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sloVo starosty

Vážení spoluobčané,
uplynulý měsíc leden se nesl na radnici ve znamení 
přípravy rozpočtu města pro letošní rok, stanovení 
předpokládaných příjmů a z toho vyplývajících výdajů 
pro město a jeho obyvatele. V oblasti příjmů zatím 
kopírujeme minulé dva úspěšné roky, kdy rozpočtu 
města pomohlo zvýšení příjmů, po státem provedené 
změně rozpočtového určení daní. V oblasti výdajů 
naplánované prostředky jednotlivých kapitol roz-
počtu odpovídají předpokládaným reálným potřebám,  
které jsme stanovili na základě zkušeností z minulých 
let. V kapitole investičních akcí jsme zatím do návrhu 
zapracovali nejdůležitější akce, zejména související 
s plánovanou opravou komunikace I/37 (Kpt. Jaroše) nebo s přípravou městských inže-
nýrských sítí na Babinci. Samozřejmě v rozpočtu počítáme s pokračováním rekonstrukce 
objektu mateřské školky v Lánicích nebo inženýrských sítí v Nové Čtvrti. Další značný 
objem financí plánujeme do opravy bytového fondu města. Nemalou částku chceme vě-
novat na projektování. Musíme mít připraveny projekty, abychom se například ve spolu-
práci s Krajem Vysočina mohli v následujících letech pustit do rekonstrukce a rozšíření 
Rajhradské ulice nebo do opravy ulice Na Valech včetně kruhové křižovatky s ulicí Růžo-
vou. Návrh rozpočtu byl projednán na pracovním semináři zastupitelstva dne 20. ledna. Po 
zapracování drobných upřesnění, vyplývajících z připomínek některých zastupitelů je od 
23. ledna k dispozici na úřední desce a webových stránkách města k dispozici všem občanům  
a bude projednáván a schvalován na zasedání zastupitelstva města v pondělí 9. února 2015.

Více peněžních prostředků bychom chtěli v letošním roce směřovat do místních částí 
našeho města. 19. ledna byli na radnici pozváni předsedové všech osadních výborů,  
kde měli prostor k jednání se všemi členy rady města o potřebách, zejména investičních, 
v jednotlivých obcích. Výsledkem setkání bude postupné zařazení nejdůležitějších akcí  
v jednotlivých obcích do městem připravovaných investičních plánů. Jak v letošním roce, 
tak v letech příštích. Po podpoře výstavby hasičského domu v Košíkově a rekonstrukci 
vodovodu v Ludvíkově v minulém období, by tak město pokračovalo například v opravách 
silnice mezi Jestřabím a Březkou, opravou části komunikace V Chaloupkách v Březce, 
komunikace u kapličky v Holubí Zhoři nebo opravou obecních domů.

Závěrem bych Vás chtěl informovat o nejdůležitější letošní dopravní stavbě na území 
města, kterou bude rekonstrukce komunikace I/37, včetně inženýrských sítí, na ulici Kpt. 
Jaroše. Termín zahájení stavby je stanoven na 1. dubna a bude s výjimkou předpokládaného 
přerušení prací o prázdninách, pokračovat až do října. Průběh stavby bude ze strany města 
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přísně sledován tak, aby dopady stavby na všechny obyvatele a firmy v uvedené oblasti, 
včetně ulice Zmola, byly minimalizovány. O této akci a jejím postupu Vás budu informovat 
v následujícím Zpravodaji a na webových stránkách města.

Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁs

Úterý dne 10. února 2015 v 19.00 hodin 
KoNCErt BHP - WIHaNoVo KVartEto
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

sobota dne 14. února 2015 od 8.30 hodin
ŽÁKoVsKÝ tUrNaJ VE FlorBalU 6. aŽ 9. tŘÍDy
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak 

sobota dne 14. února 2015 ve 20.00 hodin
16. rEPrEZENtaČNÍ PlEs PBs VElKÁ BÍtEŠ 
Hudba: Vysočinka z Humpolce, cimbálová muzika Kyničan, host večera: Anna K. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš

Úterý dne 17. února 2015 v 9.30 hodin
MasoPUstNÍ oBCHŮZKa MĚstEM
Masky vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hodin
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Úterý dne 17. února 2015  od 15.00 do 17.00 hodin
BaBy ClUB
V Mateřské škole na Masarykově náměstí
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí

středa dne 18. února 2015 ve 14.00 hodin
PraVIDElNÁ sCHŮZKa sENIorKlUBU
Naším hostem bude Jiří Daler, československý cyklista, který na letních olympijských 
hrách v roce 1964 v Tokiu získal zlatou medaili.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 484,Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub a TJ Spartak
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Čtvrtek dne 19. února 2015 od 15.30 hodin
KNIHoVNa PatŘÍ DĚtEM – tÉMa CIrKUs
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

sobota dne 21. února 2015 v 15.00 hodin
DĚtsKÝ KarNEVal
Vstupné: 100 Kč, přezůvky s sebou. 
Nemova školička, Kostelní 70, Velká Bíteš
Organizuje: Nemova školička 

sobota dne 21. února 2015 ve 20.00 hodin
sPortoVNÍ PlEs s VyHlÁŠENÍM „sPortoVEC MĚsta“
Moderují: M. Doubková a M. Hrdinka. Hudba: Pražský orchestr Jindřicha Váchy, host 
večera: Petr Kolář, cimbálová muzika Grajcar. Po půlnoci Oldies diskotéka s M. Hrdinkou.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů

Úterý dne 24. února 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BarEVNÉ NÁVŠtĚVNÍ oDPolEDNE – ve Žluté třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek dne 26. února 2015 v 17.00 hodin
soVÍ NoC
Přednáška ornitologa Ivo Hertla ve výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši,  
Masarykovo náměstí 5.
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci se ZŠ Velká Bíteš

sobota dne 28. února 2015 ve 20.00 hodin
MaŠKarNÍ BÁl 
Hraje: hudební kapela M.E.Š.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

CElÝ ÚNor VElKÁ VÝProDEJoVÁ aKCE Na orIFlaME VÝroBKy
JaKÝ BUDE MaGICKÝ roK 2015...VyKroČtE NaProtI ZMĚNĚ
Jak se cítí vaše tělo? Analýza na Tanita váze v hodnotě 150,- zdarma. Následné konzultace 
s výkladem jsou na dohodě. Jsme jeden celek, to, jak se cítíme a vypadáme, nesouvisí 
pouze se stravou. Přijďte zjistit, co pro vás  na jaro připravujeme.
Marcela Machalová - Certifikovaný poradce nejen pro výživu
Masarykovo náměstí 88-2 patro, tel: 607909462, po, čt:14.00 –17.30hodin
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aKCE FarNostI VElKÁ BÍtEŠ:

Neděle dne 1. února v 9.30 hodin - Křestní neděle
Sobota dne 7. února v 9.15 hodin - Pěší pouť do Netína (start u fary)
Neděle dne 15. února od 14.00 do 16.00 hodin - Den otevřených věží

PŘIPraVUJEME V MĚsÍCI BŘEZNU:

Neděle dne 1. března 2015 ve 14.00 hodin
DĚtsKÝ KarNEVal s DaVIDEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

středa dne 18. března 2015 v 18.30 hodin 
KoNCErt „sPolEČNÁ VĚC“ s toMÁŠEM PFEIFFErEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Tomášem Pfeifferem

Čtvrtek dne 26. března 2015 v 15.00 hodin
PoŘaD K MDŽ s MIroslaVEM DoNUtIlEM „CEstoU NECEstoU“ 
Kulturní dům, Vlkovská 482 Velká Bíteš
Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury 

ZPrÁVy Z raDNICE

ZVolENÍ osaDNÍCH VÝBorŮ

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. prosince zvolilo osadní výbory v čás-
tech města Bezděkov, Březka, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov, Ludvíkov, Pánov. Osadní 
výbory Jestřabí, Ludvíkov, Pánov budou tříčlenné. Osadní výbor Bezděkov bude šes-
tičlenný. Osadní výbory Březka, Jáchymov, Jindřichov budou sedmičlenné.
Zastupitelstvo zvolilo předsedy a členy osadních výborů: 
 • Předsedou osadního výboru v části města Bezděkov Jiřího Křikavu a členy tohoto  
  výboru Jiřího Buchtu, Petra Vondráka, Jiřího Pecinu, Zdeňka Borkovce, Petra Kopáčka.
 • Předsedou osadního výboru v části města Březka  Pavla Buriana a členy tohoto výboru  
  Ing. Josefa Šilhana, Ing. Josefa Janštu, Jiřího Báňu, Radka Suchánka, Markétu Burešo- 
  vou, Josefa Kozu.
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 • Předsedou osadního výboru v části města Jáchymov Roberta Hladíka a členy tohoto  
  výboru Ing. Petra Hofmanna, Ing. Pavla Hampla, Renatu Ševčíkovou, Pavla Kotlana,  
  Jaromíra Rybníčka, Pavlínu Březinovou.
 • Předsedou osadního výboru v části města Jestřabí Ivu Svobodovou a členy tohoto vý- 
  boru Miluši Prokešovou, Dagmaru Doubkovou.
 • Předsedou osadního výboru v části města Jindřichov Radomíra Holíka a členy tohoto  
  výboru Magdu Strnadovou, Martu Karáskovou, Rudolfa Bryma, Ludvíka Marka,  
  Blanku Malátovou, Jaroslava Krupičku.
 • Předsedou osadního výboru v části města ludvíkov Josefa Pelána a členy tohoto vý- 
  boru Bohuslava Buriana, Josefa Voborného.
 • Předsedou osadního výboru v části města Pánov Vítězslava Habána a členy tohoto vý- 
  boru Zdeňka Jeřábka, MUDr. Stanislava Voborného.

Městský úřad

ŠKoly

ProsINEC V ZÁKlaDNÍ ŠKolE VElKÁ BÍtEŠ

Víte, jaký byl prosinec v naší základní škole? 
No přece vánoční! Poslední měsíc v roce jsme se 
všichni na Vánoce těšili a připravovali.

A zažili jsme spoustu krásných vánočně laděných 
chvil. Začněme třeba Vlněnými Vánocemi. Za tímto 
názvem se skrývá program ekologického střediska 
Ostrůvek ve Velkém Meziříčí, kam zavítali žáci dru-
hých tříd. Čekalo je zde putování s pastýři do Bet-
léma a spousta dalších aktivit. Děti si také vyráběly 
ovečky a andílky z ovčí vlny a připravily tak krásné 
dárečky pro své rodiče a blízké, pověděly paní uči-
telky I. Lišková a H. Sedláková.

Poslední týden před Vánocemi se nesl v duchu tříd-
ních vánočních besídek. Prvňáčci recitovali vánoční 
básně, zpívali koledy, zapojili se do tvůrčí činnosti ve 
vánočních dílničkách. Paní učitelky Schwarzbachová, 
Videnská a Nováková věří, že se podařilo všechny 
děti i pozvané hosty báječně vánočně naladit.

Desátého a jedenáctého prosince proběhl již šestý 
předvánoční bazar. Žáci i učitelé si mohli zakoupit 
drobnosti, jako jsou plyšové hračky, bižuterie či ke-

Předvánoční bazar. | Foto: Pavel Holánek

Vánoční besídky u prvňáčků. | Foto: Irena Nováková
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ramika. Ačkoli cena prodávaných věcí není vysoká, celkový výtěžek bazaru dosáhl 8 192,-Kč. 
Paní učitelka Švihálková, hlavní organizátorka akce, děkuje všem, kteří se k této užitečné akci 
připojili. Jako každoročně bude výtěžek předvánočního bazaru použitý na projekt Adopce na 
dálku. Jeho prostřednictvím ZŠ Velká Bíteš podporuje studium dvou indických dětí.

Na druhém stupni školy proběhl projektový den sedmých tříd s jednoduchým názvem 
Vánoce. Děti pracovaly v některé z připravených dílen, poté připravovaly prezentace,  
které si vzájemně předvedly, informovala nás paní učitelka Cendelínová. 

Zájemci z druhého stupně se jako každoročně mohli správně naladit návštěvou adventní 
Vídně. Prohlídka hlavního města Rakouska začala v Schonbrunnu, končila u známého 
Hundertwasserova domu. Mezitím se samozřejmě našel čas i na návštěvu adventních trhů, 
poznamenali organizátoři paní učitelka Bártová a pan učitel Křípal.

Některé dny strávené ve škole se od těch ostatních odlišují. Takovým byl i 19. prosinec 
na druhém stupni. Na žáky čekal Filmový den, již třetí v pořadí. V různých učebnách mohli 
žáci zhlédnout zajímavé filmy, zaměřené samozřejmě k výuce nejrůznějších vyučovacích 
předmětů. A kdo filmy nemá rád, lámal si hlavu při logických hrách.

Jeden z nejnáročnějších a zároveň nejoblíbenějších projektů naší školy je projekt Média 
určený žákům devátých tříd. Z nich se rázem stali reportéři, fotografové, redaktoři či gra-
fikové. Výsledkem jejich dlouhého snažení jsou tři zbrusu nové časopisy – každá třída má 
ten svůj. Jak nám pověděla paní učitelka Pelánková, prohlédnout a přečíst si je může každý 
zájemce na webových stránkách naší školy.

Na stejném místě, tedy na adrese www.zsbites.cz, najdou spoustu důležitých informací 
také rodiče a žáci devátých tříd, jež čekají přijímací zkoušky. Výchovná poradkyně p. uči-
telka Vlčková připomíná, že žáci, kteří naši školu v letošním roce opustí, obdrží spolu  
s pololetním vysvědčením i dvě přihlášky na střední školy.

Eva Čermáková

ZPrÁVy ZE ZŠ tIŠNoVsKÁ

tvoření s hlínou
V prvním týdnu po zimních prázdninách byli žáci 

2. stupně ZŠ praktické zapojeni do vzdělávacího pro-
gramu „Hele hlína“ Ing. arch. Terezy Axmanové ze 
sdružení Slepíši.  Žáci byli rozděleni do dvou skupin, 
každá trvala čtyři vyučovací hodiny, během kterých 
na téma „Zvířata“ vytvořili dle vlastní volby hlině-
ného psa, kočku a tygra. Celá akce se uskutečnila za 
finanční podpory Volunteers GE Money Bank.

Návštěva divadelního představení
V pátek 9. 1. se mladší žáci naší školy zúčast-

nili divadelního představení „O kůzlátkách a vl-Práce s hlínou. | Foto: Archiv ZŠ



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

Únor 2015   | 9

kovi, aneb Když jde kůzle otevřít“ v divadle Radost v Brně. Představení se všem žákům 
moc líbilo.
Poděkování

Chtěli bychom poděkovat Mateřské škole U Stadionu za možnost zúčastnit se společně 
s nimi divadelního představení v Brně.

Jitka Dvořáková, za pedagogy 

CaNIstEraPIE Na sPECIÁlNÍ ZŠ

V pátek 16. 1. jsme měli na škole 
milou návštěvu čtyřnohých kamarádů 
s jejich páníčky. Přijeli k nám lidé  
z občanského sdružení Cantes,  
které sdružuje lidi zabývající se cani-
sterapií. Z Brna za námi přibližně na 
dvě hodiny přijeli tři pejsci. Caniste-
rapie se účastnilo asi 20 dětí ve dvou 
skupinkách. Některým dětem trvalo 
déle, než se odhodlaly pejska si pohla-
dit, ale nakonec se zapojily všechny 
a psi všem na tváři vykouzlili úsměv. 
Bylo to moc příjemné setkání plné ra-
dosti a budeme se těšit na další.

Ondřej Sedlák

PrVNÍ PoMoC Na ZŠ tIŠNoVsKÁ 116

Dne 15. ledna 2015 proběhlo na naší 
Základní škole Tišnovská 116 proškolení 
všech pedagogů a asistentů v poskytování 
první pomoci. Byly přítomny také tři peda-
gožky z okolních základních škol. Seminář 
vedli dva školitelé Zdravotnické záchranné 
služby Kraje Vysočina, kteří k nám přijeli 
z profesionální výjezdové skupiny Velké 
Meziříčí.

Záchranáři nám výstižně demonstrovali 
základní postupy v poskytování první po-
moci a přiblížili problematiku záchranářství příběhy z praxe. Měli jsme možnost prakticky 
si vyzkoušet kardiopulmonální resuscitaci na figuríně dospělého jedince a také novorozence. 
Na závěr nám záchranáři umožnili prohlédnout si zařízení RZP vozu. 

Školení první pomoci. | Foto: Archiv ZŠ

Canisterapie na ZŠ. | Foto: Archiv školy
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Školení pro nás všechny bylo velmi přínosné, protože umět poskytnout správnou a včas-
nou první pomoc je to nejdůležitější pro záchranu lidského života!

Pavla Blahovcová, Jitka Chmelíčková

ZÁPIs Do PrVNÍ tŘÍDy ZÁKlaDNÍ ŠKoly VElKÁ BÍtEŠ, 
tIŠNoVsKÁ 116, PŘÍsP.orG.,

Zápis do první třídy se koná 10. února od 8.00 – 15.00 hodin.
Zápis se týká oboru vzdělávání ZÁKlaDNÍ ŠKola PraKtICKÁ a ZÁKlaDNÍ 
ŠKola sPECIÁlNÍ. Do přípravného stupně základní školy speciální jsou děti přijímány 
do konce dubna.

Blanka Gaizurová, ředitelka školy

KUltUra

BÍtEŠsKÉ NoVoroČNÍ oslaVy

Ve čtvrtek 1. ledna 2015 jsme se o „odpolední 
páté“ již po čtvrté na Masarykově náměstí sešli,  
abychom společně přivítali nadcházející rok 2015. 
Program zahájil bavič a moderátor Vojta Polanský se 
svými „Kamarády“, který přivítal všechny přítomné  
i pobavil svými jedinečnými „vtípky“. Poté předal 
slovo starostovi města Ing. Milanu Vlčkovi, který pří-
tomné pozdravil krátkou novoroční zdravicí. Oslavy 
dále pokračovaly vystoupením skupiny „Kamarádi“, 
která zazpívala všem známé evergreeny. Diváci,  
od těch nejmenších až po dříve narozené, zaplnili skoro 
celé náměstí. Pro všechny přítomné byla na zahřátí 
zdarma připravena medovina, námořnický svařák nebo 

teplý ovocný čaj. Závěrem jsme zhlédli již tradiční nádherný několikaminutový novoroční oh-
ňostroj v produkci bítešského ohňostrůjce Miloše Janečka. 

Informační centrum a Klub kultury 

PlEs, Co NEMĚl CHyBU

Netradiční zahájení plesové sezóny letos přinesl jubilejní desátý farní ples. Byl jsem na 
něj hodně zvědavý. Letos poprvé jsem jej navštívil čistě v roli návštěvníka, který se přišel 

Ohňostroj na náměstí. | Foto: Silvie Kotačková
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bavit. Oproštěn od organizátorských povinností jsem se nechal unášet programem a vy-
chutnával si i detaily. Třeba to, že při tradičním pomerančovém tanci se spontánně všichni 
tanečníci a tanečnice v kruhu chytí za ruce, že míchané nápoje na baru jsou skutečně po-
ctivé co do ozdob i množství alkoholu nebo že na stolech organizátoři nachystali opět 
bohatší občerstvení. Kapelu F-Box letos doplnil Tom Tom Band, jehož bubnování přineslo 
nevšední zážitek. A užil jsem si předtančení v podání Jana Kohouta s Marikou Kasalovou. 
Ples pro ně byl generálkou na mistrovství České republiky ve standardních tancích a divil 
bych se, pokud neobsadí některé z předních míst.

Z nabušené tomboly jsem si odnesl jen ceny útěchy, když motorka putovala k výherci do 
Šitbořic. Ale i ti, kdo nevyhráli, mohli mít radost z krásného plesu. Organizátoři nezapo-
mněli ani na 60. narozeniny otce Bohumila, který těsně po půlnoci sklidil bouřlivý aplaus 
celého sálu. Máme štěstí, že ve farnosti působí kněz, který lidi spojuje a kterého mají 
přirozeně rádi. To ukázali farníci hned v neděli ráno, když na prosbu o pomoc s úklidem 
kulturního domu zareagovaly desítky lidí. Nikdo je nemusel přemlouvat a přišli. Všem,  
kdo ples obětavě připravovali a věnovali mu svůj čas a pozornost, patří srdečné poděkování.

Ladislav Koubek

MĚstsKÝ PlEs JE Za NÁMI

V sobotu 24. ledna 2015 se v kulturním domě ve Velké Bíteši uskutečnil již třetí ročník 
Městského plesu. Ples organizoval Klub kultury Velká Bíteš ve spolupráci se SOŠ Jana Ti-
raye. Návštěvníkům během celého večera hrál na hlavním podiu PAVEL HELAN BAND, 
hosté plesu dále byli známá zpěvačka ILONA CSÁKOVÁ, finalistka soutěže „Hlas Čes-
koslovenska“, tasovská rodačka VENDULA PŘÍHODOVÁ a bítešákům blízký PETR 
BENDE. 

Program večera doplňovala svým vystoupením cimbálová muzika STANISLAVA GAB-
RIELA, kde si zároveň bylo možné o(vy)chutnat z výběru vín určených pouze pro letošní 
městský ples z rodinného vinařství JAN PLAČEK.

V programu plesu vystoupily tanečnice tanečního oboru ZUŠ Velká Bíteš pod 
vedením ZDEŇKY PUNAROVÉ. Ukázky klasických i latinskoamerických tanců,  
prezentoval pár z taneční školy STARLET Brno. Celým večerem nás příjemně provedl  
doc. Mgr. KAREL HEGNER z Českého rozhlasu Brno. Součástí plesu byla již tradičně 
jedinečná tombola, která se prodávala nepřetržitě do brzkých ranních hodin. O půlnoci 
bylo vylosováno pět hlavních cen, kde hlavní cenu vylosoval PETR BENDE, a byl jím 
týdenní zájezd do Chorvatska na Makarskou riviéru, od cestovní kanceláře CK REKO 
– Aleš Kotačka. 

Tento slavnostní večer se stal již potřetí příležitostí poděkovat několika výrazným osob-
nostem Velké Bíteše za jejich přínos pro naše město. Z rukou starosty města převzali slav-
nostní plaketu společně s nádhernou kyticí a symbolickou láhví plesového vína z vinařství 
Jana Plačka. 
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Ing. KarEl sMolÍK – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš  
v oblasti společenského života a kultury

Profesí strojní inženýr, působil (až do odchodu do důchodu) jako technický pracovník 
na První brněnské strojírně Velká Bíteš. Životní cesta ho přivedla v roce 1962 z rodné 
Střelné na Valašsku přes sousední Vlkov až do našeho města. Zde v letech 1964 – 1966 
organizoval jako stavebník a posléze jako předseda bytového družstva první svépomocnou 
výstavbu bytů ve městě na ulici Tyršova. 

V následujících letech aktivně působil jako hráč a předseda volejbalového oddílu  
TJ Spartak a dále rovněž jako volejbalový rozhodčí. Jako muzikanta si ho můžeme pa-
matovat z působení v kapele Vlkovanka, dechovce pana Antonína Božka, z vystoupení 
bítešského dixilandu spolu Jiřím Kinclem nebo Alešem Teperou. Část své práce věnoval 
i tehdejšímu závodnímu klubu ROH (dnešní klub kultury), kde mimo jiné působil jako 
jeho předseda a kde společně například s Josefem Ťápalem aktivně působil při vydávání 
bítešského Zpravodaje. Toto období bylo vystřídáno obdobím stavby rodinného domu na 
Sadové a věnováním osobního času především rodině. 

Od roku 2000 společně se skupinou seniorů nastartoval činnost Seniorklubu, který při 
svém, dnes již patnáctiletém, působení patří k nejvýznamnějším spolkům ve městě. Pro 
členy spoluorganizoval pravidelné zájezdy, exkurze, návštěvy plaveckých bazénů a zvláště 
pak cykloturistiku. I když svoje dlouhodobé působení ve vedení Seniorklubu před čtyřmi 
lety předal již mladším členkám spolku, stále ve spolku aktivně pracuje, zejména při po-
řádání cyklistických výletů seniorů. Činnost Seniorklubu do dnešních dnů aktivně prezen-
tuje, zejména ve Zpravodaji města Velké Bíteše.

ElIŠKa HraDIloVÁ – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš 
v oblasti školství, kultury a folkloru

Na první pohled nenápadná žena, známá většině Bítešáků svojí více jak pětadvacetiletou 
prací s dětmi ve školní družině základní školy. Současně však osoba, která svým přístupem 
k výchově dětí, zejména v oblasti národopisu a folkloru, ovlivnila vztah školní mládeže  
k této oblasti kultury. 

Svoji pracovní pozici převzala v roce 1988 a na základní škole se stala pomyslnou ná-
sledovnicí paní učitelky Marie Pokorné, která národopisnou aktivitu v předcházejícím ob-
dobí na základní škole nastartovala. V prvních letech spolu s paní Jarmilou Hájkovou,  
která byla mimochodem za svoji celoživotní práci oceněna v loňském roce, dále pak 
však sama, s výjimkou krátké spolupráce s paní Petrovovou nebo také paní Horkou,  
nacvičovala a připravovala s dětmi řadu tanečních vystoupení. 

Výsledkem práce byla učinkování na bítešských školních akademiích, bítešských ho-
dech, folklorních akcích ve Žďáru nad Sázavou, ale i Slovensku nebo každoroční účast  
v čele hodových průvodů. Uvedený výčet doplňují, zejména v posledním desetiletí,  
spolupráce s ostatními skupinami národopisného souboru Bítešan a jejich společná vystou-
pení na každoročních folklorních akcích města: Mladé Bítešsko, Setkání na Podhorácku  
a Na bítešském jarmarku.
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MUDr. sVatoPlUK HorEK – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká 
Bíteš v oblasti veřejného života a sportu

Lékař, ředitel bítešské polikliniky, dlouholetý zastupitel města, ale i sportovec – cyk-
lista, který se svým kolem neměl problém ročně najet na silnicích 8 – 10 tisíc kilometrů, 
fanda fotbalu a atletiky a zejména hokejista celým svým srdcem, který se v letošním roce 
dožívá významného životního jubilea – 70 let.

Hokej u něj získal jednoznačné prvenství již v mládí před fotbalem nebo basketbalem,  
které rovněž hrával. Druhou hokejovou ligu v Havlíčkově Brodě, ve které působil dva roky bě-
hem své vojenské prezenční služby, vyměnil následně za hokejovou divizi ve Žďáru nad Sázavou 
a dále pak za 14 sezón v drese bítešského hokeje. Po skončení aktivní hráčské kariéry pak dále 
působil v roli trenéra A mužstva bítešského hokeje a člena výboru klubu, ale také jako lékař, 
připravený ošetřit všechna zranění při hokejových utkáních prvního družstva bítešského hokeje.

Při svém pětadvacetiletém působení ve funkci ředitele městské polikliniky i zastupitele 
města vždy preferoval racionální řešení problémů a situací, která slouží především městu  
a jeho občanům. Potvrzuje to i jeho postoj před posledními komunálními volbami, ve kte-
rém mimo jiné řekl:

„Během let mé praxe jsem se naučil naslouchat lidem, rozumět jim a řešit problémy 
s odstupem, bez horké hlavy. Budujme Velkou Bíteš na pevných základech, neplánujme 
nesplnitelné sliby a vzdušné zámky, ale tak, abychom se za čtyři roky mohli podívat svým 
voličům do očí s otevřeným hledím„.

Za letošní ples patří velké díky všem těm, kteří se podíleli na přípravě a organizaci plesu, 
ale také sponzorům, 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,  Dios Trading s.r.o., Aleš Kotačka – CK REKO, Cukrárna U Zdubů, Český svaz 
včelařů – Velká Bíteš, Restaurace U Raušů, Mgr. David Prešer, Domov bez zámku Velká 
Bíteš, Ženy z Jinošova, Jakub Pustina, MIHAL s.r.o., MO TOP 09, Tomáš Jelínek, TIMES.
cz – Ing. Marek Fiala, TJ Spartak Velká Bíteš, Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. a firma 
POEX Velké Meziříčí a.s. 

Nemalé díky patří květinářství Haně 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 plesu.

Již teď se těšíme, že se opět potkáme v sobotu 23. ledna 2016, kdy se uskuteční  
IV. ročník Městského plesu Velké Bíteše. 

Informační centrum a Klub kultury

tŘÍKrÁloVÝ KoNCErt

Již pošesté byl pořádán manželi Janou a Milanem Vlčkovými v neděli 4. ledna Tříkrá-
lový koncert za podpory faráře bítešské farnosti Bohumila Poláčka. Stal se příjemným 
prodloužením Vánoc, těch bez materiálních požitků, plný hudby, světel a lidí dobré vůle. 
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Tak jako v minulých letech byl celý 
výtěžek z dobrovolného vstupného 
věnován bítešské farnosti na její pro-
voz a rovněž opravu kostela sv. Jana 
Křtitele.

Krásné zážitky připravil Bítešanům, 
kteří zaplnili kostel sv. Jana Křtitele do 
posledního místa, Tišnovský komorní 
orchestr se svými hosty – koncertní 
sopranistkou Martinou Macko a hous-
listou, pedagogem brněnské konzerva-
toře, Richardem Kružíkem.

Výběr jednotlivých skladeb odpo-
vídal vánoční náladě, kterou umocnila 

již první skladba Antonia Vivaldiho - Gloria. Vivaldiho hudby si posluchači užili i v dalších 
částech koncertu, ať to byl Koncert op.3 č.9 pro housle a orchestr, mistrně zahraný Richardem 
Kružíkem, nebo jedna z nejoblíbenějších a nejznámějších skladeb Vivaldiho, Čtyři roční doby, 
ze které zazněla (logicky) Zima. Mezi Vivaldiho skladby se občas zatoulal i jiný autor: J.S.Bach 
s průzračnou sklabou Air (vzduch), nebo Alžbětinská serenáda v aranžmá R.Zapletala. První 
část koncertu uzavřela skladba G.F.Händla - Lascia chi’o pianga. V podání paní Martiny Marko 
zněla přelíbezně, i když její název, přeložený do češtiny, zní Nechte mě úpět.

Naštěstí jsme český překlad neznali a v povznesené náladě jsme se zaposlouchali do 
českých koled v aranžmá dirigenta souboru Víta Marečka.

Na závěr každého koncertu si posluchači obvykle potleskem vyloudí přídavek. Bylo 
tomu tak i tentokrát. Jeho provedení se – a to nebývá obvyklé – zúčastnili všichni přítomní.

Za doprovodu TIKO se od chrámové klenby odrážel mnohohlasý zpěv Narodil se Kris-
tus Pán…

Potom jsme se pomalu rozcházeli. Nikdo nespěchal, mnozí si ještě vzájemně přáli  
k novému roku, domlouvali se, že si zajdou na svařáčka, nebo se na sebe usmívali. Jen tak, 
z radosti nad krásně stráveným podvečerem. Všichni odcházeli obdarováni. Krásou hudby  
a výjimečností společných prožitků. Jak krásně by mohlo být na světě…

Zora Krupičková

VEČEr s FraJEry a PoZoUNEM

To, že nebude protagonistou koncertu třeba harfa nebo smyčcové nástroje, bylo poznat 
už podle toho, že mezi diváky usedl i trombonista a frontmen novoměstského Tata Bandu 
František Burian. Koncerty dechových nástrojů si nikdy nenechá uniknout. A pokud se 
mu podaří navštívit o přestávce v šatně interprety a „fouknout si“ do koncertního nástroje, 
je nadšený. To se mu podařilo i tentokrát, jak se mi nadšeně svěřil. Pozoun byl americké 
výroby a hrálo se na něj ohromně.

Z koncertu. | Foto: Jana Víchová
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Jiný názor na pozounový večer 
jsem slyšela několik dní před koncer-
tem: „To se bude hrát jen na trombón? 
Nebude to nuda?“

Nuda to rozhodně nebyla. Koncert 
byl plný krásné muziky, hudebních  
i nehudebních překvapení a změn. 
Pan Otto Hasoň si v úvodním slovu 
musel možná trochu připadat jako 
hlasatel rádia Jerevan (blahé paměti),  
když oznamoval, že klavírista Jakub 
Uhlík, doprovázející Lukáše Moťku, 
tady je, ale vypadl. Z programu,  
za což se omlouvá. (Pan Hasoň.)

Svou přítomnost ostatně prokázal vzápětí. Do sálu vstoupili (ne vstoupili, to bych mu-
sela napsat „důstojně“) - tedy přišli - dva mladí muži, usměvaví a na první pohled plní 
energie, zaujali svá místa a začali hrát. Hudba se ale nějak neshodovala s první skladbou, 
avizovanou v programu. To že je Vivaldi? Nebyl. Po skončení skladby nám pan Moťka 
oznámil změnu: připravuje se na složení doktorandské zkoušky, a protože se termín blíží, 
udělá si na koncertu takovou generálku. Pochopitelně jsme proti tomu nic neměli – naopak, 
poznáme, zač je toho o takové zkoušce loket.

(Mimochodem - ke změně došlo i v nabídce přestávkového občerstvení – asi jako připo-
mínka Vánoc voněly smažené vepřové řízečky. K pozounu docela vhodné. Už se těšíme, 
co bude podáváno k cimbálu.)

S potěšením jsme sledovali vzájemnou souhru obou interpretů. Stejně tak si „nahrávali“ 
a bavili nás i mezi skladbami. Tím samozřejmě vzniklo i pouto mezi nimi a publikem,  
což bylo dobře znát.

Po jedné skladbě se Lukáš Moťka takřka omlouval, že na nás „fouká“ zblízka, nikdy prý 
tak bezprostředně před publikem nevystupoval a je to pro něj nový zážitek a zkušenost. 
My jsme na takovou blízkost s umělci zvyklí, a vsadím se, že by nám při návštěvě velkého 
koncertního sálu chyběla. (Ne že bychom pohrdli Rudolfinem.)

Chválili, jaké jsme pozorné a milé publikum, a podivili se, že v takovém počasí nás při-
šlo hodně. (Pořadatelé mají o „hodně“ jiné představy, ale budiž.) Když vyjížděli z Prahy, 
bylo tam několik stupňů nad nulou, pršelo a u nás – vánoční sněhová pohádka. 

Pak jsme se ještě dozvěděli od Jakuba Uhlíka, že se řízl při domácí práci do ukazováčku pravé 
ruky a dost ho to bolí, takže se omlouvá, pokud není jeho výkon plnohodnotný. Ještě že nám to 
prozradil až koncem programu. Jinak bychom ho museli během celého večera litovat, ti v přední 
řadě by možná hledali stopy krve na klávesách, jak se obával, a nemohli bychom se plně soustře-
dit na poslech. Je nutno dodat, že bolest neměla na jeho skvělý výkon žádný vliv. Jen na zlomek 
vteřiny mě napadlo: „No jo, chlapi a jejich bebíčka…“, ale hned jsem se okřikla a v duchu začala 
na jeho, pro klavíristu tak exponovaný prst, foukat. Myslím, že jsem nebyla sama.

„Frajeři“ v KD. | Foto: Otto Hasoň



|   Únor 2015 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

16

Se zájmem jsme si poslechli neobvyklou sólovou skladbu pro pozoun, z níž jsme měli 
zážitek nejen sluchový, ale i choreografický. 

Závěr koncertu patřil dvěma jazzovým skladbám a samozřejmě potlesku, kterým odmě-
ňovalo publikum výkon obou mladých interpretů.

„Jsou to frajeři,“ zaslechla jsem u šatny. Byli. U nás by Lukáš Moťka na zkoušce určitě 
uspěl na výbornou.

Zora Krupičková

WIHaNoVCI slaVÍ tŘICÁtINy I V BHP

Wihanovo kvarteto bylo založeno v roce 1985. Už před devíti lety jsme v pozvánce 
uváděli, že patří ke světové kvartetní špičce. Svět se mění ze dne na den, ještě že existují 
hodnoty, na které se můžete spolehnout. Díky výborným vzájemným vztahům má Bíteš-
ský hudební půlkruh čest oslavit s Wihanovci jejich společné třicátiny na pátém koncertu  
18. sezóny v úterý 10. února 2015 v 19 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.

Wihanovo kvarteto zná bítešské publikum velmi dobře. Poprvé vystoupili na „Půlkruho-
vém“ koncertu v 10. sezóně, 10. 10. 2006. To je naprosto dokonalé historické datum (ales-
poň podle Járy Cimrmana) – však jejich koncert dodnes považujeme za jeden z nejkrásněj-
ších v existenci Bítešského hudebního půlkruhu. Tehdy jsme slyšeli Mozarta, Beethovena 
a Dvořáka. Mozartovým Smyčcovým kvartetem d moll KV 421 zahájí Wihanovci i letošní 
koncert. Sekundista Jan Schulmeister se mi svěřil, že dlouho vybírali program pro Bíteš: 
„…když vy tam máte velmi zkušené a příjemné publikum, chceme vám zahrát to nejlepší.“ 
Smetanův kvartet č. 1 Z mého života určitě oceníme, zatím jsme z něj v BHP slyšeli pouze 
Polku, kdysi dávno v první sezóně. Vrcholem koncertu bude Beethovenův kvartet op. 59  
F dur – první z Razumovských kvartetů. Ty jsou tři, Beethoven je složil na objednávku 
prince Razumovského, tehdejšího ruského konzula ve Vídni. Na jeho počest vložil do 
všech kvartet téma založené na ruské lidové písni. Stejnou píseň zapracoval i Musorgskij 

do korunovační scény v Borisi 
Godunovovi, Sergej Rachma-
ninov v klavírních duetech  
i Igor Stravinskij v baletní 
suitě Pták Ohnivák. Určitě 
ji poznáte. V BHP jsme od 
Wihanovců slyšeli v r. 2008 
druhý Razumovský kvartet  
e moll.

Wihanovo kvarteto se vloni 
rozloučilo se zakládajícím 
violistou Jiřím Žigmundem. 
Je velmi těžké najít plnohod-
notnou náhradu za jednoho  Wihanovo kvarteto. | Foto: Z web. str. Wihanova kvarteta
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z hráčů kvarteta, štěstí však přeje připraveným. Syn primária Leoše Čepického - Jakub Čepický 
- je výborný mladý houslista a violista. Jan Schulmeister mi sdělil, že Jakub za rok už zvládl 
nacvičit své party zhruba 50 (!!!) smyčcových kvartet, to je prý polovina stálého repertoáru, 
navíc prý Wihanovci častěji zkouší. Můžeme se tedy těšit opět na vrcholný výkon.

Leoš Čepický, Jan Schulmeister, Jakub Čepický a Aleš Kaspřík vás budou očekávat  
10. února 2015 v 19 hodin v kulturním domě.

Otto Hasoň

soVÍ NoC V MUZEU

Po přednášce s názvem Netopýří noc, která se konala v září loňského roku, Městské mu-
zeum ve Velké Bíteši ve spolupráci se ZŠ Velká Bíteš pro vás připravilo druhou přírodověd-
nou přednášku v rámci projektu Příroda Bítešska, tentokráte na téma nočních dravců - sov.

Sovy jsou tajemní noční lovci. Mají podobný způsob života jako denní dravci,  
přestože historicky mají pramálo společného. Jsou dokonale přizpůsobeny životu v nočním 
šeru, především mají výborný sluch, díky kterému dokáží zaměřit kořist (třeba malého 
hraboše) z veliké vzdálenosti.

V našem okolí žije 5 druhů sov, mezi nimi nejmenší evropská sovička kulíšek nejmenší (Glau-
cidium passerinum) i největší evropská sova výr velký (Bubo bubo). Další dva druhy z našeho 
okolí během posledních několika desítek let prakticky vymizely. A to jen díky nám. Můžeme jim 
ale pomoci a je to docela snadné. Jak? Tyto i další informace se dozvíte na přednášce ornitologa 
Ivo Hertla, která proběhne ve čtvrtek 26. února 2015 od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále 
Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5.

Víte, že sovy lze spolehlivě rozlišit podle hlasů, kterými se ozývají? Naučte se poznávat jejich 
volání a vyzkoušejte si jejich rozlišování přímo v terénu. Kdo se bojí, nesmí v noci do lesa - kdo 
ne, vyrazí s námi na procházku do nočního lesa. A možná nás zde potká i nějaké překvapení!

Pořádá Městské muzeum Velká Bíteš ve spolupráci se ZŠ 
Velká Bíteš.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

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 HrNČÍŘsKÁ UlICE, DŮM ČP. 125:

V roce 1414 držel dům patrně Petr Marš, později v roce 1588 Matouš Hájek. Po 
něm roku 1597 pozůstalý dům v ceně 110 zlatých byl připsán Urbanu Koželuhovi,  
který se sem přiženil. Od něj jej v roce 1600 pořídil v ceně 130 zlatých, včetně jednoho 
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stolu a zasetého žita, syn Vá- 
vry Dlouhého z Ivančic 
Jan, kterému tu záhy říkali 
snopek. Roku 1606 přešel 
dům do držení Mikuláše 
smíška, který jej vlastnil 
ještě v roce 1618. Poté roku 
1625 již Pavel Řezník prodal 
dům v ceně 140 moravských 
zlatých tomáši Bednáři, a to 

s připrodáním „obilí ozimého i jarého co ho na kouscích dvouch má k společnému sklízení, 
šindelův co se jich nachází polovici, štoku jednoho, dvouch almar a jedné almarky v svět-
nici“. Od Tomáše Bednáře koupil dům v téže ceně roku 1629 Honz Hoch, který jej prodal 
následujícího roku ve stejné ceně a „s připrodáním koutnice almarky, stolu jednoho“ Ma-
touši Vlašínskému.

Na sklonku třicetileté války roku 1648 pořídil dům od Vlašínského Petr Polenský.  
V roce 1669 se s již vdovou po Polenském Apolenou oženil Vavřinec Veselý, který pochá-
zel „z království českého z města Veselí nad Lužnicí“, načež mu byl následujícího roku 
dům „ležící v Hrnčířský ulici“ připsán. Veselý pak roku 1681 „na jisté poručení a nařízení 
vrchnosti naší milostivé“ prodal dům Kristiánu Filovi. Vymínil si přitom „do dne do roku 
na tý sejpce s jednou krávou chování k obživení sám sebe a dítek svých“. A již následují-
cího roku koupil od Fily dům stále v ceně 140 moravských zlatých syn Petra Polenského 
Josef Polenský.

Roku 1703 „na poručení vrchnosti milostivý Jich Opatrnosti pan primátor,  
pan purkmistr, páni radní prodali krunt, z kteréhož nadepsaný Josef Polenský pryč zběhl“, 
a to hrnčíři Jiříku seklovi „za sumu, jsouc velmi hrubě zruinirovaný a pustý, téměř jakoby 
z místa stavěti musil, 100 zlatých moravských, však bez závdavku [...] polhoty se jemu na  
2 ½ léta pořád zběhlý udělují“. Ovšem již roku 1706 Sekl prodal tento dům, „poněvadž se 
on na dům [čp. 10] po nebožtíkovi otci svém v rynku dostal“, lukáši Špalkovi. Stalo se 
tak za stejných podmínek, za jakých jej pořídil, a dům byl zatím ještě „velmi hrubě zpustlý 
a zruinirovaný“, jen lhůta osvobození od městských poplatků byla Špalkovi udělena na 
dva roky.

Později roku 1717 již vdova Polexina Špalková postoupila chalupu Pavlu Bar-
toškovi s tím, „aby on Bartošek, dyby on syn [František Špalek] hospodařiti chtěl,  
jemu zasy poustoupiti povinen byl“. Podobně pak roku 1743 ujal dům po Bartoškovi zeť 
bednář Dominik ondrák, dokud nedospěje Václav Bartošek. Co se týče dřívějšího dě-
dice domu Františka Špalka, ten ještě roku 1750 „až dosaváde jse do Byteše nenavracuje  
a za mrtvého držán jest“, pročež byla jeho pohledávka vypořádána. Následně roku 1777 
již vdova po Dominiku Ondrákovi Barbora postoupila dům v ceně 100 zlatých svému 
synovi bednáři Ignáci ondrákovi, který tak měl vyplatit svého staršího bratra Jakuba.  
V roce 1800 již vdova po Ignáci Ondrákovi Josefa postoupila dům svému novému manže-

Dům čp. 125 „v koutku“ v současnosti. | Foto: Jan Zduba
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lovi krejčímu Josefu Jirkovskému. A roku 1849 Veronika Jirkovská nechala připsat dům  
v ceně 800 zlatých svému manželovi Josefu Večeřovi. Dům je v držení rodu Večeřů dosud.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 38, 48, 119, 162, 166, 199,  
kn. č. 11788, fol. 41, 94, 95, 106, 234, kn. č. 11789, fol. 26, kn. č. 11793, fol. 73, kn. č. 11795, fol. 417.

Jan Zduba

HUDEBNÍ PoČÁtKy BÍtEŠsKÝCH

Zajisté lze předpokládat,  
že centrem hudebního života ve 
Velké Bíteši býval od svého po-
čátku ve 13. století kostel. Zde 
býval rozvíjen zejména duchovní 
zpěv. Ze sklonku středověku 
jsou toho v městském muzeu 
hmotnými doklady olomoucký 
graduál zřejmě z 80. let 15. sto-
letí, misál vytištěný v roce 1499  
v Norimberku (vrchnostenský 
dar z roku 1506) a žaltář vytiš-
těný též v roce 1499 v Brně. 
Vnitřní potřebu hudby vystihl  
v 15. století městský písař v mi-
movolné poznámce v městské knize: „sám sobě hudu, sám sobě vesel budu“.

Za jedny z nejstarších dochovaných hudebních nástrojů ve Velké Bíteši lze považo-
vat zvony. První tři dochované zvony byly pořízeny v průběhu několika málo let z kraje  
16. století (hlavní tóny d1, e1, gis1) a doplněny byly ještě zvonem čtvrtým v roce 1568 
(f1). Po třicetileté válce v roce 1655 byl v kostele zřízen nový hudební nástroj, kterými 
byly malé varhany s pěti či šesti rejstříky bez pedálu. Dalším hudebním nástrojem bývaly 
housle, doložené nejdříve k roku 1726. Obec tehdy na jaře vynaložila 17 krejcarů na poří-
zení struny na „violon“ do kostela. Ovšem tyto hudební nástroje nemohly nahradit zpěv. 
Při chrámovém zpěvu býval ve své době oblíbený vysoký hlas diškantisty a o něco hlubší 
altisty (1696). V roce 1718 jeden chlapec natolik vynikal ve zpěvu, že mu vrchnost zajistila 
další odborný vývoj.

Při barokních procesích, zejména o Božím Těle, se hudba přelévala z kostela do ulic města. 
Při těchto hlučných procesích se uplatňovali zpěváci, muzikanti, trubači, bubeníci někdy  
s vlašskými bubny, střelci z ručnic a mušket a výjimečně z moždíře, a samozřejmě zvoníci. 
Při zkoumání podrobností o hudebních nástrojích obecní účty dokládají snad jen bubny. Ta-
kový zhotovil kupříkladu v roce 1682 křovský Vít Ráček z jakéhosi dřeva. Následně jej 

Detail stránky graduálníku ze sklonku 15. století. | Archiv Městské muzeum
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bítešský řezbář Petr Moučka potáhl dvěma kozími vydělanými kůžkami s pomocí „struny“, 
„obrývek“ a zámečnické „frysky“, a buben obarvil, namaloval na něj městský erb a přidě-
lal červený řemen. Celé to stálo 2 rýnské zlaté 2 krejcary. V následujícím roce byl pořízen 
od deblínského šenkýře druhý nový buben a Moučka na něj zhotovil „oblouk“ a paličky.  
V tomto čase obav z turecké invaze dva obecní bubeníci často bubnovali „na vartu,  
šorbach a čokstem [?] strach“. V radničním inventáři v roce 1673 byly zaznamenány pouze 
dvě obecní muškety, v roce 1705 se v dolní světnici nacházelo již deset mušket a dva bubny.

Lidovou hudbu provozovali v čase doznívající renesence hudci a muzikáři. Ve Velké Bíteši 
je na sklonku 16. století doložen hudec Vít Holý, který vlastnil dům čp. 173 v dnešní ulici 
Za Loukama, podobně v polovině 17. století muzikář Řehoř vlastnící dům čp. 102 v dnešní 
Peroutkově ulici. Varhanáře platívalo od počátku město, a tak jména jednotlivých varhanářů 
jsou doložena. O jejich hře se ovšem zprávy nedostávají; z nich ale vybočoval asi jediný 
bítešský rodák Tobiáš František Šandera (1655–1729), který byl varhaníkem celé půlstoletí 
(po 1677–1729). Od roku 1730 se hra na varhany stala úkolem městských kantorů. Z nich byl 
po hudební stránce asi nejvýznačnější Václav Dusík (1751–1812), který byl údajně znameni-
tým varhaníkem a pianistou, též hudebním skladatelem. Byl strýcem věhlasného hudebního 
skladatele Jana Ladislava Dusíka (1760–1812). Ve Velké Bíteši působil v letech 1780–1793, 
načež po výměně kantorského místa s Vincentem Tirayem se uplatňoval ve výjimečné kapele 
Jindřicha Viléma hraběte z Haugwitz na Náměšti. Ostatně, v tomto souboru bítešské vrch-
nosti v první polovině 19. století účinkovalo na vynikající úrovni vícero Bítešanů - Jakub 
Bílek, Antonín Dufek, Kočent, Palla, Václav Rozsypal, Vincenc Tiray, Josef Tiray, Wasget-
sdischan, ad. Bítešský rodák Jan Šandera tuto kapelu dokonce v letech 1820–1842 dirigoval. 
Kvalita zdejší hudební produkce tak byla nastavena vskutku vysoko.

Zdroje: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, sig. C18 (obecní počty) a C23 (obecní korespon-
dence). Jan ZDUBA, Počátky barokních slavností města Velké Bíteše (1662–1730), nepublikováno. 
Haugwitzové a hudba, Náměšť n. O. (NPÚ), 2003, sborník přednášek. Petr HLAVÁČEK, Václav 
Jiřík Dusík (Příspěvek k historii hudebnického rodu), vlastivědný sborník Západní Morava XIV., 
2010. Též WWW: <http://www.rozhlas.cz/toulky/vysila_praha/_zprava/558-schuzka-saga-rodu-du-
siku—1090014>.

Jan Zduba

sBor DoBroVolNÝCH HasIČŮ

MoDro - ČErVENÁ BIlaNCE

Zaskočeni chaotickým během událostí jsme si ani neuvědomili, že je tu leden,  
začátek nového roku, měsíc bilancování. Přesyceni mediálními informacemi všeho druhu, 
zůstáváme mnohdy apatičtí k blízkému i vzdálenému okolí, ke světu kolem nás i ke svým 
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blížním. Jedno se v té záplavě informací  ale přehlédnout nedá – množství červených aut, 
objevujících se každodenně v podvečer na televizních obrazovkách. Jsou to auta hasičů.  
Pomáhají všude, kde se dá, a zdá se, že jsou jediní, kteří jsou schopni při všech těch ne-
hodách, neštěstích a kalamitách účinně a organizovaně zasáhnout. Obdivujeme morálku  
a statečnost jejich posádek, ať profesionálních či dobrovolných. Také oni na počátku roku 
pravidelně bilancují. 

Bylo příjemné  vidět za předsednickým stolem výroční konference hasičského okrsku  
č. 22 Velká Bíteš, konané v neděli 11. ledna tentokrát v Nových Sadech, dva nejvyšší předsta-
vitele českých a moravských hasičů a záchranářů. Pro funkcionáře okrsku, starosty Ludvíka 
Zavřela a velitele Petra Fouska, i pro ostatní přítomné sestry a bratry hasiče bylo velkou ctí, 
že pozvání přijali starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karel Richter a gene-
rální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky brigádní generál Ing. Drahoslav 
Ryba. Okresní sdružení hasičů (OSH) Žďár nad Sázavou bylo zastoupeno členem výkon-
ného výboru Jiřím Klusákem, garantem a prvním náměstkem starosty okrsku, který konfe-
renci řídil, náměstkem starosty OSH a zástupcem hasičské pojišťovny Miroslavem Jágrikem,  
a vedoucím Aktivu zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou Ladislavem Fajmonem. 
Profesionální jednotku z Velké Bíteše zastupoval její velitel ppor. Bc. Miroslav Volf a vedení 
bítešského okrsku ještě doplnil druhý náměstek starosty Jiří Havlát.

Přítomni byli také významní hosté z řad dobrovolných hasičů z  jiných okrsků: Ve-
doucí Rady aktivu zasloužilých hasičů Krajského sdružení hasičů Jihomoravského kraje 
Ladislav Švejda s manželkou, předseda Odborné rady hasičské historie OSH Brno-venkov 
Zdeněk Moural, předseda Okresní kontrolní a revizní rady OSH ČMS Brno-venkov Jind-
řich Mazzolini, starosta okrsku SH ČMS Oslavany František Růžička a starosta SDH Dolní 
Loučky Zdeněk Domes.

Čestnými hosty z našeho okrsku byli: Bohumil Jobánek, držitel titulu „Zaslou-
žilý hasič“ (jediný v okrsku), a bratr Vladimír Veleba. Pozvání přijali také bratři hasiči,  

Společné foto. | Foto: Silvie Kotačková
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kteří jsou současně starostové okol-
ních obcí: David Lacina, Luboš 
Mencler, Josef Klíma, Karel Klíma, 
Antonín Urbánek a Luděk Mičánek. 
Uznání, kterému se hasiči v našem 
regionu těší, potvrdili svou účastí 
také další hosté, zejména starosta 
města Ing. Milan Vlček, dále ředitel 
Polikliniky MUDr. Svatopluk Ho-
rek, redaktorka Zpravodaje Silvie 
Kotačková, kronikář a zastupitel 
města Ing. Alois Koukola, CSc. 

Obdivuhodně aktivní starosta 
okrsku Ludvík Zavřel schůzi zahájil, 

vzpomněl zemřelé bratry a mj. uvedl: „...Okrsek čítá 12 sborů se 434 členy, což je nárůst  
10 členů oproti minulému roku. Celkem se pořádalo 269 akcí, kterých se účastnilo 647 členů, 
a při nich se odpracovalo 2 185 hodin. Okrskový výbor se sešel v průběhu roku 9krát...“. 
Zhodnotil také 23. reprezentační hasičský ples, 22. okrskový zájezd, setkání zasloužilých 
funkcionářů okrsku, výročí založení hasičských sborů a informoval o životních výročích 
členů. Svůj přehledný, logicky uspořádaný i kritický projev tentokrát časově optimalizoval, 
ale ani to nezabránilo tomu, že se jednání konference protáhlo na tři a půl hodiny. Zvučným 
hlasem bez mikrofonu navázal na starostu velitel okrsku Petr Fousek, který svým pochvalně 
- kritickým hodnocením jednotlivých sborů vzbudil zaslouženou pozornost. Po věcné a po-
drobné zprávě o stavu požární techniky v jednotlivých sborech, přednesené okrskovým stroj-
níkem Miroslavem Matejou, následovaly běžné formality – zpráva pokladníka Karla Daňka, 
zpráva kontrolní a revizní komise přednesená Vladimírem Chytkou a plán práce na rok 2015, 
vypracovaný návrhovou komisí a přednesený Vojtěchem Horčicou. Jednatel okrsku Milan 
Tesař seznámil delegáty s hlavním zaměřením činnosti Sdružení hasičů ČMS v roce 2015. 
Důležitým bodem programu byly volby do okrskového výboru na další pětileté období. Jed-
notlivé kandidáty navržené do funkcí volební komisí představil Luděk Mičánek a vyzval 
delegáty konference k hlasování. Jednomyslnost přítomných pouze potvrdila dobré vztahy 
mezi jednotlivými sbory v bítešském okrsku i mezi delegáty konference. V závěru první části 
předal nejvyšší představitel dobrovolných hasičů ČR Ing. Karel Richter čestné uznání Kraj-
ského sdružení hasičů okrskovému veliteli Petru Fouskovi.

V následující živé a podnětné diskuzi nejprve Vojtěch Horčica oprávněně kritizoval na-
vrhovanou změnu názvu sboru na „spolek“, ale jeho obavy Ing. Karel Richter ihned vy-
vrátil. Když promluvil brigádní generál Ing. Drahoslav Ryba, bylo všem jasné, že hovoří 
profesionál. Nejprve poděkoval za spolupráci mezi profesionálními a dobrovolnými hasiči 
a potom přidal několik zajímavostí o nasazení záchranářů při likvidaci požárů muničních 
skladů ve Vrběticích. Vedoucí Rady aktivu zasloužilých hasičů Krajského sdružení hasičů 
Jihomoravského kraje Ladislav Švejda vyzdvihl význam hasičských historiků a muzejníků 

Předání Čestného uznání Petru Fouskovi 
od Ing. Karla Richtera. | Foto: Silvie Kotačková
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a jako každoročně vyjádřil velký obdiv k činnosti bítešského okrsku i ke všem dobro-
volným hasičům Vysočiny. Náměstek starosty OSH Žďár nad Sázavou Miroslav Jágrik 
poděkoval delegátům za jejich činnost i za spolehlivé organizační zajištění chodu okrsku. 
Přítomné pozdravil také předseda Odborné rady hasičské historie OSH Brno-venkov Zde-
něk Moural a předal okrskovému starostovi upomínkový obraz. Ladislav Fajmon pozdravil 
přítomné jménem zasloužilých hasičů okresu Žďár nad Sázavou a vyzdvihl jejich setká-
vání v okrscích. Milan Sojka, starosta okrsku Dolní Loučky, vzpomenul „přeshraniční“ 
spolupráci s okrskem Velká Bíteš, která trvá již přes 20 let.

Následovali „civilní“ řečníci, z nichž první pozdravil přítomné starosta města Ing. Milan 
Vlček, ocenil dosavadní vzájemně prospěšnou spolupráci a poděkoval hasičům za nasazení 
při záchraně zdraví a majetku občanů. Doktor Svatopluk Horek poděkoval za důvěru a přislí-
bil další součinnost při zdravotních prohlídkách. Zastupitel Alois Koukola představil přílohu 
Zpravodaje „Poznáváme osobnosti bítešského regionu“, pojednávající o hasičském buditeli 
Vincenci Brožovi, a předal několik výtisků čestným hostům. Jako poslední vystoupil opět 
Ing. Karel Richter, zodpověděl dotazy, které se během diskuze objevily, a předal starostovi 
okrsku pamětní známku vydanou ke 150. výročí založení první organizace českého hasič-
stva. Přijetím usnesení skončila oficiální část slavnostní schůze a bylo podáno občerstvení.

Co říci závěrem?
Nechci být sentimentální, ale obětavou práci hasičů pro společnost, doplněnou cílevě-

domou snahou o zapojení mládeže, stejně tak jako jejich přátelství a kamarádství, přehléd-
nout nelze. Važme si takových lidí - zejména v dnešní době!

Alois Koukola

sPort

NoHEJBaloVÝ tUrNaJ – ProsINEC 2014

V pondělí 29. 12. 2014 se usku-
tečnil ve sportovní hale TJ Spartak 
10. ročník turnaje v nohejbalu trojic. 
Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. Po 
úvodním nástupu a seznámení s pra-
vidly proběhlo rozlosování do dvou 
skupin po pěti týmech. Ve skupinách 
se hrálo systémem každý s každým, 
následovala vyřazovací část turnaje, 
to znamená čtvrtfinále, semifinále, 
zápas o 3. místo a finále turnaje. Ví-
tězem se po celodenním soupeření Ocenění hráči. | Foto: Otto Hasoň
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stal tým DŘEVĚNÝ PLOT. Druhé místo obsadily MUŇKY. Na třetím místě skončil tým 
MASERATTI. Vítězné týmy byly odměněny věcnými cenami. Poděkování patří všem zú-
častněným a také sponzorům turnaje – PBS a.s., LABARA s. r. o., SPORTBAR Klíma, 
potraviny MANFOOD Janda, Jeřábkova pekárna, MIHAL s. r. o.

Zdeněk Káňa

PoZVÁNKa Na BEsEDU

Tělovýchovná jednota Spartak Velká Bíteš zve příznivce cyklistiky na besedu s bývalým 
reprezentantem Jiřím Dalerem. Beseda se uskuteční ve středu 18. února v přísálí kultur-
ního domu ve 14 hodin. 

Hana Holíková, za TJ Spartak

ostatNÍ

NoVÉ MÍsto Pro sEtKÁNÍ s PŘÍroDoU 

Odpovědí na stále zvětšující se tlak člověka na krajinu by se mohly v budoucnu stát 
ostrůvky nedotčené a samovolně vyvíjející se přírody. Místa, kde by se v nekultivovaném, 
člověkem neusměrnovaném prostředí vyvíjely podmínky pro život mizejících rostlinných 
a živočišných druhů.

Krajina s rostoucím blahobytem člověka prodělala v minulých stoletích mnoho necitlivých 
změn a nevratných zásahů. Ať už to bylo vydrancování přírodních lesů a jejich postupná 
přemena v nemocné monokultury, násilná kolektivizice po vzoru sovětských odborníků, ro-
zorávající meze a narovnávající řečiště potoků až po dnešní bezohledné zabírání nejúrodněj-
ších polí ve jménu luxusních lidských obydlí, hal na skladování nadbytku a developerského 
byznysu, který dle statistik v naší zemi denně přemění cca 15 ha půdy na beton.

Biokoridor u novosadské borovice. | Foto: Pavel Holánek 
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Obdivuhodným počinem, snahou o rozčlenění kukuřičných lánů a zvelebení krajiny, 
byla výsadba biokoridoru v lokalitě „za traktorkou“ směrem k novosadské borovici. Po-
zemek o délce 800 m a šířce 40 m ponechala samovolně se vyvíjející přírodě společně  
s finančním nákladem rodina pana Petra Ventruby z Nových Sadů.

Kostru biokoridoru tvoří 120 ks vysokokmenných jabloní převážně starých krajových 
odrůd. Moravské jaderničky, Malinové hornokrajské, Astrachány červené a spousta dal-
ších odrůd jsou pomístně podsázeny podružným patrem hrušní polniček, jeřábů a třešní 
ptačích. Ucelený remízek je smíšen z javorů, dubů a jírovců. Po celé délce biokoridoru 
je ponecháno zvěřní políčko s vírou, že se časem sukcesí objeví první chrpy, vlčí máky,  
keře a další „plevel“.

Velkopěstitelé řepky a kukuřice prohánějící se po uježděných polích čím dál většími 
traktory určitě nebudou těmi, kdo dílo rodiny Ventrubových z Nových Sadů budou velebit 
a hýčkat. Ale snad budoucnost jednou řekne „i tehdy díky Bohu žili lidé, hospodáři, jimž 
nebyl stav krajiny lhostejný“.

Jiří Nohel, hajný

KDy BUDE VHoDNĚJŠÍ DoBa?

Zimní období je obdobím dlouhých ve-
čerů, uzavření se do sebe, takového útlumu, 
přemýšlení, uvědomování si, stejně jako 
když zvířata se ukládají k zimnímu spánku 
či sníh pokryje celou zem, tak lidské tělo,  
mysl a všechno, co nevidíme, potřebuje 
odpočinek, aby mohlo z jara zase pookřát  
a začít jakoby nově, s jinými životními úkoly,  
s novou energií. 

Aby to všechno mohlo přirozeně přijít,  
tak Centrum pohody ve Velké Bíteši si pro 
vás připravilo únorovou pohodičku v solné 
jeskyni. Zaplatíte pouze 100 Kč na 45 mi-
nut a k tomu dostanete 30 minut v solné 
jeskyni  ZDarMa, abyste se mohli sku-
tečně odpojit od dnešního světa a soustře-
dit se pouze na sebe a vaše nitro. Proto je 
tu zima a nabádá nás k těmto činům. Šetřit 
energii mluvením a organizováním. Pouze se 
učit naslouchat, pozorovat, plynout, vypnout. Pokud se toto všechno jako lidstvo naučíme,  
tak zdraví a úspěchy přijdou automaticky samy. Každý z nás bude vědět, kde je jeho sku-
tečné místo. To, co všechno hledáte u ostatních, objevíte nejdříve u sebe – štěstí, lásku, 
zdraví, harmonii. Atd. 

Recepce solné jeskyně. | Foto: Archiv Centrum pohody
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Někdo si může říct, že si odpočine doma, nepotřebuje solnou jeskyni. Určitě máte také 
pravdu a je to v pořádku. Ale pokud chcete přivítat do vašeho života nové příležitosti,  
je potřeba něco v životě změnit a nezměníte to tím, že budete stále vstávat z té samé po-
stele, dělat stejné činnosti, chodit do té samé práce, potkávat stejné lidi atd., a jestliže se 
rozhodnete k jakékoliv životní změně, nestačí na to jeden týden, ani měsíc a někdy ani 
rok. Je to skutečně jiný životní styl tak, jak ho s radostí dokážete v dané chvíli přijímat,  
aby vám přinášel radost a potěšení, aby se stal přirozenou plynulou a vytrvalou cestou,  
díky které dosáhnete skutečné a trvalé změny ve vašem životě, ať je to zdraví, lepší po-
stava, nový partner, bohatství, dům atd….A čekat na vhodnější dobu? – To dřív přijde vaše 
ukončení pozemského života…

Tím, že solná jeskyně je atypický jedinečný prostor, který působí na všechny vaše smysly 
zároveň – prostředí, měnící se barvy, hudba, teplo, vůně… tím vám urychlí vaše životní zá-
měry. Lépe se budete cítit lehčeji a přitom sebejistě – proto se najednou bude měnit váš život,  
protože se budete měnit vy. Nejde jen o dýchací cesty, ale komplexní očistu lidského organi-
smu. Zbavíte se negativní energie, která je za ta léta nahromaděná v každé buňce vašeho těla, 
budete se čistit po všech stránkách. Stejně jako když máte dobrý pocit z toho, že jste uklidili 
dům či garáž, tak budete mít 10000x lepší pocit ze sebe, když uděláte krok k vašemu nitru. 

A věřte mi, že tuto očistu potřebuje naprosto každý z vás a je jedno, zdali máte měsíční 
příjem hmotné nouze či mnohonásobně vyšší….

Centrum pohody je tu pro vás, abyste snadněji dosáhli vašich snů, dostali lepší životní 
příležitosti, abyste na všechno nebyli sami…Abyste se na chvíli dostali od vašeho všed-
ního života a konečně byli sami sebou. 

Krásné únorové dny vám z celého srdce přeje Julie Kolářová – rodinná duševní terapeutka.

ValENtÝN V solNÉ JEsKyNI - soBota 14. 2. 

Pozvěte vaši lásku do romantické solné jeskyně ve Velké Bíteši. Společně si můžete 
prohloubit váš vztah prožitkem odevzdání a relaxace. Zdarma vám oběma nabízíme aro-
materapii SÍLA SRDCE - která uklidňuje, osvěžuje a povznáší tělo, mysl i činnost srdíčka. 

Vždy začínáme v celou hodinu. Prosím, předem si rezervujte VÁŠ čas na tel. 774 373 
053. Cena pro pár 200Kč.

Julie Kolářová – rodinná duševní terapeutka

ZMĚNa tErMÍNU BoHoslUŽEB

Apoštolská církev ve Velké Bíteši vás srdečně zve na bohoslužby, které se od února 
konají v novém čase: každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 17.00 hodin v učebně 
v prostorách Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře.

Jsme společenství křesťanů, kterým nestačí formálně-tradiční pojetí víry v Boha a roz-
hodli se hledat osobní vztah s Ním ve snaze poznávat Jeho vůli pro život každého z nás. 
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A to skrze poznávání Bible jako Božího slova daného člověku, vzájemného předávání si 
vlastních zkušeností o životě s Bohem a očekávání na Boží jednání v životě každého z nás. 
Velkou inspirací jsou pro nás mimo jiné „moravští bratři“, kteří Boží slovo vzali vážně  
a rozhodli se podle něj žít.

Nabízíme zamyšlení nad Biblickým poselstvím, křesťanské písně, modlitby a rozhovory 
na různá témata a problémy, které vás mohou trápit nebo zajímat.

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

Věra Pokorná, za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši 

soUHrNy UsNEsENÍ

soUHrN UsNEsENÍ ZE sCHŮZE raDy MĚsta VElKÁ BÍtEŠ 
Č. 3/2014 KoNaNÉ DNE 8. ProsINCE 2014 

• 2/03/14/rM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 2/14 ze dne 24. 11. 2014 
odpovědnost: rada města termín: 8. 12. 2014
• 3/03/14/rM – schvaluje Směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2015
• 4/03/14/rM – schvaluje Směrnici pro vedení pokladen města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2014
• 5/03/14/rM – bere na vědomí účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace ke 
dni 30. 9. 2014 a protokol o výsledku průběžné veřejnosprávní finanční kontroly Polikliniky Velká 
Bíteš, příspěvkové organizace za období od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 8. 12. 2014
• 6/03/14/rM – rozhoduje uzavřít dohodu o prostorovém uspořádání staveb na stavbu „Rekon-
strukce komunikace k MŠ U Stadionu, Velká Bíteš“ se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko,  
IČ: 43383513 a Vodárenskou akciovou společností, a.s. IČ: 49455842.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 23. 12. 2014
• 7/03/14/rM – pověřuje v souladu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
tyto členy zastupitelstva města Velká Bíteš přijímat v souladu s ustanovením § 11 a § 11a odst.  
1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů projev vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství před matričním úřadem Velká Bíteš 
Ing. Milana Vlčka, Ing. Tomáše Kučeru a Ing. Aloise Koukolu, CSc.
Rada města   schvaluje užívaní závěsného odznaku dle § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení) při významných příležitostech a občanských obřadech těmito členy zastupitelstva 
města Velká Bíteš Ing. Milanem Vlčkem, Ing. Tomášem Kučerou, Ing. Aloisem Koukolou, CSc.
odpovědnost: pověření členové ZM termín: průběžně
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• 8/03/14/rM – rozhoduje odložit dlouhodobě plánovanou úpravu nájemného za užívání bytů ve 
vlastnictví města Velká Bíteš o jeden rok. Rada města Velká Bíteš schvaluje předložený návrh Do-
hody o změně výše nájemného a pověřuje odbor majetkový uzavřením těchto nových dohod s jed-
notlivými nájemci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014
• 9/03/14/rM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek parc.č. 2539/117 – orná půda o výměře 
1019 m2 v k.ú. Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za pozemek parc.č. 2539/16 – orná půda o vý-
měře 2303 m2 v k.ú. Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem SS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 12. 2014
• 10/03/14/rM – rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory ve staré budově Polikli-
niky na ulici Tyršova 223 ve Velké Bíteši, a to:
Ordinaci č. 1 o podlahové ploše 23,10 m2

Ordinaci č. 2 o podlahové ploše 20,50 m2

Čekárnu o podlahové ploše 18,90 m2

RTG, sklad o podlahové ploše 16,32 m2

Šatnu, sprchu, WC o podlahové ploše 11,05 m2

Bývalou zubní laboratoř o podlahové ploše 23 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 12. 2014
• 11/03/14/rM – rozhoduje souhlasit s realizací akce „TurboCar – přípojka vody a kanalizace“ dle 
předložené přepracované dokumentace. Obvyklé podmínky pro umístění a provedení přípojek sta-
noví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2014
• 12/03/14/rM – rozhoduje uzavřít darovací smlouvu č. ID PR01037.0060 na finanční dar ve výši 
11.616 Kč s dárcem Krajem Vysočina. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2014
• 13/03/14/rM – rozhoduje nesouhlasit s pokácením borovice  na pozemku města, parc. č. 834/5 
v k.ú Velká Bíteš, rostoucí u bytového domu Družstevní č.556, Velká Bíteš s tím, že bude proveden 
udržovací řez.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 14/03/14/rM – rozhoduje poskytovat za výkon funkce předsedy komise rady města odměnu ve 
výši 1.200 Kč s tím, že výplata odměny je podmíněna minimálně jedním zasedáním za příslušný 
měsíc. Odměna se bude poskytovat od 8. 12. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: průběžně
• 15/03/14/rM – rozhoduje souhlasit s pokácením borovice na pozemku města, parc. č. 748/1  
a smrku na pozemku parc.č. 749 vše v k.ú a obci Velká Bíteš u bytového domu Družstevní č. 564. 
RM dále rozhoduje nesouhlasit s pokácením smrku a buku na pozemku města parc.č. 748/1 a 749, 
vše v k.ú Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 16/03/14/rM – schvaluje navýšení účetních odpisů DHIM na rok 2014 dle žádosti Mateřské školy 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 23. 12. 2014
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• 17/03/14/rM – rozhoduje souhlasit s  uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 
86, příspěvkové organizace v období vánočních prázdnin od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 22. 12. 2014
• 18/03/14/rM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8901/14.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 12. 2014
• 19/03/14/rM – rozhoduje souhlasit se zabezpečením činnosti laboratoře Polikliniky Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace  přístrojem Cobas Mira Plus dle nabídky firmy Bio Vendor – Laboratorní 
medicína a.s.
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: 31. 12. 2014
• 20/03/14/rM – schvaluje navýšení účetních odpisů DHIM na rok 2014 dle žádosti Mateřské školy 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 23. 12. 2014
• 21/03/14/rM – rozhoduje souhlasit s prodloužením termínu pro předložení vyúčtování dotace do 
30. 6. 2015 dle žádosti Ing. Ivany Horké.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 1. 2015
• 22/03/14/rM – bere na vědomí nabídku spolupráce, informace o současném stavu provozování 
loterií a plnění odvodové povinnosti společnosti BONVER WIN, a.s. s tím, že vzhledem k ukončení 
provozu loterií na území města spolupráce není možná.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2014
• 23/03/14/rM – doporučuje ZM navýšit limit mezd a jejich úhradu z fondu odměn pro rok 2014 
pro středisko Kulturní dům dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, 
příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 12. 2014
• 24/03/14/rM – doporučuje ZM převést nedočerpanou částku z položky platy zaměstnanců do 
provozu Městské knihovny Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 12. 2014
• 25/03/14/rM – rozhoduje využít nabídku tvůrčího kolektivu, zastoupeného Mgr. Tomášem Bo-
rovským, Ph.D., Mgr. Martinem Štindlem, Ph.D. a Janem Zdubou, ze dne 5. 12. 2014 na vydání 
bítešských dějin s tím,  že žádá tvůrčí kolektiv o konkretizaci záměru.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2014
• 26/03/14/rM – rozhoduje uzavřít Pojistnou smlouvu č. 2730314565, dodatek č. 003 k pojistné 
smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti s pojistitelem UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 
160 12 Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2014
• 27/03/14/rM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 239 na ul. 
Tyršova, Velká Bíteš, o 1 rok.
odpovědnost: odbor majetkový, oddělení správní termín: 9. 12. 2014
• 28/03/14/rM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 v bytovém domě č.p. 259 na ul. 
Návrší, Velká Bíteš, na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový, oddělení správní termín: 31. 12. 2014
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• 29/03/14/rM – rozhoduje uzavřít dohodu o prostorovém uspořádání staveb na stavbu „Rekon-
strukce Masarykova náměstí a částí ulic Lánice a Růžová, Velká Bíteš“ se Svazem vodovodů a ka-
nalizací Žďársko, IČ: 43383513 a Vodárenskou akciovou společností, a.s. IČ: 49455842 na umístění 
3 vlajkových stožárů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 12. 2014
• 30/03/14/rM – doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel objemu prostředků na platy pro Domov 
důchodců a Pečovatelskou službu dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 12. 2014
• 31/03/14/rM – schvaluje SPOZ od 1. 1. 2015 novou cenu 400 Kč za jeden dárkový balíček pro 
jednoho občana, který  dostává občan v 70, 75, 80 letech a každý další rok při svém výročí narození.
Rada města   schvaluje SPOZ od 8. 12. 2014 novou cenu 300 Kč za jeden vánoční dárkový balíček 
pro osamělého občana.
odpovědnost: SPOZ termín: průběžně
• 32/03/14/rM – rozhoduje stanovit vhodné místo a dobu pro uzavírání manželství.
Vhodné místo a doba pro uzavírání manželství ve smyslu § 663 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník a § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů pro matriční úřad Velká Bíteš je stanovena takto:
 • místo uzavírání manželství – obřadní síň
 • doba uzavírání manželství – každá sobota. 
odpovědnost: matrikářka termín: průběžně
• 33/03/14/rM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2014:
 • Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,  
  příspěvková organizace
 • Jiřině Janíkové, ředitelce  Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
 • Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
 • Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
 • Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,  
  příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka termín: 31. 12. 2014
• 34/03/14/rM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle závěrečného rozpočtového opatření 
města č. 14/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 1. 2015

soUHrN UsNEsENÍ ZE sCHŮZE raDy MĚsta VElKÁ BÍtEŠ 
Č. 4/2014 KoNaNÉ DNE 22. ProsINCE 2014 
 
• 2/04/14/rM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 03/14 ze dne 8. 12. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 22. 12. 2014
• 3/04/14/rM – v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš 
spol. s r.o.:
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- volí dle návrhu zastupitelstva města členy dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby 
Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období takto: 
Bc. Jiří Dohnal,
Ing. Pavel Kratochvíla,
Ing. Bohumil Hejtmánek,
Zdeněk Blažek,
Ing. Tomáš Pelán,
Miroslav Doubek,
Stanislav Mihal.
- schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.
odpovědnost: rada města termín: 1. 1. 2015
• 4/04/14/rM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, Velké 
Meziříčí, IČ 60732610 předložený dodatek č. 1 na akci „Dešťová kanalizace, ul. Růžová“, kterým se 
mění termín dokončení díla na 31. 3. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 12. 2014
• 5/04/14/rM – rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 27/31/12/RM a č. 19/29/13/
RM tak, že se tato usnesení ruší.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2014

soUHrN UsNEsENÍ ZE ZasEDÁNÍ ZastUPItElstVa MĚsta 
VElKÁ BÍtEŠ Č. 2/2014 KoNaNÉHo DNE 8. ProsINCE 2014 

• 1/2/14/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Bohumila Hejtmánka a MUDr. Svatopluka Horka.
• 3/2/14/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2014  
č. 12/2014 schválené radou města dne 3. 11. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 12. 2014
• 4/2/14/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 13/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2014
• 5/2/14/ZM: schvaluje rozpočtové provizorium města Velké Bíteše na rok 2015 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2015
• 6/2/14/ZM: bere na vědomí účetní výkazy sestavené k 30. 9. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 12. 2014
• 7/2/14/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 30. 11. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 12. 2014
• 8/2/14/ZM: rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 Smlouvy o úvěru č. 10101/13/LCD s Českou spořitel-
nou, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4.
odpovědnost: odbor finanční termín: 23. 12. 2014
• 9/2/14/ZM: volí členem kontrolního výboru Danu Jirglovou.
• 10/2/14/ZM: zřizuje osadní výbory v částech města Bezděkov, Březka, Jáchymov, Jestřabí, Jind-
řichov, Ludvíkov, Pánov. Osadní výbory Jestřabí, Ludvíkov, Pánov budou tříčlenné. Osadní výbor 
Bezděkov bude šestičlenný. Osadní výbory Březka, Jáchymov, Jindřichov budou sedmičlenné.
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• 11/2/14/ZM: volí předsedou osadního výboru v části města Bezděkov Jiřího Křikavu a členy to-
hoto výboru Jiřího Buchtu, Petra Vondráka, Jiřího Pecinu,  Zdeňka Borkovce, Petra Kopáčka.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Březka Pavla Buriana 
a členy tohoto výboru Ing. Josefa Šilhana, Ing. Josefa Janštu, Jiřího Báňu, Radka Suchánka, Markétu 
Burešovou, Josefa Kozu.
Zastupitelstvo města Velká  Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jáchymov Roberta 
Hladíka a členy tohoto výboru Ing. Petra Hofmanna, Ing. Pavla Hampla, Renatu Ševčíkovou, Pavla 
Kotlana, Jaromíra Rybníčka, Pavlínu Březinovou.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jestřabí Ivu Svobo-
dovou a členy tohoto výboru Miluši Prokešovou, Dagmaru Doubkovou.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Jindřichov Rado-
míra Holíka a členy tohoto výboru Magdu Strnadovou, Martu Karáskovou, Rudolfa Bryma, Ludvíka 
Marka, Blanku Malátovou, Jaroslava Krupičku.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Ludvíkov Josefa 
Pelána a členy tohoto výboru Bohuslava Buriana, Josefa Voborného.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš volí předsedou osadního výboru v části města Pánov Vítězslava 
Habána a členy tohoto výboru Zdeňka Jeřábka, MUDr. Stanislava Voborného.
• 12/2/14/ZM: rozhoduje poskytovat za výkon funkce předsedy osadního výboru odměnu ve výši 
1.200 Kč měsíčně ode dne 8. 12. 2014.
• 13/2/14/ZM: deleguje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na 
valné hromady obchodní společnosti Lesní družstvo svazu obcí s.r.o., a to do doby ukončení voleb-
ního období zastupitelstva města.
• 14/2/14/ZM: deleguje Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Svazu 
vodovodů a kanalizací Žďársko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.
• 15/2/14/ZM: deleguje Ing. Milana Vlčka jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Svazku 
vodovodů a kanalizací Ivančice, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.
• 16/2/14/ZM: deleguje Ing. Tomáše Kučeru jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Mik-
roregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.
• 17/2/14/ZM: navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní 
společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období: jako člena dozorčí rady 
Jiřího Dohnala.
• 18/2/14/ZM: navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní 
společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období: jako člena dozorčí rady 
Ing. Pavla Kratochvíla.
• 19/2/14/ZM: navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní 
společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období: jako člena dozorčí rady 
Ing. Bohumila Hejtmánka.
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• 20/2/14/ZM: navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní společnosti 
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období: jako člena dozorčí rady Zdeňka Blažka.
• 21/2/14/ZM: navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní 
společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období: jako člena dozorčí rady 
Ing. Tomáše Pelána.
• 22/2/14/ZM: navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní 
společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období: jako člena dozorčí rady 
Miroslava Doubka.
• 23/2/14/ZM: navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní 
společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období: jako člena dozorčí rady 
Stanislava Mihala.
• 24/2/14/ZM: rozhoduje převzít do majetku města Velká Bíteš od Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko pro Svaz již nepotřebnou kanalizační stoku C na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši a dále 
rozhoduje uzavřít Darovací smlouvu na předmětnou stoku C se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko.
odpovědnost: oddělení správní termín: 31. 12. 2014
• 25/2/14/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů pro realizaci veřejné 
zakázky „II/379, II/602 Velká Bíteš – ul. Na Valech včetně OK“, projektová dokumentace včetně 
přílohy plné moce k zastupování při zadávacím řízení s Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 12. 2014
• 26/2/14/ZM: rozhoduje směnit pozemek parc.č. 2539/117 – orná půda o výměře 1019 m2 v k.ú. 
Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za pozemek parc.č. 2539/16 – orná půda o výměře 2303 m2 
v k.ú. Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem SS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2015
• 27/2/14/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc.č. 5083 – ostatní plocha, silnice o výměře 
94 m2 v k.ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2015
• 28/2/14/ZM: rozhoduje směnit část pozemku parc.č.1/3 – trvalý travní porost o výměře cca 670 
m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše a v obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za pozemek 
parc.č. 5063 – ostatní plocha, silnice o výměře 102 m2 v k.ú. Holubí Zhoř s tím, že náklady spojené  
s geometrickým oddělením pozemku a vkladem SS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2015
• 29/2/14/ZM: rozhoduje směnit pozemek parc.č. 5593 – ostatní plocha, ostatní komunikace o vý-
měře 194 m2 v k.ú. Holubí Zhoř a v obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš za část pozemků 
parc.č. 5170 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 27 m2 a část parc.č. 5171 – zahrada 
o výměře cca 9 m2 s tím, že úhrada rozdílu ve výměrách pozemků bude řešena prodejem. Náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem SS do KN hradí obě strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2015
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• 30/2/14/ZM: revokuje usnesení č. 11/23/13/ZM ze dne 18. 2. 2013 tak, že je nahrazuje usnesením 
ve znění: Zastupitelstvo města Velká Bíteš schvaluje začlenění města Velká Bíteš, IČ: 00295647  do 
území působnosti místního partnerství MAS Most Vysočiny, o.p.s., Velké Meziříčí, IČ: 26943662  
a  přípravu Integrované rozvojové strategie území na období 2014-2020.
odpovědnost: místostarosta termín: 31. 12. 2014

INZErCE

ŘÁDKoVÁ INZErCE

Vyměním byt 2+kk v OV za 3+1 v OV bez RK. Tel. č. 604 988 718.
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Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154,  tel.: 566 789 311,  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro březen 2015: 19. února 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Jiří Košťál – Jinošov 83 
PRODEJ LYŽÍ A SNOWBOARDŮ ELAN 

LYŽAŘSKÝ SERVIS 
PŮJČOVNA

NOVĚ PŮJČOVNA A PRODEJ BĚŽKAŘSKÉHO VYBAVENÍ 

PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ

montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace 
Pátek 15.00 – 19.00    Sobota 10.00 – 18.00    Neděle 10.00 – 16.00 

Zakázky na počkání nebo dle dohody.                 Tel.: 604 989 095 www.skikostal.cz 
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Fajn autoškola zahajuje 
každé první úterý a čtvrtek 
v měsíci kurz k získání 
řidičského oprávnění pro 
skupinu B os.automobil od 6980Kč.  
 

Od března zahajujeme kurzy na motorky. 
  
Další info na netu: www.fajn-autoskola.cz 

 nebo tel. 603 576133.     

                                                   
                   
 DØEVO�PALIVOVÉ

603�822�755
723�436�148www.DubovePoleno.cz

Dub,�buk,�habr��Cena:�990�Kè�za�sypaný
prostorový�metr�naštípaného�døeva

z�Velké�Bíteše:

z�Holubí�Zhoøi:
Doprava�po�V.Bíteši�70�Kè

Smrk,�borovice
750�Kè�za�sypaný�prostorový�metr�naštípaného�døeva
850�Kè�za�prostorový�metr�v�metrových�kulanech
Doprava�16�Kè�za�km Objenávky

i�v�sobotu
a�nedìli
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Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 
 

V roce 2012 zrealizovalo jedno z charitních zařízení Kopretina  
- centrum pro rodiny s dětmi pilotní projekt terénní práce v rodinách 
s dětmi.  
Ten se díky zjištěnému zájmu uživatelů a spolupracujících organizací 
stal 1. ledna 2013 další službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
s názvem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  
 
Cílovou skupinou této služby jsou, jak ze samotného názvu vyplývá, 
rodiny s dětmi, a to ty, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé 
sociální situaci nebo jsou ohrožené rizikovým způsobem života. Tyto 
rodiny žijí v okrese Žďár nad Sázavou.  
 
Cílem pracovníků je podporovat uživatele při samostatném řešení 
obtížných životních situací, pomocí nácviku posilovat a zvyšovat 
rodičovské role a kompetence, obnovovat funkčnost a stabilitu 
rodiny jako celku za pomoci vlastních zdrojů. Dle individuálních 
potřeb rodiny zajišťují návaznost dalších služeb. 

 
Jedná se o podporu v péči o dítě a jeho zdravý a přirozený vývoj, pomoc při výchově dětí, 
přípravě do školy, doprovod na úřady, ve školských zařízeních a jiných institucích, podporu při 
vedení domácnosti a hospodaření s finančními prostředky, pomoc při vyřizování sociálních 
dávek, zprostředkování další pomoci aj. Dle individuálních potřeb rodiny zajišťují návaznost dalších 
služeb. 
 
Sociální služba je poskytována zdarma. Dosah služby je po celém okrese Žďár nad Sázavou. 
Provozní doba je umístěna na webových stránkách na následujícím odkaze: 
http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/socialne-aktivizacni-sluzby-pro-rodiny/ 
 
 
Z terénu ... aneb z vyprávění jedné uživatelky 
 
„Po narození syna jsem se ocitla v těžké situaci. A sama. Pro samoživitelku 
s dítětem je obtížné vše zvládat hlavně finančně. Trápil mě pocit, že jsem 
neschopná matka. Stále plačící dítě, byt vzhůru nohama, vlastní zdravotní 
potíže, staré dluhy, vydírání bývalého přítele… Když se Martínkova babička 
rozhodla mého syna získat do péče, neměla jsem sílu na boj. Udala mě na 
sociálce, že se o malého nedokážu postarat. 
Obrátit se na terénní službu pro rodiny od Charity mi doporučila sociální 
pracovnice z našeho městského úřadu. Dostala jsem šanci. Už jen ten 
pocit, že nejsem na všechno sama, že se můžu vypovídat… Pracovnice té 
služby mi pomohly znovu najít sílu problémům se postavit. Společně jsme 
začaly pracovat na tom, abych zvládala udržovat domácnost a zároveň 
měla čas věnovat se správně Martínkovi. Podle paní doktorky byl 
opožděný. Než se podařilo vyřídit výživné, zapůjčily mi nejnutnější potřeby 
pro miminko. Pracovnice mi také pomohly lépe si zorganizovat den, naučila 
jsem se dobře a přitom levně vařit. Bude se mi to hodit, Martínek už začíná 
jíst první dětská jídla. Dělá velké pokroky. Ráda bych jednou byla úplně 
samostatná a sebevědomá máma.“ (S. Z.) 
 
Kontakt na vedoucí služby: Petra Válková, DiS.  
mob.: 733 741 566,e-mail: petra.valkova@zdar.charita.cz  
Horní 22, 591 01  Žďár nad Sázavou 
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na www.zdar.charita.cz 
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Mateřská škola  U Stadionu 
 vás zve v úterý 17. února  2015 

v 9.30 hodin na 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Program: 
 

 masky vychází od Mateřské školy U Stadionu v 9.30 hod. 
 průvod prochází městem v doprovodu živé hudby s malými 

zastávkami  - masopustní rýmovačky a písně  
 v 10 hod. zahájení na Masarykově náměstí před radnicí – suplika 

p. starostovi o povolení průvodu 
 vystoupení dětí z národopisného kroužku Bítešánku s pásmem 

„Masopust je tady“ 
 rej masek 
 malé občerstvení 

 
Masopust je tady, 
je nás slyšet všady, 
rýmovačky, písničky       
i    veselé básničky.                                                        

 

     Kominík anebo ras,                                        
     po roce jsme tady zas,  
     nevěsta anebo bába, 
     každá maska je tu ráda     

 

Medvědář a hadrnice   
už se ženou do světnice,  
k tanci hraje zvesela    
masopustní kapela.   Koza, kůň a stračena, 

 
PRŮVOD   PRÁVĚ   ZAČÍNÁ! 
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Kancelář ředitele krajského ředitelství 
Oddělení tisku a prevence 

  

 
 
 

 
Adresa 
Vrchlického 46 
587 24  Jihlava 
 
Tel.: 974 261 208 
Fax: 974 261 700 
Email: prevence@policievysocina.cz 

 

Jezdit připoutaný je důležité 
 

Jednou z priorit, na kterou se soustředí policisté na Vysočině, je bezpečnost v silničním provozu. 
Ke snížení tragických následků dopravních nehod mohou přispět i osoby jedoucích ve vozidlech a 
to tím, že budou věnovat větší pozornost používání zádržných systémů. Pro zvýšení bezpečnosti 
všech osob přepravovaných ve vozidle je nezbytně nutné, aby používaly zádržné systémy. Člověk, 
který je řádně připoutaný bezpečnostním pásem, má šestkrát větší šanci při dopravní nehodě 
přežít než osoba, která je nepřipoutaná.  
 
Pokud se osoba ve vozidle nepřipoutá a automobil při rychlosti 50 kilometrů v hodině narazí do 
překážky, nejčastěji do jiného vozidla, znamená to pro člověka volný pád ze třetího poschodí, tj. 
přibližně z deseti metrů. Při rychlosti 70 kilometrů v hodině odpovídá vliv nárazu na osádku vozidla 
volnému pádu z šestého poschodí. 
 
Každý nepřipoutaný člověk představuje také velké riziko pro ostatní spolujezdce ve vozidle, a to i 
pokud jsou oni sami připoutaní. Podstatné je také myslet na to, že airbag plní svou funkci pouze 
v kombinaci s bezpečnostním pásem, pro nepřipoutaného se může stát smrtícím nástrojem. 
 
Nelze podceňovat ani krátké jízdy, v žádném případě nejsou bezpečnější. I při těchto cestách 
může dojít k vážné dopravní nehodě. 
 
Důležité je se připoutat správně. Bezpečnostní pás nesmí vést přes krk, vždy přes klíční kost. Pod 
pásem by neměly být tvrdé a ostré předměty, jako propisky, mobilní telefony apod., které mohou 
při dopravní nehodě jejich majitele vážně poranit. Autosedačka musí být plně funkční a pro dítě 
bezpečná, pohodlná a příjemná. Nesmí být pro dítě příliš malá. U starších dětí nesmí vést pásy 
přes břicho a krk. Podsedák dítě vyzvedne tak, aby mohlo správně použít bezpečnostní pásy, ty by 
měly vést přes pánev a rameno. Velmi nebezpečné je mít dítě při jízdě na klíně nebo zajištěné 
bezpečnostním pásem spolu s dospělou osobou. 
 
Na používání zádržných systémů si stačí pouze zvyknout. Po nějakém čase je člověku, který je 
zvyklý používat bezpečnostní pásy, jízda bez nich již nepříjemná. 
 
 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Oddělení tisku a prevence 
nprap. Martin Dušek 
koordinátor prevence 
tel:   974 261 208 
mobil: 725 868 475 
e-mail: prevence@policievysocina.cz 
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MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 

VLASTNÍCI ODCIZENÝCH VOZIDEL, 

POZOR! 
 

Důležitá  změna platná od 1.1.2015 v souvislosti s novelou zákona číslo 56/2001 
Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, v § 12 odst.5, ukládá 
vlastníku vozidla tuto povinnost:  

„Bylo-li silniční vozidlo odcizeno, je povinností vlastníka 
silničního vozidla požádat o jeho vyřazení z provozu bez 
zbytečného odkladu poté, co se o odcizení silničního vozidla 
dozvěděl; k žádosti přiloží policejní protokol. „ 

K žádosti se dále přiloží technický průkaz pro zápis této změny. Osvědčení o 
registraci silničního vozidla a tabulky s přidělenou registrační značkou se k 
žádosti přiloží, má-li je vlastník k dispozici.  

Pokud vlastník vozidla tuto změnu nenahlásí,  je povinností úřadu 
podle ustanovení § 83 odst. 1 písm. c) nebo § 83a odst. 1 písm. e) 
zákona číslo 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních 
komunikacích, ukládat za nesplnění této povinnosti finanční 
sankce.  

Proto Vás žádáme, aby ve Vašem zájmu byla příslušná žádost 
podána a odcizené silniční vozidlo vyřazeno z provozu co nejdříve.   
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Všichni účastníci ankety budou v losování, tři z vás mohou 
vyhrát permanentku na bowling. 

Jak hlasovat?
Každý nominovaný má přidělený svůj kód, v jedné sms 
zprávě můžete hlasovat např. pro jednoho soutěžícího 
z jednotlivých kategorií nebo pro více kategorií najednou. 

Maximálně tři hlasy z jednoho telefonního čísla!
SMS zprávy odesílejte na redakční telefon 724 782 162. 
Průběžné výsledky na www.exit162.cz.

Vítězové ankety Sportovec města Velká Bíteš:
2007 Petr Ouředníček
2008 Jiří Božek
2009 Tomáš Pisarčík
2010 Dana Jirglová
2011 Jan Pohl
2012 Michal Klusák
2013 Ondřej Plechatý

Mezi sportovními hosty se objevili například:
Richard Farda, MUDr. Zdeněk Ziegelbauer, Alois Hadamczik, 
David Kostelecký, Petra Dufková, Antonín Panenka, František 
Černík, Roman Vonášek, Josef Augusta, Josef Hron, Josef Machan, 
Josef Váňa, Šárka Kašpárková, Jan a Jindřich Pospíšilové

Ceny předávali nebo u příležitosti vyhlašování ankety 
či Sportovního plesu zpívali například:
Michal David, Vašo Patejdl, Petr Bende, Roman Vojtek, Renáta 
Podlipská, Michal Foret, Bořek Slezáček, Šárka Marková,  Leona 
Machálková, Petra Janů, Víťa Vávra, Karel Vágner,  David 
Suchařípa, Adam Kukačka, David Mattioli, Pepa Vojtek

Anketa o nejlepšího 
sportovce, mužstvo 
a trenéra Velké Bíteše
Redakce časopisu Exit162 vypisuje anketu o nejlepšího sportovce, mužstvo a trenéra roku 2014.
O vítězi rozhodnete právě vy. Vybírejte z nominací, které navrhly jednotlivé sportovní oddíly
a redakce časopisu Exit162. Hlasujte formou SMS zpráv na redakční telefon 724 782 162. Svoje
hlasy můžete zasílat do 15. 2. 2015 (včetně). Výsledky budou uveřejněny v březnovém vydání
Exitu162. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 21. února v rámci Sportovního plesu.
Vítězové získají poháry od  rmy MIHAL, s.r.o. a těšit se můžete na rozhovory i televizní reportáže. 

Pod záštitou starosty Velké Bíteše, Ing. Milana Vlčka

hlavní partner

u 

k,
ek 
n,

y 

ta 
na 
id 

hlavní partner

Celá nominace v Exitu162 nebo na bitessko.com






