdější termín. Na programu byl bowling.

Disciplína, u které není potřeba se převléci do sportovního úboru, se u soutěžících 
setkala s nadšením. V příjemné novoroční atmosféře byl přeci jen cítit správný spor-
tovní náboj. Vždyť se rozdělovaly další body, a tak i pouhá házení koulí vyžadovala 
maximální soustředění, protože každý hod se počítal.

Soutěžilo se ve třech kolech, a jak asi tušíte, vyhrál ten, kdo naházel v součtu nej-
větší počet bodů. Bylo zajímavé sledovat, jak se každý nejprve pere s nevyzpytatel-
nou dráhou, poté zkouší nalézt právě tu svoji ideální hmotnost bowlingového náčiní, 
které mu nejlépe sedne do ruky, v hlavě promýšlí taktiku a učí se ze svých předcho-
zích hodů.

Nejpřesnější ruku měl Standa Mička, který tuto disciplínu vyhrál součtem bodů 
368 a výrazně si pomohl do průběžného hodnocení. V ženské kategorii si první místo 
vykoulela Hanka Macholová se ziskem 312 bodů, vyhrála tak svou druhou disciplínu. 
V průběžném pořadí v mužské kategorii nepatrně navýšil svůj náskok před ostatními 
soupeři Marek Navrátil. U žen došlo na prvním místě ke změně. Jitka Havlíčková  
v bowlingu zabojovala a stala se v lednu novou dvanáctibojařskou lídryní.

Příští měsíc se vrátíme zpět do haly a už se opět zapotíme. Náš zábavně-sportovní 
dvanáctiboj pokračuje míčovým vícebojem. Termín do uzávěrky únorového Zpravo-
daje nebude ještě znám, proto sledujte webové stránky www.bitessky12boj.webnode.
cz, facebook facebook.com/bitessky12boj, nebo navštivte Květinářství Drlíček na horní 
straně Masarykova náměstí, kde dostanete bližší informace o této celoroční akci.  

Nezapomeňte, že se stále můžete přihlásit. Každý účastník je vítaný a vězte,  
že o výsledky jde až v druhé řadě. Budeme rádi, když se přidáte a pomůžete nám 
rozhýbat město!

Ondra Machola, organizátor bítešského Dvanáctiboje
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OSTATNÍ

DISKUTOVALI JSME O BUDOUCNOSTI MěSTA

Beseda se zastupiteli KDU-ČSL, která se konala 12. ledna, byla živá a pozitivně laděná. 
Překvapivě nebyl největší zájem o téma marketu, ale o bioplynovou stanici a mateřské školy. 
Pokud jste nemohli přijít, máte možnost si důležité body připomenout v tomto článku.

Klíčové informace, které zazněly, jsou následující: V roce 2010, když jsme se chopili 
správy města, jsme měli čtyři hlavní priority:

1. podpora zájmových a sportovních organizací a sdružení
2. Obchvat města
3. Supermarket
4. Koupání
V první oblasti - kultury a sportu - jsme především zavedli grantový program pro kul-

turní a sportovní organizace. Přidělování prostředků je tak transparentní. Navíc jsme zvedli 
příspěvek pro sportovce ve srovnání s předchozím obdobím. Vykoupili jsme pozemky pod 
fotbalovým stadionem za více jak 2,0 miliony korun, což nám dává příležitost využívat 
dotace a areál stadionu dále zvelebovat. Občany potěšil také inovovaný Zpravodaj. Přesto,  
že k činnosti Klubu kultury a kulturního domu mohou být i výhrady a dá se pořád zlepšo-
vat, je nutno konstatovat, že pořádaných akcí nám přibylo a rušených akcí výrazně ubylo.

Obchvat města je již kompletně zanesen v územním plánu města. Ve dvou částech ob-
chvatu jsme s přípravami pokročili až do stadia projektové dokumentace pro územní ří-
zení. Jedná se o severozápadní část (propojení tišnovské a žďárské silnice za PBS) a dále  
o úsek propojující náměšťskou a rosickou silnici (Kpt. Jaroše – Hybešova). Postupně oslo-
vujeme majitele pozemků potřebných pro obchvat. 

Supermarket je důležité téma. Prio-
ritní pro stavbu supermarketu jsou dvě 
lokality: Vlkovská (u BDS) a Růžová 
ulice (křižovatka za náměstím). V lo-
kalitě Vlkovská město zafinancovalo 
veškeré stavební úpravy nutné k bu-
doucímu napojení lokality na rekon-
struovanou ulici Vlkovská (zatrubnění 
příkopů, položení obrubníků a zho-
tovení základů pod chodník). Nyní se 
připravuje smlouva se soukromým in-
vestorem a po podpisu smlouvy pro-

běhne územní řízení na market. Investor sice hovoří o realizaci ještě letos, nicméně musíme 
jasně říci, že toto není slib města. Soukromý investor vždy může svoje rozhodnutí změnit.
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Vizualizace marketu na Vlkovské
V lokalitě křižovatky za náměstím na ul. Růžová nám nejde jen o umožnění stavby marketu, 

ale také o vyřešení špatné dopravní situace. Křižovatka je totiž dlouhodobě nevyhovující. Máme 
uzavřenou smlouvu na výkup domu manželů Březinových a zpracováváme dokumentaci kru-
hové křižovatky (realizace 2015). Nejvážnějším zájemcem o tuto lokalitu je společnost Tesco. 
Lze očekávat, že když město vykoupí domky a postaví křižovatku, zájem investora to výrazně 
posílí. Jako zástupci města usilujeme o vstřícný přístup k investorům supermarketu.

Koupání v Bíteši je předmětem řady otázek. V předloňském roce jsme získali slíbenou studii. 
Výsledek je jasný: krytý bazén si nemůžeme v Bíteši dovolit. Proto usilujeme o posílení 

možností přírodního koupání. Lokality pro rybník jsou dvě: Skříňka – je zrekonstruovaná, 
může sloužit jako odpočinková zóna. Rozbory zde ukázaly mimořádně vysokou kvalitu 
vody. Na jaře zde chceme upravit prostor pro rekreaci. Koupání zde bude vhodné zejména 
pro rodiny s dětmi vzhledem k menší hloubce do 1,4 metru.

Druhou lokalitou je oblast nad stávajícími Silnickými rybníky. Záměr nového rybníku – nad 
stávajícími Silnickými rybníky má následující parametry: velikost: cca 0,5 ha, náklady: cca 2,5 
mil. Kč bez DPH. Záměr je v souladu s územním plánem. Dle vyjádření odborníků je tato lo-
kalita velmi vhodná. Silnické rybníky jako takové jsou díky využití pro chov ryb nevhodné ke 
koupání (navíc nepatří městu). Proto je zde jedinou možností vybudování nového rybníka. 

Vážení občané, děkujeme za řadu podnětů z diskuse a váš zájem o budoucnost Velké 
Bíteše. Pokud byste chtěli získat prezentaci ze zmíněné besedy, najdete ji na adrese  
velkabites.kdu.cz.

Tomáš Kučera

TŘI KRÁLOVÉ VYBRALI pŘES 150 000

Desítky koledníků se v uplynulých dvou týd-
nech představily v naprosté většině domácností 
na Bítešsku. Přálo jim jak teplé počasí, tak i pří-
zeň lidí. „Máme všichni velkou radost, jak se 
sbírka podařila a kolik lidé přispěli,“ říká Jiřina 
Zavadilová, organizátorka sbírky na Velkobíteš-
sku. V bítešské farnosti se vybralo 156 291 Kč, 
které budou využity na projekty Charity Žďár 
nad Sázavou.

V roce 2014 by výtěžek Tříkrálové sbírky v Ob-
lastní charitě Žďár nad Sázavou mohl podpořit 
tyto projekty:
•	 Osobní	asistence
•	 Sociálně	aktivizační	služby
•	 Mezinárodní	pomoc
•	 Krizový	fond
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Tříkrálová sbírka v bítešské farnosti byla rekordní.
Foto: Jan Zduba
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•	 Charitní	ošetřovatelská	služba
•	 Nízkoprahová	zařízení	pro	děti	a	mládež					
•	 Denní	stacionář	v	Bystřici	nad	Pernštejnem													
•	 Dobrovolnické	centrum	Kambala

O konkrétní výši podpory projektů se bude rozhodovat během roku podle finanční situ-
ace a potřebnosti. „Lidé, kteří se během uplynulých čtrnácti dnů nesetkali s koledníky, a ne-
měli tak možnost podpořit dobrou věc, mohou finanční obnos vložit na účet Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, který má následující číselnou kombinaci 66008822/0800. Důležité je také 
vyplnit variabilní symbol 777 a symbol specifický 6800 proto, aby částka směřovala právě 
na podporu žďárské oblasti,“ vysvětluje jedna z koordinátorek Tříkrálové sbírky Veronika 
Dobrovolná.

Ladislav Koubek

KARDINÁL DUKA pOŽEHNAL TOVÁRNě NA LETECKÉ 
MOTORY

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP požehnal 16. ledna 2014 novou část 
haly letecké techniky První brněnské strojírny ve Velké Bíteši. Při slavnosti kardinál  po-
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žehnal novou halu i pracovníkům strojírny. Během své návštěvy zhlédl pražský arcibis-
kup moderní provozy slévárny přesného lití a zkušebny leteckých motorů. Zavzpomínal 
také na 20 let práce rýsovače v plzeňské Škodovce. 

První brněnská strojírna Velká Bíteš rozšiřuje svou výrobu leteckých motorů a po-
mocných energetických jednotek, které míří zejména na trhy Ruska a Číny. Bez nad-
sázky však vyváží výrobky do celého světa. „Loňský rok byl pro naši firmu rekordní  
z pohledu tržeb a divize letecké techniky je tahounem celé firmy“, řekl generální ředitel 
Milan Macholán. Právě proto strojírna rozšířila svou halu letecké techniky, která slouží 
od roku 1988. Nejdůležitější částí nové přístavby je školicí středisko pro zákazníky  
z celého světa. Provozovatelé si zde prakticky nacvičí údržbu a servis výrobků z Bíteše 
pod dohledem odborníků divize letecké techniky. V nové přístavbě naleznou své místo 
i konstruktéři a výpočtáři. 

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. je komplexní strojírenský výrobce, který se 
zaměřuje na výrobu leteckých přístrojů. V jediném areálu má vysoce přesnou slévárnu, 
hi-tec obrábění kovů, galvanické povrchové úpravy a montáž finálních výrobků. Hlav-
ními produkty firmy jsou pomocné energetické jednotky a malé turbínové motory pro 
letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky.

Jan Grznár, marketing

DOpIS TOMÁŠI MAŠKOVI 

Milý Tomáši,
nenávidím nekrology s objektivní zprávou o životě zesnulého, studené hodnocení práce 

a zásluh. Přesto chci napsat slova ne rozloučení, ale díků za léta, po která jste obohacoval 
náš život. Píšu Vám proto za nás všechny, co patříme k Bítešskému hudebnímu půlkruhu, 
dopis. O tom, jak jsme Vás znali za těch dlouhých sedmnáct let. Jako byste tady byl a věřím, 
že svým způsobem jste a dlouho budete.

Ve svých zpravodajových článcích o koncertech BHP jsem si Vás občas z různých důvodů 
dobírala, ale teď jste mi to zavařil. O co raději bych dál sdělovala čtenářům něco o proběh-
nuvším koncertu, jaký vtípek se Vám zase podařil, psala o „papučovém“ koncertu nebo  
o tom, jak začali hudebníci o chvilku dříve bez uvedení a my měli pocit něčeho neúplného, 
scházela nám Vaše slova.

Musíme se vyrovnat už navždy a napořád s Vaší fyzickou nepřítomností. Věřím,  
že to dokážeme především díky hudbě, kterou jste nás za ta léta naučil poslouchat. Ko-
lik jen významných interpretů jste k naší radosti pozval! Měli jsme velké štěstí, že jste 
tady mezi námi byl. 

Věděli jsme, že Váš zdravotní stav je vážný, ale vždycky jste našel sílu, o které jsme 
neměli ani ponětí, abyste před začátkem koncertu před nás předstoupil a naladil nás na 
příští chvíle. Dnes víme, kolik přemáhání Vás stávalo zahájení koncertu. Statečně jste 
odolával nemoci, která by jiného srazila na kolena a odvrátila jeho pozornost k sobě 
samému. 
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Důkazem Vašeho boje byla Vaše (bohužel, poslední) přítomnost na listopadovém kon-
certu BHP. Po nepříjemném zákroku v nemocnici jste večer na koncertu nechyběl. Pravda, 
úvodní slovo obstaral Otto Hasoň a Vy jste se tentokrát uchýlil na galerii, ale my věděli,  
že jste tam s námi. Koncert byl nádherný (Michaela Fukačová, Renata Ardaševová). Proto 
jste se odhodlal sejít o přestávce dolů za interpretkami a pochválit je slovy: “ Holky, nedě-
lejte nám z toho tady v Bíteši Carnegie Hall.“ Vtip a humor Vám nechyběl ani tehdy.

Při našem rozhovoru o přestávce jste se netajil radostí nad hojnou návštěvou a přáním, 
aby tomu bylo tak i v budoucnu. Vím, že Vaši památku uctíme nejlépe právě tím, že se 
budeme dál scházet každé první úterý v sále bítešského kulturního domu, usedat na židle, 
uspořádané do půlkruhu, a těšit se z krásné hudby. Ne bez Vás. Chceme věřit, Tomáši,  
že sedíte tam někde nahoře na galerii a nasloucháte s námi a pak, po přídavcích, tiše pro-
hodíte: „Těžká špica“. Tou jste byl pro nás i Vy. Děkujeme.

Zora Krupičková, za posluchače Bítešského hudebního půlkruhu

pODěKOVÁNÍ 

Milé sestřičky v bítešském domově důchodců, 
děkujeme Vám z celého srdce za láskyplnou péči, kterou jste věnovaly téměř po deset let 

naší zesnulé mamince, Marii Cahové. Velmi si vážíme Vaší práce, kterou vykonáváte nejen 
profesionálně, ale i s láskou.

Rodina Cahova

NOVÉ pOHLEDNICE VELKÉ BÍTEŠE

Informační centrum a Klub kul-
tury vydalo 5 druhů nových pohled-
nic Velké Bíteše. Jedná se o pohlednici 
kostela sv. Jana Křtitele, městského 
muzea, města Velká Bíteš, o pohled-
nici historickou (jeden z posledních 
jarmarků z poloviny 30. let) a s téma-
tikou Tradičních bítešských hodů. Au-
torem fotografií je Tomáš Škoda a Otto 
Hasoň. Graficky zpracoval Ondřej Ši-
meček. Prodej nových pohlednic byl 
zahájen v Turistickém informačním 
centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké 
Bíteši. Cena 6,- Kč / ks.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury
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Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   Únor 2014

ORDINAČNÍ HODINY LÉKAŘŮ VE VELKÉ BÍTEŠI
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MěSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 29/13 KONANÉ DNE 2. pROSINCE 2013

•	2/29/13/RM	–	schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 28/13 ze dne 27. 11. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 2. 12. 2013
•	 3/29/13/RM	 –	 rozhoduje schválit předložený Domovní řád pro domy a byty ve vlastnictví  
či spoluvlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2013
•	4/29/13/RM	–	rozhoduje uzavřít darovací smlouvu s dárcem EBSTER CZ s.r.o., se sídlem Košíkov 
80, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 27159621, jejímž předmětem je darování finanční částky 50.000 EUR městu 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 12. 2013
•	 5/29/13/RM	 –	 doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření č. 14/2013 snížení 
závazného ukazatele - mzdové a ostatní osobní výdaje pro Městskou knihovnu Velká Bíteš - 
na Kč 296 tis.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013
•	6/29/13/RM	–	schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková 
organizace  o vánočních a novoročních svátcích dle návrhu ředitelky MŠ.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 23. 12. 2013
•	 7/29/13/RM	–	 schvaluje proplacení nenárokové složky platu z dotace MŠMT na realizaci 
rozvojového programu „Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání 
dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2013“ ředitelce Mateřské školy Velká 
Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace Mgr. Haně Sedlákové za II. pololetí 
roku 2013.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2013
•	8/29/13/RM	–	souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/7984/13.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2013
•	9/29/13/RM	–	souhlasí s přijetím účelově určeného věcného a finančního daru Mateřskou školou 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/7745/13.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2013
•	 10/29/13/RM	 –	 schvaluje provoz Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková 
organizace  o vánočních prázdninách dle návrhu ředitelky MŠ.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 23. 12. 2013
•	11/29/13/RM	–	bere	na	vědomí informaci společnosti BONVER WIN a.s. o plnění její odvodové 
povinnosti za období od 1. 1. 2013 – 30. 9. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 2. 12. 2013
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•	 12/29/13/RM	–	 rozhoduje uzavřít darovací smlouvu s dárcem PF Postforming s.r.o., se sídlem  
K Mlýnům 80, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25748050, jejímž předmětem je darování finanční částky 
84.125,25 Kč městu Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 12. 2013
•	13/29/13/RM	–	rozhoduje schválit předložená Pravidla pro provádění oprav, údržby, stavebních 
úprav a výměn zařizovacích předmětů v bytech a nebytových prostorech, které jsou ve vlastnictví  
či spoluvlastnictví  města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2013
•	14/29/13/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 3 v domě č.p. 84, Masarykovo 
náměstí, Velká Bíteš na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 3. 12. 2013
•	15/29/13/RM	–	rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 303 o velikosti 2+1 v domě č. p. 548, 
v ulici U Stadionu, Velká Bíteš s nájemcem. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 1. 2014 na dobu jednoho 
roku s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky 
vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 12. 2013
•	16/29/13/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě č. p. 283, U Stadionu, 
Velká Bíteš na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 3. 12. 2013
•	17/29/13/RM	–	rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě č. p. 282, Jihlavská, Velká 
Bíteš na dobu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 12. 2013
•	18/29/13/RM	–	bere	na	vědomí protokol o výsledku průběžné veřejnosprávní finanční kontroly 
Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace za období od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 2. 12. 2013
•	19/29/13/RM	–	rozhoduje revokovat  usnesení č. 27/31/12/RM ze dne 17. 12. 2012 tak, že termín 
realizace  zvýšení nájemného za užívání nebytových prostor  ve vlastnictví města Velká Bíteš bude od 
1. 1. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
•	 20/29/13/RM	 –	 bere	 na	 vědomí rozhodnutí Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby 
a životního prostředí o zkušebním provozu „Bioplynové stanice Velká Bíteš“ ze dne 21. 11. 2013, 
č.j. MÚVB/7729/13/VÝST/URB816/213 v délce 6 měsíců ode dne nabytí právní moci uvedeného 
rozhodnutí..
odpovědnost: rada města termín: 2. 12. 2013
•	21/29/13/RM	–	rozhoduje umořit náklady za výměnu oken v bytě č. 2 Návrší 250 ve Velké Bíteši  
formou snížení nájemného dle předloženého materiálu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
•	22/29/13/RM		–		souhlasí se zápisem změny nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině  
z 18 na 26, jejíž činnost vykonává právnická osoba s názvem Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 
116, příspěvková organizace, do rejstříku škol a školských zařízení.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 12. 2013

39 
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•	23/29/13/RM	–	doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku parc. č.1028 – orná 
půda o výměře 4417 m2 a části pozemku parc. č. 1029 – lesní pozemek o výměře cca 2700 m2 v k. ú. 
Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 2. 2014
•	24/29/13/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 1180/74 - zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 12. 12. 2013
•	25/29/13/RM	–	rozhoduje uzavřít smlouvu o provedení překládky podzemního vedení a zařízení 
veřejné komunikační sítě s Telefónicou Czech Republic, a.s. na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 16. 12. 2013
•	 26/29/13/RM	 –	 rozhoduje schválit aktualizovaná pravidla města Velká Bíteš určující postup 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu novely zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
•	27/29/13/RM	–	bere	na	vědomí nabídku k odkupu rodinného domu č.p. 138 včetně pozemku v k. ú. 
Velká Bíteš a pověřuje starostu a místostarostu jednáním o případném začlenění uvedené nemovitosti 
do komplexního řešení kruhové křižovatky Na Valech, Růžová.
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: 31. 1. 2014
•	 28/29/13/RM	 –	 schvaluje poskytnout dotaci Římskokatolické farnosti Netín na opravu varhan  
v poutním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Netíně ve výši 5.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2013
•	29/29/13/RM	–	rozhoduje souhlasit s přenecháním části pronajatých nebytových prostor č. 107   
v budově č. p. 67, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš do podnájmu dalším uživatelům.
Jedná se o tyto uživatele:
1. Mgr. David Švrček, insolvenční správce, se sídlem Petržílkova 1436/35, 158 00 Praha
2. Mgr. Miroslav Filipský, advokát, se sídlem Polní 780/92, 639 00 Brno.
Současně RM rozhoduje souhlasit s umístěním informační tabulky na budově č.p. 67, Masarykovo 
náměstí, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2014
•	 30/29/13/RM	 –	 schvaluje Směrnici pro schvalování účetních závěrek města Velká Bíteš a jím 
zřízených příspěvkových organizací.
odpovědnost: odbor finanční termín: 2. 12. 2013
•	 31/29/13/RM	 –	 schvaluje poskytnutí dotace Tenisovému clubu města Velká Bíteš na úhradu 
nákladů spojených s jeho činností ve výši 10.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2013
•	32/29/13/RM	–	doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2013 dle rozpočtového opatření 
města č.14/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013
•	33/29/13/RM	–	bere	na	vědomí podání doručené dne 25. 11. 2013 pod č. j. MÚVB/7808/13 a stanovisko 
starosty města k tomuto podání. Současně RM pověřuje starostu odpovědí na uvedené podání.
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: 31. 12. 2013
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•	34/29/13/RM	–	bere	na	vědomí zprávu ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvková organizace o výsledcích průběžné veřejnosprávní finanční kontroly na místě za 
období 1. 1. 2013 - 30. 9. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 2. 12. 2013
•	35/29/13/RM	–	rozhoduje revokovat usnesení č. 24/24/13/RM ze dne 14. 10. 2013 následovně: RM 
rozhoduje souhlasit se snížením úhrady za zřízení věcného břemene na zařízení distribuční soustavy 
v ulici Karlov ve Velké Bíteši pro oprávněného z věcného břemene E.ON Distribuce, a.s. o 9/10.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MěSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 30/13 KONANÉ DNE 9. pROSINCE 2013 

•	2/30/13/RM	–	schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 29/13 ze dne 2. 12. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 9. 12. 2013
•	3/30/13/RM	–	rozhoduje souhlasit s likvidací a vyřazením majetku z evidence školy dle žádosti 
Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace doručené dne 6. 12. 2013 pod č.j. MÚVB/8294/13.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2013
•	4/30/13/RM	–	schvaluje bezúplatný převod DDHM z vlastnictví  města Velká Bíteš do vlastnictví 
Mateřské  školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace  a schvaluje  uzavření  
Smlouvy o bezúplatném převodu majetku.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2013
•	5/30/13/RM	–	doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené 
dne 1. 6. 2010 s Krajem Vysočina a  obcemi, přičemž předmětem dodatku je úprava vzájemných práv 
a povinností smluvních stran při plnění účelu Smlouvy, zejména při převodu role realizátora projektu 
ISNOV z Kraje Vysočina na Sdružení obcí Vysočiny.
odpovědnost: místostarosta termín: 10. 2. 2014
•	 6/30/13/RM	 –	 rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě  č.j. zhotovitele S-5336/03/KMX se 
společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 6, PSČ 130 00,  
IČ: 63077639, jehož předmětem je aktualizace systému pro práci s právními informacemi (ASPI).
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 12. 2013
•	7/30/13/RM	–	schvaluje úhrady v Domově důchodců Velká Bíteš od 01.01.2014 dle žádosti ředitele 
Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace č.j. MÚVB/8428/13.
odpovědnost: ředitel termín: 1. 1. 2011
•	8/30/13/RM	–	rozhoduje pověřit vedoucího odboru majetkového Ing. Ladislava Radu uzavíráním 
dohod o změně výše nájemného a součinnosti při opravách v městských bytech a uzavíráním smluv  
s dodavateli energií pro byty a nebytové prostory v majetku a ve správě města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
•	9/30/13/RM	–	rozhoduje pověřit vedoucího odboru majetkového Ing. Ladislava Radu a referenta 
odboru majetkového p. Vnislava Kudu uzavíráním smluv o nájmu hrobových míst na hřbitovech  
v majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: průběžně
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•	10/30/13/RM	–	rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 2+jídelna v domě č. p. 
250, v ulici Návrší, část Janovice, Velká Bíteš s nájemcem. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 1. 2014, 
nájemné 60 Kč/m2/měsíc, na dobu jednoho roku s tím, že si může nájemce požádat o prodloužení 
nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na 
nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 12. 2013
•	11/30/13/RM	–	rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 3+1 v domě č. p. 65 na 
Masarykově náměstí, Velká Bíteš s nájemcem. Nájemní smlouvu uzavřít od 10. 12. 2013 na dobu 
neurčitou, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 10. 12. 2013
•	12/30/13/RM	–	rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 2+1 v domě č. p. 259,  
v ulici Návrší, část Janovice, Velká Bíteš s nájemcem. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 1. 2014, nájemné 
60 Kč/m2/měsíc, na dobu jednoho roku s tím, že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní 
smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném 
a službách.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 12. 2013
•	13/30/13/RM	–	rozhoduje převést správu bytů  v budově základní školy  Sadová č.p. 579,  Velká 
Bíteš  do správy města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
•	 14/30/13/RM	 –	 bere	 na	 vědomí upozornění Policie ČR, Dopravního inspektorátu Žďár 
nad Sázavou na závady přechodů pro chodce v ulici Jihlavská u ČSPH, Jihlavská (v kopci), 
Kpt. Jaroše, Růžová (v kopci), Růžová (u mostu), Za Potokem, Hybešova (u prodejny), 
Tišnovská a přechodu ve střední části Masarykova náměstí ve Velké Bíteši. Rada města Velká 
Bíteš rozhoduje zahrnout úpravy těchto přechodů pro chodce, s výjimkou přechodu v ulici 
Za Potokem, do plánu investičních akcí na rok 2014 a pověřuje odbor majetkový přípravou  
a realizací těchto úprav.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
•	15/30/13/RM	–	rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnost činnosti koordinátora 
BOZP stavebníka nad prováděním stavby „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál 
Velká Bíteš“ s Luďkem Trunečkou, Dobrovského 447/8, 568 02 Svitavy, kterým se posouvá termín 
předpokládaného dokončení prací na 31. 7. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2013
•	 16/30/13/RM	 –	 rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na dotační management   
k akci „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ se společností RENARDS 
dotační, s.r.o., Vídeňská 7, 639 00 Brno, kterým se upřesňují platební podmínky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2013
•	 17/30/13/RM	 –	 rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na činnost TDI na akci 
„Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ s Ing. Vladislavem Donaťákem, 
Makovec 349/9, 664 31 Lelekovice, kterým se posouvá termín předpokládaného dokončení prací na 
31. 7. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2013
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•	18/30/13/RM	–	rozhoduje schválit hodnotící komisi na veřejnou zakázku „Rekonstrukce Masarykova 
náměstí - jih“ takto:
Členové: Ing. Milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera, Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Miloš Zduba, MBA,  
Ing. Pavel Bednář
Náhradníci: Ing. Tomáš Pelán, Jiří Rauš, Ing. arch. Petr Ondráček, Ing. Ladislav Rada, Alois Špaček. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2013
•	19/30/13/RM	–	rozhoduje schválit složení hodnotící komise na veřejnou zakázku „Přírodní zahrada 
Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“ “ takto:
Členové: Ing. Milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera, Mgr. Hana Sedláková, Ing. arch. Petr Ondráček,  
Ing. Zdenek Sendler
Náhradníci: Ing. Ladislav Rada, Ing. Pavel Bednář, Jana Fellingerová, Vnislav Kuda, Jiří Rauš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2013
•	 20/30/13/RM	 –	 rozhoduje schválit předložené znění zadávací dokumentace veřejné zakázky 
„Přírodní zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2013
•	 21/30/13/RM	 –	 bere	 na	 vědomí informaci Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace  
o financování osobního asistenta 2012.
odpovědnost: ředitel termín: 9. 12. 2013
•	 22/30/13/RM	 	–	 	 schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 dle závěrečného rozpočtového opatření 
města č. 15/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 1. 2014
•	 23/30/13/RM	 –	 rozhoduje snížit úhradu o 9/10 ceny za zřízení věcného břemene spočívající 
v umístění a provozování tepelné sítě – stavby teplovodního potrubí na části trasy od fotbalového 
stadionu k centrální kotelně pro oprávněného z věcného břemene společnost B-BIO, s.r.o., IČO: 
29278741, Tišnovská 366, 595 01 Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
•	 24/30/13/RM	–	 rozhoduje souhlasit s pořádáním prodejních trhů na spodní části Masarykova 
náměstí ve dnech 24. 9., 22. 10., 19. 11., 3. 12. a 10. 12. 2014 dle žádosti Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: průběžně
•	25/30/13/RM	–		bere	na	vědomí informace o průběhu stavby „III/3791 Velká Bíteš – Vlkovská – 2. 
etapa“ se zhotovitelem M – SILNICE , a.s., IČ: 42196868.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2013
•	26/30/13/RM	–	rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu pozemku parc. č. 2709 – ovocný sad o výměře 
8898 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš a rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu na pozemky pronajaté 
nájemci BIKOS spol. s r.o.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
•	27/30/13/RM	–	rozhoduje souhlasit s pořádáním akce „COCA-COLA VÁNOČNÍ KAMION“ na 
Masarykově náměstí  dne 21. 12. 2013 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 21. 12. 2013
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Komerční sdělení / Inzerce
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

INZERCE 

Zdraví a kondice potěší vás  nejvíce. Hubněte s námi 603 734 250.

Pronajmu mezonetový byt 4+1+kk ve Velkém Meziříčí, částečně zařízený, vhodný k bydlení 
i podnikání. Garáž k dispozici. Prohlídky dle dohody. Tel. 724 025 983.
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Komerční sdělení / Inzerce

 
CZanidis, s.r.o., výhradní dovozce a distributor kvalitních krmiv pro 
domácí mazlíčky nadnárodní belgické značky Versele-Laga pro ČR a SR 
přijme nového kolegu či kolegyni na HPP:   

 
 

Pracovník administrativy / logistiky  
 
Náplní práce je komunikace se zákazníky, veškerá logistika a administrativa spojená s nákupem a 

prodejem zboží, fakturací zboží, vedením pokladny, skladovým hospodářstvím.  
 

Požadujeme: 
vysoké pracovní nasazení, výbornou znalost angličtiny, znalost práce s PC (Office – včetně 
vzorců v Excelu, Internet), samostatnost, komunikativnost, ochota, asertivita, přizpůsobivost, 
odpovědnost, pečlivost, učenlivost, odolnost vůči stresu, loajalita, ukončené střední vzdělání 

(nejlépe ekonomického směru), trestní bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B. 
 

Nabízíme: 
Práci v mladém a pohodovém kolektivu, osobní prostor pro seberealizaci a rozvoj, sickdays, 
možnost využití cizího jazyka, podporu, zázemí silné prosperující nadnárodní společnosti, 

zaměstnanecké slevy, odpovídající finanční ohodnocení (po zkušební době), stravné. 
 

V případě zájmu zašlete svůj životopis v anglickém jazyce na  
CZanidis, s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, e-mail: prace@anidis.cz  
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Komerční sdělení / Inzerce

 

 

 

 

Nově otevřená pobočka celorepublikového 
prodeje sklenic a víček nejen pro včelaře. 

Kontakt: Marek Holubík, Záblatí 8, tel.: 723 043 592 (prodej 
po telefonické domluvě) 
Více z nabídky na: www.trebonsky-med.cz 

Vám p edstaví poradkyn

ve st edu 5. února 

od 10 do 17 hodin 

v Rybá ském sklípku 

ve Velké Bíteši 

www.tupperware.cz, email: prazakova.m@seznam.cz
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RELAXAČNÍ VEČERY  

 

 

 

 

 

 

 

 
Pokud patříte k lidem, kteří neumí odpočívat a tzv. „vypnout“ a neustále se 
Vám hlavou honí různé myšlenky, starosti a povinnosti, přijďte se naučit 
relaxovat.  
Na jednotlivých lekcích si vyzkoušíte různé druhy relaxace a vyberete si 
takovou, která Vám nejvíce vyhovuje, a tu pak aplikujete ve svém 
každodenním životě. Večery jsou určeny všem, kteří chtějí zklidnit svoji mysl a 
harmonizovat své tělo i duši. Věková hranice od 15 let.  
 
Relaxace pomáhá při: 

 únavě a nesoustředěnosti 
 nespavosti a dlouhém usínání 
 trémě a nervozitě 
 úzkosti a napětí bez zřejmého důvodu 
 depresích a abstinenčních příznacích při odvykání 
 tělesných obtížích – bolestech zad, hlavy a zažívacích problémech 
 trémě, nervozitě a nízkém sebevědomí 

 
Místo: Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
 
Kdy: každou neděli od 18:30 do 19:30 hodin 
 
Jednotlivé vstupy 1 lekce = 60 Kč (nutná rezervace den předem). 
 
Kontakt: Mgr. Blanka Vafková 
 
Mobil: +420 774 88 12 11, E-mail: blankavafkova@centrum.cz 
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Cena v předprodeji: 160 ,- Kč / na místě: 170,- Kč

jedinečná a pohostinná






