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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
přichází únor a to znamená, že první polovinu letošní 
plesové sezóny města máme již za sebou. Vám mla-
dým i těm dříve narozeným, kteří jste si nenechali 
ujít čtvrtý Ples města děkuji za účast. Doufám, že jste 
si na plese našli a užili to, co jste od něj očekávali,  
a to ať vynikající hudbu kapely Eremy, nám všem dobře 
známou CM Jaroslava Čecha nebo nabídku kvalitních 
vín z Moravských Bránic od „Plačků“. Vám, kteří stále 
váháte s návštěvou městského plesu bych chtěl dopo-
ručit, abyste to s námi příští rok zkusili. Jsem přesvěd-
čen, že neuděláte chybu a stejně jako většina letošních 
návštěvníků se budete další roky na ples rádi vracet.  
V tom letošním roce si svoje taneční umění můžete ještě vyzkoušet na 17. Reprezentačním 
plesu PBS Velká Bíteš, Sportovním plesu, Rybářském plesu či Maškarním bálu. 

Během uplynulého měsíce jsme se potkali s obyvateli ulic Lánice (majiteli RD od ná-
městí po „mejto“) a Pod Spravedlností. Smyslem těchto schůzek bylo představení pro-
jektů rekonstrukcí uvedených komunikací, které bychom v následujících letech chtěli řešit. 
Technický stav vozovky a inženýrských sítí v uvedených ulicích nebyl léta řešen a v tomto 
ohledu jistě nejsou chloubou města. Předpokládám, že připomínky občanů, stejně jak  
i plánovaná nezbytná koordinace rekonstrukce hlavních řadů inženýrských sítí s případnými 
opravami přípojek k rodinným domům přispějí k bezproblémové realizaci vlastního díla.

Kromě přípravy rekonstrukcí silnic Na Valech, Pod Hradbami a Lánice zmiňovaných  
v minulém Zpravodaji, majetkový odbor městského úřadu v minulém měsíci mimo jiné ře-
šil další postup revitalizace prostoru za městským úřadem. Od počátku dubna by měly být 
zahájeny práce na výstavbě tří malých obchůdků za objektem technických služeb č.p. 88. 
V průběhu dalších měsíců letošního roku pak na úpravě plochy za technickými službami  
a prostoru mezi oběma budovami radnice. Na závěr letošní etapy stavebních prací pak bude 
kamenným obkladem upraven sokl druhé budovy radnice. V případě sousední budovy ma-
teřské školy bude zahájeno projektování úprav tohoto objektu č.p. 86. Horní patro hlavního 
objektu bude rozšířeno pro potřeby městského úřadu, v přízemí, prostoru dnešní prodejny 
obuvi vzniknou dvě samostatné prodejny se vstupem a výlohou do náměstí. Provoz školky 
v patře boční budovy bude i nadále zachován. Realizace všech těchto prací včetně úpravy 
prodejen ve dvorním traktu objektu a předláždění plochy dvora, bychom chtěli zvládnout 
do konce příštího roku 2017.

V letošním roce budeme pokračovat ve stavební činnosti mající za cíl zlepšení podmí-
nek v bítešských školách. U akce zateplení základní školy na Sadové chybí k dokončení 
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část plochy vrchní vrstvy fasády a soklu. Kvůli nepřízni počasí jsme v tomto případě měli 
bohužel vynucenou přestávku. Příznivou zprávou pro nás je, že máme šanci na získání 
dodatečné dotace na tuto akci ve výši cca 3 mil. Kč. V součtu by tak získané dotace na tuto 
akci mohly činit téměř 9 mil. Kč. V ZUŠ na Hrnčířské ulici je připravována oprava topení 
a toalet. V mateřské škole U Stadionu pak uvažujeme o rekonstrukci sociálních zařízení.

Jak jsem již zmínil na pravidelném lednovém setkání se členy bítešského Seniorklubu, 
v otázce výstavby supermarketu ve Velké Bíteši došlo k významnému posunu. Na základě 
dvou uskutečněných jednání na radnici se zástupcem developerské společnosti NIMIRU  
a zástupci obchodního řetězce BILLA jsme získali podrobné informace o tom, že posuzování 
projektu výstavby velkoprodejny v prostoru při benzinové stanici BDS na ulici Vlkovská 
uvedeným řetězcem se dostalo do závěrečné fáze. V případě kladného výsledku, který by měl 
být městu oznámen do konce dubna, by market měl být vybudován do konce letošního roku. 
Uvidíme, zda uvedené optimistické záměry dojdou naplnění. Výstavbu tohoto supermarketu 
město totiž dlouhodobě podporuje. Rozdílné stanovisko má však vedení města v případě 
investiční skupiny, která projektuje supermarket na loukách pod náměstím. Tito developeři 
nebyli dosud ochotni akceptovat požadavky města na začlenění stavby do problematické 
záplavové lokality u potoka Bítýška, stejně jako požadavky na velikost i vzhled objektu a na 
dopravní napojení do prostoru křižovatky ulic Jihlavská, Kpt. Jaroše a Hybešova. 

V minulém měsíci se uskutečnilo další z jednání ve věci společné snahy Velké Bíteše  
a Říčan o vyloučení průjezdu tranzitních kamionů po krajské silnici II/602, a to v ucele-
ném úseku od Kývalky po Velké Meziříčí. Odborný partner -  dopravní firma Znakom pro 
nás zpracovala návrh dopravních opatření na celé trase a připravila jej k odsouhlasení na 
odborech dopravy městských úřadů v Rosicích a Velkém Meziříčí a dopravním inženýrům 
Policie ČR Kraje Vysočina a Jihomoravského. Na základě uvedených vyjádření bude pak 
do konce března stanoven další postup v uvedené věci.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Od pondělí 22. února do pátku 26. února 2016 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA ČINNOSTI STUDENTŮ SOŠ JANA TIRAYE
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

Úterý dne 2. února 2016 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP – TRIO VE ČTYŘECH 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
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Sobota 6. února 2016 od 20.00 hodin
17. REPREZENTAČNÍ PLES PBS VELKÁ BÍTEŠ 
K tanci a poslechu hraje VYSOČINKA, v předsálí galerie cimbálová muzika Kyničan,  
host večera Jiří Korn. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš

Čtvrtek dne 11. února 2016 v 15.30 hodin
TVORBA JANTRY NA ROK 2016
Přednáší: Petra Kobzová. Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje Městská knihovna Velká Bíteš

Úterý dne 16. února 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice 300
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Středa dne 17. února 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání a promítání s Libuší Dražanovou o Japonsku. 
V přísálí kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 18. února 2016 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje Městská knihovna s MC Bítešáček

Sobota dne 20. února 2016 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU ŽÁKŮ 3. AŽ 5. TŘÍDY
Sportovní hala TJ Spartak. Kontakt: Svoboda Robert, tel. 605 330 263
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota 20. února 2016 od 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES S VYHLÁŠENÍM „SPORTOVEC MĚSTA“ 
Moderují Marcela Doubková a Martin Hrdinka, vítězi ankety zazpívá Petr Bende, 
hraje Pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy a hlavní host Helena Vondráčková.  
Po půlnoci Retro disco s M. Hrdinkou. V I. patře hraje cimbálová muzika Grajcar.  
Předprodej místenek na recepci U Raušů.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů
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Úterý dne 23. února 2016 od 8.30 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Na Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

Úterý dne 23. února 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát ve Žluté třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek dne 25. února 2015 od 17.00 hodin
NOVÝ ZÉLAND – země protinožců
Přednáška Jiřího a Aleny Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Sobota dne 27. února 2016 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU - muži
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Svoboda Robert, tel. 605 330 263
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota 27. února 2016 od 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a poslechu bude hrát skupina PIKARDI.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Moravský rybářský svaz, MO Velká Bíteš

DALŠÍ ÚNOROVÉ AKCE: 
Centrum PoHoDa, náměstí Osvobození 106, Velká Bíteš

Středa dne 3. a čtvrtek dne 4. února 2016 od 12.00 do 17.00 hodin 
Dostáváte rádi dárky? A rádi dáváte? Přijďte si vybrat k obdarování kdykoli,  
nejen k svátku Valentýna. Malé valentýnské pohoštění, vstup volný.
Běžná otevírací doba: po, čt: 14.00 – 17.30 hodin

Středa dne 10. února 2016 od 17.00 hodin
INFORMAČNÍ PŘEDNÁŠKA – pomoc a uzdravení duchovní cestou skrze učení  
Bruna Gröninga 
Lékařsky prokazatelné „Tvé myšlenky ti utvářejí život tak, jak jej žiješ“
Vstup volný – dobrovolné dary vítány.  Kontakt: Marcela Machalová 607 909 462
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Sobota dne 13. února 2016  od 15.00 do 17.00 hodin
BESEDA PRO ZDRAVÍ S JANOU „ŠAMANKOU“ o bylinkách a dalších pokladech, 
které rostou kolem nás
Jak využít sílu jejich blahodárných účinků v podobě čajů, domácích olejů a mastiček nebo 
v jídle.
Vstup: 111 Kč.  Při třetí návštěvě placené akce dárek a pátá návštěva zdarma.

Sobota dne 20. února 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
Pročišťujete svoje tělo? Pečujete o vnitřní hygienu? Máte dostatek podnětů, jak být 
šťastni? Tyto a další otázky otevřeme při besedě „OD ÚPLŇKU K ÚPLŇKU…“
Vstup: 111 Kč. Při třetí návštěvě placené akce dárek a pátá návštěva zdarma.

PŘIPRAVUJEME:

Čtvrtek dne 3. března 2016 od 10.00 do 18.00 hodin
BEAUTY DAY SALOME
Otevírá se nový welness beauty salon v Lánicích ve Velké Bíteši. Prohlídka nového  
salonu, ukázka jarních trendů, líčení a účesy zdarma, slevy 10%, občerstvení. Rezervace na  
tel. 737 533 890.
Organizuje: Mgr. Anna Kopáčková

Sobota 5. března 2016 od 20.00 hodin
MAŠKARNÍ BÁL 
K tanci a poslechu bude hrát kapela SPRINT. Předprodej vstupenek v Turistickém  
informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle 6. března 2016 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 6. dubna 2016 v 18.00 hodin
KONCERT VĚRY ŠPINAROVÉ 
Hudební doprovod: Band Adama Pavlíka
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké 
Bíteši. 
Organizuje: V Mart production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE

PROBLEMATIKA ODSTAVENÝCH VOZIDEL VE VELKÉ BÍTEŠI

Velkým nešvarem dnešní doby je fakt, že majitelé motorových vozidel nechávají 
svoje dožilá, technicky nevyhovující a nepoužívaná vozidla dlouhodobě odstavena jak 
na  parkovištích, tak i na komunikacích. Tato odstavená vozidla jednak zabírají parko-
vací místa, ale také brání provozu a údržbě místních komunikací a v neposlední řadě 
také narušují estetický vzhled města. 

Ani Velká Bíteš není v této problematice výjimkou. V případě zjištění dlouhodobě 
odstaveného vozidla je jeho majitel vyzván majetkovým odborem městského úřadu 
k odstranění vozidla. Pokud do stanovené lhůty tak neučiní, je toto vozidlo odtaženo 
na vybrané placené parkoviště smluvního partnera městského úřadu, kde je řádně od-
staveno. Zde po uplynutí dvou měsíců se z vozidla stává „autovrak“  a automobil 
je předán k likvidaci. Veškeré náklady spojené s manipulací a likvidací vozidla jsou 
následně vymáhány po posledním vlastníkovi opuštěného vozidla. V posledních mě-
sících jsme v našem městě řešili již několik takových případů opuštěných automobilů,  
a to jak v ul. Pod Hradbami a v ul. Hrnčířské,  tak i U Stadionu.

Pokud se ve vašem okolí objeví dlouhodobě odstavené nebo opuštěné vozidlo,  
budeme rádi za Vaše upozornění a  případnou pomoc s identifikací jeho majitele.

Hana Žáková, majetkový odbor

AKTUÁLNÍ STAV LOKALITY PRO RODINNÉ DOMY BABINEC

Již 8 stavebních pozemků připravovaných městem v lokalitě Babinec má své nové 
majitele. Stále zůstává zájemcům o výstavbu rodinného domu k dispozici 49 staveb-
ních pozemků. 

V současné době máme vydaná dvě územní rozhodnutí, které obsahují komunikaci, 
plynovod, vodovod, dešťovou a splaškovou kanalizaci, veřejné osvětlení, trafostanici, 
kabelové rozvody NN, přeložky kabelů NN, telefonní kabelové rozvody a přípojkové 
pilíře elektriky a plynu. Celou lokalitu Babince máme z organizačních důvodů roz-
dělenou na dvě etapy, proto jsou vydaná dvě územní rozhodnutí. První etapa v jižní 
části Babince obsahuje 13 stavebních pozemků. Druhá etapa v severní části obsahuje  
44 stavebních pozemků. Příprava území první etapy má časový náskok před druhou.  
V případě většího zájmu veřejnosti jsme připraveni rozběhnout i druhou etapu Ba-
bince, abychom vyhověli všem.

Pavel Bednář, majetkový odbor
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, PSČ 59501, IČ: 43381154

vyhlašuje výběrové řízení
na místo:

Správce Kulturního domu (Vlkovská 482) ve Velké Bíteši, rekreačního objektu „Letná“ 
(Karlov 130) ve Velké Bíteši a Klubu kultury (Masarykovo nám. 5) ve Velké Bíteši

7. platová třída

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete v zalepené obálce 
s označením „Výběrové řízení KD“, nejpozději do 15. 3. 2016 do sídla Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace (Masarykovo ná-
městí 5, Velká Bíteš, PSČ 59501), ve výše uvedené lhůtě. Na přihlášky podané po uvedené 
lhůtě nebude brán zřetel. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Silvie Kotač-
ková, telefon: 566 789 311,e-mail: program@bitessko.com

Požadavky:
- dosažené vzdělání - úplné střední – maturita
-  praxi - v oboru – výhodou
- obor školního vzdělání - technické obory, účetnictví, ekonomika
- znalosti oboru - technické zajištění provozu kulturního domu, rekreačního objektu  
 „Letná“ a Klubu kultury; evidence ubytovaných; technické zajištění kulturních  
 a společenských akcí v daných objektech vč. úklidu, zabezpečení apod.; účetní  
 evidence pronájmů svěřených objektů a ubytovaných apod.
- zkouška zvláštní odborné způsobilosti – ne
- lustrační osvědčení – ne
- jazykové znalosti - znalost jednoho světového jazyka výhodou
- další znalosti, dovednosti a předpoklady -dovednost pracovat na PC (MS Office 2010,  
 Windows, Excel, Internet); znalost regionu; schopnost analyticky a koncepčně myslet;  
 ochota se dále vzdělávat; umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti); držitel  
 řidičského oprávnění minimálně skupiny B; praxe v oboru výhodou, dále dle popisu  
 pracovní náplně, který bude předložen při výběrovém řízení.
 
Datum nástupu do funkce: nejpozději k 1. 10. 2016

Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního ob-
čana), datum a podpis (vzor přihlášky na vyžádání e-mailem).
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Přílohy přihlášky jsou:
životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech, dále o dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence 
Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů (vzor souhlasu na vyžá-
dání e-mailem).

Ve Velké Bíteši dne 29. 1. 2016
Tomáš Jelínek v.r., ředitel organizace

OZNÁMENÍ JUDR. HANY KANTOROVÉ

Notářka JUDr. Hana Kantorová oznamuje, že od 1. 1. 2016 bude pravidelný úřední den 
na pracovišti Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši bývat vždy první čtvr-
tek v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin. Notářka je ochotná přijet za účelem sepsání listin (zá-
věti, smlouvy atd.) i v jiný termín, je však nutné se předem objednat na tel. č. 602 749 717. 

Informační centrum a Klub kultury

OZNÁMENÍ MUDR. ZDEŇKY JANOUŠKOVÉ

Od 1. ledna 2016 přebírá péči o pacienty MUDr. Zdeňky Janouškové

MUDr. Eva Dřínková
Masarykovo nám 6, Velká Bíteš 595 01, tel. 727 912 628
ordinační doba: PO, ÚT 7.00 – 10.00 h. pro akutní, 10.00 – 12.00 h. pro objednané
ST 13.00 – 18.00 hod. 
ČT, PÁ   7.00 – 10.00 h. pro akutní, 10.00 – 12.00 h. pro objednané

Informační centrum a Klub kultury

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

KRYŠTOF TROJAN – PRVNÍ MIMINKO VELKÉ BÍTEŠE ROKU 2016

První občánek Velké Bíteše pro rok 2016 na sebe nenechal opravdu dlouho čekat. V pá-
tek na Nový rok 1. 1. 2016 se v 10.00 hodin ve Fakultní nemocnici Brno Bohunice narodil 
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Kryštof Trojan. Při narození vážil 3690 g a měřil 
51 cm.

Doma se z něj raduje maminka Markéta Tro-
janová, tatínek Vojtěch Trojan a starší sestřička 
Karolínka.

 
Rodičům gratulujeme k narození malého Kryš-

tofa a titulu prvního miminka Velké Bíteše letoš-
ního roku.

Celé rodině přejeme mnoho zdraví, štěstí a ma-
lému Kryštofovi šťastnou cestu životem.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ŠKOLY

PODĚKOVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE RUDA

Mateřská škola U Stadionu by touto cestou ráda poděkovala všem žákům a zaměstnancům 
ze ZŠ Ruda, kteří se zapojili do sběru plastových víček, jenž  věnovali naší mateřské škole. 

Výtěžek z prodeje víček poputuje desetileté Vendulce Chmelíčkové (pro tuto dívenku 
děti naší školky sbírají víčka již několik let), která už od narození trpí závažným kombino-
vaným postižením.

Velmi děkujeme za podporu a zájem nejen my, ale především rodiče Vendulky,  
neboť každé víčko může pomoci Vendulce usnadnit její život.

Zapojení žáků ze ZŠ Ruda do sběru víček si nesmírně vážíme a těšíme se na další spo-
lupráci s nimi!

Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

V lednu končí první pololetí školního roku 2015/2016. Ve škole mají napilno jak žáci, 
tak i učitelé.

Ohlédněme se tedy ještě za prosincem, jenž se nesl ve vánočním a slavnostním duchu.
Čertovským vystoupením potěšili žáci 2. A babičky z Domova pro seniory ve Velké Bíteši. 

Malí pekelníčci zpívali, přednášeli čertovské básničky nebo vyprávěli životní příběh svatého 
Mikuláše. Paní učitelka I. Nováková věří, že se dětem podařilo zpestřit obecenstvu předvá-
noční chvíle.

Malý Kryštof.  |  Foto: Archiv rodiny
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V úterý 15. prosince 2015 proběhl celodenní projekt žáků devátých tříd s názvem Média. 
Nejzajímavější částí projektu byla určitě tvorba vlastního třídního časopisu. Žáci se promě-
nili v redaktory a šéfredaktory, korektory a grafiky. V týmech zpracovávali informace o své 
třídě,  dění ve škole, městě a jeho okolí. Nelehké bylo vymyslet zajímavý a trefný název.  
Žáci poznamenali, že je práce bavila, ale netušili, jak náročná práce novinářů může být. 

16. a 17. prosince 2015 se konal již sedmý předvánoční bazar v Základní škole Velká 
Bíteš. Prodávaly se a nakupovaly drobné hračky, keramika, bižuterie, knížky. Ačkoliv se 
ceny v bazaru pohybovaly od 5 Kč do 50 Kč, celkový výtěžek bazaru dosáhl výše 9128 
Kč! Paní učitelka P. Švihálková, která bazar pořádá, poděkovala všem, jejichž zásluhou 
poputují peníze  na Fond ohrožených dětí.

18. prosinec byl pro žáky šestých tříd dnem plným exkurzí. Zavítali do brněnského pla-
netária, aby se více dozvěděli o obloze, hvězdách a souhvězdích. Paní učitelky byly na své 
svěřence opravdu pyšné, neboť na všechny otázky týkající se Vesmíru dokázali odpovědět 
na výbornou. O chvíli později se děti přenesly do pravěku. V pavilónu Anthropos si nejprve 
prohlédly výstavu obrazů malíře Zdeňka Buriana a potom došlo na též na pravěké expo-
zice. Největší zájem byl jako obvykle o mamuta, Věstonickou venuši, ale i hrob šamana  
a realistické výjevy z doby kamenné vzbudily zasloužený obdiv. 

Jako každý rok se těsně před Vánoci uskutečnil zájezd do Vídně. Nejprve si všichni 
prohlédli letní císařské sídlo v Schönbrunnu, odpoledne pak absolvovali prohlídku cen-
tra města zakončenou prohlídkou přírodovědného muzea. Samozřejmě že nechyběla ani 
návštěva  vánočních trhů před vídeňskou radnicí. Akci organizoval pan učitel R. Křípal. 

12

Vánoční dílničky.  |  Foto: E. Hudcová
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21. prosinec se v druhých a pátých  třídách nesl v duchu předvánočního tvoření.  
Žáci z 5.A nachystali pro druháčky milé překvapení - vánoční rukodělné dílničky.  
Děti si vyrobily krásné svícínky, ozdoby na stromeček, andělíčky a vánoční přáníčka.  
K práci si všichni notovali známé lidové koledy. Paní učitelky J. Schwarzbachová  
a E. Hudcová  děti pochválily za to, jak jim šla práce krásně od ruky.

Poslední den před vánočními prázdninami byl žákům druhého stupně nabídnut  Filmový 
den. Ve dvou vyučovacích hodinách žáci zhlédli ukázky z filmů a vypracovávali pracovní 
listy, jež s filmovými ukázkami souvisely. Děti, které si přály jiný druh aktivity, strávily čas 
ve škole hraním společenských a vědomostních her, řekla p. uč. E. Čermáková.

Žáci druhého a třetího roč-
níku si procvičují zručnost při 
práci se stavebnicemi. Ty jsme 
zakoupili z příspěvku 49.620 Kč 
v rámci projektu Podpora poly-
technické výchovy v mateřských 
a základních školách v Kraji 
Vysočina. Projekt je podpo-
řený Krajem Vysočina, MŠMT 
a partnery: PRETOL HB s.r.o., 
IČO 25923501, Wikov Sázavan 
s.r.o., IČO 48950874, Chládek 
a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., 
IČO 60932171, FRAENKIS-
CHE CZ s.r.o., IČO 26308223, První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., IČO 00176109,  
a PSJ, a.s., IČO 25337220. Z vlastních prostředků jsme zakoupili dalších 58 stavebnic,  
aby s nimi mohli pracovat všichni žáci v těchto třídách.

Žáci v rámci pracovní výchovy sestavují statické či funkční modely, učí se pracovat 
podle návodu a získávají cit pro práci s materiálem, ve volných chvílích si pak hrají podle 
vlastní fantazie.

Eva Čermáková

Stavebnice budou provázet žáky i v dalších ročnících.  |  Foto: Archiv školy
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VÁNOČNÍ BESÍDKA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TIŠNOVSKÁ 116

Tak jako předchozí léta byl i rok 2015 ukončen 
na Základní škole Tišnovská 116 vánoční besídkou. 
Ta se konala v prostorách základní umělecké školy  
22. prosince, prázdniny již tedy byly za dveřmi. I přesto,  
že už se děti nemohly prázdnin dočkat, na besídku se 
svědomitě připravovaly a v den svého vystoupení již 

netrpělivě čekaly na rodiče a zahájení besídky. Nyní bych Vám ráda alespoň ve zkratce 
nastínila, na co se mohli rodiče našich žáků těšit. 

Besídku zahájili Kája Orságová, Táďa Podaný a Kuba Jelínek básničkou „Hurá, 
zima už je tady“. Bohužel se o velké zimě v předvánočním čase nedalo moc mluvit, 
ale nyní už se můžeme těšit ze sněhové nadílky. Menší děti ze třídy paní učitelky 
Kučerové sehrály divadelní scénku, a to pohádku „O Kateřince a kousavém svetru“. 
Rodičům se vystoupení moc líbilo a malí divadelníci sklidili velký potlesk. Písničky  
s různými kostýmy a doplňky si nachystaly děti paní učitelky Kubíčkové a paní uči-
telky Oberreiterové. Na besídce zaznělo také mnoho básniček. „Chumelí se, chumelí“ 
se naučil Zdenda Volavka, Kája Kovářová odrecitovala báseň s názvem „Zima“, Ráďa 
Kryštof vystoupil s básničkou „Sněží“ a Tamarka Kryštofová s básní „Anděl“. Afric-
kou vánoční píseň „Honono“ nacvičily děti paní učitelky Oberreiterové za pomoci 
pana učitele Ondry Sedláka a sálem se na chvíli rozezněly zvuky bubnů. Děti z ta-
nečního kroužku se sladily do červeno-bílých barev a předvedly rodičům taneční vy-
stoupení za doprovodu písničky „Rolničky“. Paní učitelka Večeřová se staršími žáky 
nacvičila písničky „Štědrý večer nastal“ a „Advent“, které zazpívali za doprovodu 
fléten. Na závěr besídky zazněla společná píseň „Vánoce, Vánoce přicházejí“ a poté se 
děti již mohly radovat z rozbalených dárečků. Ty dostaly od GE Money Bank v rámci 
sponzorského daru.

Z vystoupení žáků.  |  Foto: Eva Ulmanová
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Všem bych ráda poděkovala za účast a panu učiteli ze základní umělecké školy Ondřeji Sedlá-
kovi za hudební doprovod a pomoc při nácviku besídky. Dále velké poděkování patří GE Money 
Bank za věnované dárky, jimiž mnoha našim dětem splnila vánoční přání. 

Eva Ulmanová

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, 
TIŠNOVSKÁ 116, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zápis do první třídy Základní školy Velká Bíteš, Tiš-
novská 116, příspěvková organizace se koná 3. února 
2016 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 v průběhu celého školního roku. V případě zájmu kontaktujete školu na  
tel. č. 724 335 923.

Blanka Gaizurová, ředitelka ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116

V úterý dne 23. února 2016 od 8.30 do 15.00 hodin 
se na Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116 usku-
teční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

8.30 – 11.10
výuka v jednotlivých třídách ZŠ speciální,
ZŠ praktické a v přípravném stupni ZŠ speciální

PROGRAM
8.30 logopedická cvičení (V. třída)
8.45 malování barvami země na textil (I. třída)
9.00 grafomotorika (II. třída)
9.15 jazykové hrátky v Čj (IV. třída)
9.30 praktické úkoly v M (III. třída)
10.00 práce s žákem se zrakovým postižením 
 (snoezelen)
10.10 bubnování (I. třída) 
10.25 míčkování stimulující dýchání (V. třída)
10.35 cvičení na gymnastických míčích (VI. třída)
10.50 masáž – orofaciální stimulace (snoezelen)
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PO CELÝ DEN PROHLÍDKA BUDOVY

Jsme plně organizovaná škola s 1. až 9. ročníkem základní školy praktické, se všemi 
stupni základní školy speciální a přípravným stupněm základní školy speciální. 

Od školního roku 2016/2017 opět otevíráme přípravný stupeň základní školy speciální. 
Přijímáme žáky s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra a žáky s kom-
binovanými vadami. Ve třídách pracujeme se sníženým počtem žáků pod vedením speciál-
ních pedagogů a ve spolupráci s asistenty pedagoga, čímž zajišťujeme žákům individuální 
přístup. V rámci školní družiny nabízíme mnoho zájmových útvarů (keramický kroužek, 
hudební, dramatický, čtenářský a kroužek zdravé výživy). Nejen žákům naší školy posky-
tujeme také intenzivní logopedickou péči. 

Přijímáme žáky i v průběhu školního roku. Nabízíme možnost konzultací pro rodiče, 
kteří zvažují zařazení svého dítěte do naší školy. 

Rádi Vás přivítáme po předchozí domluvě i mimo den otevřených dveří.

Blanka Gaizurová, ředitelka ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116

SOŠ JANA TIRAYE NA KADEŘNICKÉ SOUTĚŽI V JIHLAVĚ

Studentky SOŠ Jana Tiraye 
Velká Bíteš se před Vánoci zú-
častnily odborné soutěže. Dne 
3. 12. 2015 ve společenském 
sále DKO Jihlava proběhla ka-
deřnická soutěž Mladý módní 
tvůrce ČR 2015, kterou pořá-
dala OA, SZŠ a SOŠS Jihlava. 

Naši školu reprezentovala 
Lenka Šoustarová, žákyně  
3. ročníku oboru kadeřník. 
Soutěžila v dámské kategorii 
s názvem MONSTER HIGH 
- OŽIVLÁ PANENKA. Cílem 
zde bylo vytvoření extrava-
gantního účesu s fantazijními 
prvky a barvou s možností po-
užití barevného příčesku a oz-
doby do vlasů. Hodnocen byl nápad a kvalita provedení, slušivost a celkový vzhled účesu. 

Modelkou byla Lence také žákyně naší školy z 3. ročníku oboru kadeřník, Eliška Čele-
dová. V opravdu velké konkurenci 19 soutěžících se Lenka umístila na výborném 4. místě. 

Modelka Eliška Čeledová na soutěži.  |  Foto: Lucie Bazalová
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K pěknému výsledku v soutěži přispěla pilná a svědomitá příprava žákyně pod vedením 
učitelky odborného výcviku a Lenčin profesionální přístup k práci. 

Ke 4. místu Lence upřímně blahopřejeme a zároveň jí děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy.  

Jana Uhlířová, učitelka odborného výcviku

POZVÁNKA NA VÝSTAVU SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ

Ve dnech 22. – 26. února 2016 bude ve výstavní síni Klubu kultury otevřena vý-
stava SOŠ Jana Tiraye. Zájemci mají příležitost prohlédnout si vybrané práce našich žáků,  
v dopoledních hodinách dokonce některé z nich „ochutnat“.

V porovnání s loňskou výstavou chceme být letos více v kontaktu s těmi, kteří se 
na výstavu přijdou podívat. V dopoledních hodinách se tam setkáte s našimi studenty  
a s některým z pedagogů. Kadeřnice budou dopoledne česat jednodušší účesy, mechanici 
seřizovači, obráběči kovů, cukráři a kuchaři-číšníci rovněž chystají svá překvapení.

Překvapení má ale zůstat překvapením, víc tedy psát nebudu. Přijďte do výstavní síně, 
rádi vás tam uvidíme.

Šárka Dohnalová, zástupkyně ředitele školy pro teoretickou výuku

ÚSPĚCH ŽÁKŮ SOŠ JANA TIRAYE V OKRESNÍM KOLE VE 
FLORBALE

Dne 10. 12. 2015 se naše škola zúčastnila florbalového turnaje ve Velkém Meziříčí. 
Hoši hráli zodpovědně a 1. místo vybojovali zaslouženě. Porazili družstvo velkomezi-
říčské zemědělské školy (5 : 2), Hotelovou školu Světlá (8 : 3) a výsledkem finálového 

Cukrářky ze SOŠ při práci v odborném výcviku.  |  Foto: Alena Fukanová
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zápasu s gymnáziem (4 : 1)  si zajistili postup do okresního kola. Okresní kolo proběhlo 
dne 14. 1. 2016 v Bystřici nad Pernštejnem. Kluci ze skupiny postoupili z druhého místa 
a probojovali se až do finále. Zde prohráli se SPŠ Žďár nad Sázavou (3 : 2), což pro ně 
bylo velkým zklamáním, protože zápas byl velice vyrovnaný a šance byly na obou stra-
nách stejné. Naše družstvo bojovalo až do poslední minuty, gól nám ale bohužel padnout 
nechtěl. Ze šesti zúčastěných družstev jsme se nakonec umístili na krásném druhém 
místě.

Hoši si rozhodně zaslouží pochvalu za dosažený výsledek, který byl překvapením 
nejen pro ně a jejich učitele, ale i pro ostatní účastníky zápasu. Konkurenční družstva 
nemohla pochopit především to, že žáci z SOŠ z Velké Bíteše v semifinále vyřadili fa-
vorita turnaje,  Gymnázium Žďár nad Sázavou. Všichni učitelé SOŠ Jana Tiraye klukům 
k jejich úspěchu gratulují, děkují jim za opravdu vzornou reprezentaci školy a upřímně 
jim přejí další (nejen sportovní) úspěchy. Góly: Dominik Moučka 3, Jaroslav Juda 1,  
Jan Mynář 1, Jakub Barbořík 1, Rosťa Mičánek 1.

Sestava: 
Střílející útočníci: Dominik Moučka (3.M), Dominik Hibš (3.M), Zdenek Fila (3.M),  
David Müller (2.A), Standa Kocián (2.A), Honza Mynář (2.B), Jaroslav Juda (3.M),  
Luboš Hromas (2.M), Radim Suchánek (1.A). Zodpovědná obrana: Rosťa Mičánek (3.M), 
Filip Šrámek (3.M), Jakub Barbořík (2.M), Lukáš Valeš (2.M).
Skvělí gólmani: Zdenek Holemý (2.M), Jakub Mašek (2.M)

Alexandra Mladá, za kolektiv učitelů SOŠ

Společné foto hráčů ze SOŠ Jana Tiraye.  |  Foto: Alexandra Mladá
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KULTURA

BÍTEŠSKÉ NOVOROČNÍ OSLAVY

Na Nový rok v pátek 1. ledna 2016 jsme se již 
po páté na Masarykově náměstí sešli, abychom 
společně přivítali nadcházející rok 2016. 

Program zahájil bavič a moderátor Vojta Po-
lanský se svými „Kamarády“, který přivítal 
všechny přítomné i pobavil svými jedinečnými 
„vtípky“. Poté předal slovo starostovi města 
Ing. Milanu Vlčkovi, který přítomné pozdravil  
s krátkou novoroční zdravicí. Oslavy dále po-
kračovaly vystoupením skupiny „Kamarádi“,  
kteří zazpívali všem známé evergreeny. Někteří odvážlivci si s Kamarády zazpívali,  
ale i zatancovali. Diváci, od těch nejmenších až po dříve narozené, zaplnili skoro celé náměstí. 
Každým rokem je počet diváků vyšší, za což jsme rádi. Letos zhlédlo oslavy přes 600 diváků.

Pro všechny přítomné byl na zahřátí zdarma připraven námořnický svařák a teplý ovocný 
čaj. Závěrem jsme zhlédli již tradiční nádherný několikaminutový novoroční ohňostroj  
v produkci bítešského ohňostrůjce Miloše Janečka. Fotodokumentace i video ohňostroje 
můžete ještě jednou zhlédnout na www.bitessko.com. 

Informační centrum a Klub kultury 

BÍTEŠÁCI TŘEM KRÁLŮM PŘÁLI

Tradiční novoroční přání přinesli do domácností 
v Bíteši i okolních obcí tříkráloví koledníci. Slavnost 
Zjevení Páně, při které si připomínáme klanění mu-
drců narozenému Ježíškovi, je v Bíteši s Tříkrálovou 
sbírkou spojena již od roku 2003 a celorepublikově 
ještě o dva roky déle.

A jako každý rok se desítky koledníků malých i těch 
větších setkaly s vlídným přivítáním. Zejména pro děti  
a pro starší spoluobčany je jejich návštěva radostným zá-
žitkem. Hlavně tehdy, když jsou králové opravdoví zpě-
váci a dají si práci s vytvořením krásných kostýmů.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkou, jaká se v Česku 
pořádá. Letos koledovalo přes šedesát tisíc koledníků. 
Nezanedbatelné je, že nás sbírka učí pomáhat druhým. Tři Králové.  |  Foto: Veronika Drlíčková

Začátek ohňostroje.  |  Foto: Otto Hasoň
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„Dosavadní výtěžek sbírky ukazuje, že i letošní rok bude úspěšný. Ještě si netroufám od-
hadnout, zda překonáme výtěžek roku loňského, což ani není podstatou Tříkrálové sbírky. 
Hlavní je, že ani letos nám není lhostejné, že mezi námi žijí lidé, kteří potřebují pomoc,  
potřebují speciální péči a podporu. A za to všem dárcům i koledníkům velmi děkuji,“ vzka-
zuje Ing. Jana Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Ve Velké Bíteši je již jisté, že rekord překonán byl. A ve srovnání s rokem 2003,  
kdy sbírka proběhla poprvé, je její výtěžek ve farnosti Březí vyšší o polovinu a v Bíteši 
dokonce o dvě třetiny.

Mnoho lidí se ptá, na co přesně je sbírka určena. A právě to, že pomáhá zejména lidem  
v našem regionu, je zárukou, proč přispět. Dvě třetiny výtěžku jsou určeny na pomoc lidem  
v našem okolí (tedy okres Žďár nad Sázavou). Zbytek pak na další charitní aktivity v rámci 
celé České republiky. A jaké jsou služby Charity, které využívají občané Velké Bíteše? Žďárská 
charita poskytla zastupitelům města ucelený přehled, který ve zkrácené podobě přikládám:

NESA denní stacionář 
V denním stacionáři Nesa, zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytujeme služby 

lidem s postižením, mezi jinými i lidem z Velké Bíteše. Prostřednictvím našich služeb podpo-
rujeme rozvoj člověka s postižením, jeho začlenění do společnosti a také rodinu, ve které žije. 

Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 4 do 
55 let s výjimkou osob s přidruženým psychickým onemocněním v akutní fázi. Provozní 
doba: Pondělí - pátek 6.30-16.00. 
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OSOBNÍ ASISTENCE 
Osobní asistence Velké Meziříčí je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou 

pro děti, dospělé a seniory s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším poslá-
ním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v jejich přirozeném pro-
středí, aby mohli žít běžným způsobem života. 

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením nebo dlouhodobým onemoc-
něním, kteří potřebují podporu v běžném životě. Služba je poskytována dětem od 3 let, 
dospělým a seniorům. Provozní doba je nepřetržitá. 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI 
Našim posláním je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen 

v důsledku dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiny nedokáží samy 
překonat. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální 
situaci nebo ohrožené rizikovým způsobem života žijící na okrese Žďár nad Sáza-
vou.

WELLMEZ nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
V roce 2014 proběhl od září do prosince monitoring ve Velké Bíteši, s cílem zjistit 

potřebnost nízkoprahové služby pro děti a mládež a také zmapovat lokality, kde se poten-
cionální cílová skupina schází, a případně zjistit v jakém čase. Celkově jsme oslovili 110 
mladých lidí, z nichž 58 projevilo zájem o službu. S těmi jsme pak řešili jejich potřeby, 
případně nepříznivou životní situaci. Zároveň jsme zjišťovali, zda jim terénní služba vy-
hovuje, či zda by případně měli zájem také o službu v ambulantní formě. Zájem u cílové 
skupiny byl téměř 100%. Během našeho působení ve Velké Bíteši jsme kontaktovali 
také školy, které jsme informovali o probíhajícím monitoringu. Školy též o nabízenou 
službu projevily zájem. Služba byla představena na zasedání Rady města Velké Bíteše 
a na základě jejího rozhodnutí Wellmez pokračuje v poskytování terénních služeb ve 
Velké Bíteši. 

Domácí hospicová péče
Naším posláním je pomoci lidem s těžkým nevyléčitelným onemocněním a umírajícím 

prožít poslední období svého života v domácím prostředí a zároveň poskytnout podporu  
a pomoc blízkým pečujícím osobám a umožnit jim nezbytný odpočinek. Cílovou skupinou 
jsou těžce nemocní a umírající lidé všech věkových kategorií, u kterých byla ukončena 
léčba vedoucí k uzdravení, tzv. léčba kurativní, a není bezpodmínečně nutná hospitalizace. 
Pomoc a podporu poskytujeme i osobám blízkým.

Uvedené služby reálně využívají občané města. Další služby, které Charita poskytuje  
a Bítešáci by je mohli využít, je možno najít na internetové adrese zdar.charita.cz. 

Ladislav Koubek
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FESTIVAL MYSTERY MUSIC PROBUZEN K ŽIVOTU

Město Velká Bíteš a Klub kultury se stali partnery 1. ročníku festivalu „MYSTERY MU-
SIC“, který se konal 20. prosince v Brně.

O tomto projektu, ve kterém se jedná  o jedinečnou vazbu hudebního a výtvarného pro-
jevu, v současné době jednáme s pořadateli, aby se další ročník uskutečnil i ve Velké Bíteši. 
Byl bych rád, aby se tento festival stal pravidelnou součástí bítešského kulturního dění.

Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

Festival Mystery Music si dal do vínku 
přinést na naši hudební scénu mysteriózní, 
záhadný či přesahující prvek. A to se mu 
také podařilo. V jednom dni proběhly tři 
koncerty „Od kořenů ke hvězdám“. Na prv-
ním zaznělo didgeridoo, druhý přinesl kla-
sickou indickou hudbu a třetí byl složen ze 
skladeb podle horoskopu sestaveného přímo 
pro den konání festivalu, tedy 20. prosince  
v Buranteatru v Brně.

Festival zahájil koncert Dalibora Neu-
wirta s jeho několika druhy didgeridoo. I když Dalibor patří k mladé generaci hudebníků, 
má svoje živé a rytmické improvizace velmi vyzrálé. Při změnách nástrojů bavil publikum 
historkami, v nichž popisoval nákup novodurových trubek nebo vdechnutí života do leše-
nářské trubky. Na tyto zahrál a ukázal, že i jejich zvuk umí rozvibrovat naši mysl. V druhé 
půli koncertu se k němu přidali flétnista Jan Kramář a kytarista Ondřej Benki Benkovič. 
Společně vytvořili hudební wellness a zvukově nás hladili a kolébali.

U nás téměř neznámý indický nástroj esrádž a rovněž málo známý princip indické 
hudby představila Elena Kubičková v programu Hindustánské rágy. Společně s tablistou 
Tomášem Reindlem vysvětlili princip rág (melodických vzorců) a tál (rytmických vzorců).  
Ve více než hodinové improvizaci, avšak postavené na velmi propracovaném systému, 
navodili meditativní a klidnou atmosféru.

Vrcholem festivalu se stalo vystoupení Dua L&M s programem sestaveným na základě 
horoskopu pro tento den a hodinu. Sopranistka Lucie Rozsnyó [rožňó] postupně vylo-
žila některé aspekty horoskopu (celá interpretace by zabrala i několik hodin) a tím prová-
zela mezi jednotlivými skladbami autorů převážně začátku 17. století. Miloslav Študent 
ji citlivě doprovázel na arciloutnu a barokní kytaru. Během jejich vystoupení jsme měli 
možnost „on-line“ pozorovat malíře Vladimíra Kiseljova, jak tvoří obraz malovaný podle 
energie znějící hudby. Festival obohatila i výstava jeho dalších obrazů.

V předvánoční atmosféře se festival stal příjemným zastavením a příležitostí ke zklid-
nění. Uvědomění si, že hudba má tu sílu uzemnit, uklidnit a otevřít naší mysli nové pro-

Z festivalu.  |  Foto: Zbyněk Maděryč
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story. K tomu přispělo i občerstvení ve stylu raw food. V předvánoční době byl především 
o „cukrawí“ velký zájem.

Tomáš Kučera, www.mysterymusic.cz

LETOŠNÍ PLESOVÁ SEZÓNA ZAHÁJENA PLESEM MĚSTA

Městský ples zahájil letošní plesovou sezónu. V sobotu 23. ledna se v kulturním domě ve 
Velké Bíteši uskutečnil již 4. ročník plesu města. Ples organizoval Klub kultury Velká Bíteš 
ve spolupráci se SOŠ Jana Tiraye. Návštěvníkům po celý večer hrála skupina EREMY, 
která je původním názvem skupiny Pavel Helan Band.

V programu plesu vystoupily tanečnice tanečního oboru ZUŠ Velká Bíteš pod vedením 
ZDEŇKY PUNAROVÉ. Jako další vystoupil tanečník GABRIEL RÁBEK, který ukázal 
své „umění“ břišních tanců. Ve druhém vstupu se zapojili i 2 odvážní návštěvníci plesu  
a přítomní mohli zhlédnout „malou soutěž“, který z nich je v břišních tancích lepší. Dle pot-
lesku přítomných byla soutěž nerozhodná. Za svůj tanec i odvahu byla tak oběma tanečníkům 
předána malá cena v podobě láhve vína. Hlavním hostem plesu vystoupila o půlnoci již bíte-
šákům známá muzikálová zpěvačka Šárka Marková, která velmi zpříjemnila celý večer. Poté 
ji vystřídala skupina VOILÁ!, která hrála k poslechu i tanci až do konce plesového večera.

Celým večerem nás již tradičně příjemně provedl doc. Mgr. KAREL HEGNER z Čes-
kého rozhlasu Brno.

Součástí plesu byla již tradičně jedinečná tombola, která se prodávala nepřetržitě do 
brzkých ranních hodin. Před půlnocí bylo vylosováno pět hlavních cen, kde hlavní cenou 
byl dárkový poukaz na dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 10.000 Kč od Cestovní 
kanceláře CK Reko – Aleš Kotačka.

Tento slavnostní večer se stal již počtvrté příležitostí poděkovat několika výrazným osobnos-
tem Velké Bíteše za jejich přínos pro naše město. Z rukou starosty města převzali slavnostní pla-
ketu společně s nádhernou kyticí a symbolickou láhví plesového vína z vinařství Jana Plačka:

ING. OTTO HASOŇ – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš  
v oblasti společenského života a kultury 

Ryzí Bítešák, IT specialista První brněnské strojírny ve Velké Bí-
teši, hudební pedagog, muzikant, předseda Bítešského hudebního 
půlkruhu, fotograf, redaktor ale zejména člověk s velkým srdcem,  
zejména pak zodpovědností a vstřícností, který je nezištně nápomo-
cen městu i lidem okolo sebe.

I když v mládí propadl hudbě, tato se nestala jeho hlavní profesní 
činností. Avšak jeho dlouhodobé pedagogické působení na bítešské Zá-
kladní umělecké škole, spoluorganizování každoročních cyklů vážné 

hudby v našem městě v rámci Bítešského hudebního půlkruhu, které již devatenáctou se-
zónu přinášejí pravidelně každý měsíc téměř dvěma stům posluchačům významné interprety 
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vážné hudby České republiky nebo dlouhodobé angažmá v Tišnovském komorním orchestru  
prozrazuje, že právě hudba pro tohoto člověka představuje silnou životní lásku a potřebu.

Jeho dalším výrazným koníčkem je rovněž fotografování. S jeho fotografiemi,  
které zachycují běžné, ale i zcela výjimečné okamžiky každodenního života našeho města, 
se můžeme setkávat na jeho osobní volně přístupné fotogalerii na webu, výstavách, v měst-
ském Zpravodaji, nebo rovněž i v bítešském regionálním měsíčníku EXIT 162, ve kterém 
působí více jak deset let jako redaktor.

P. BOHUMIL POLÁČEK – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká 
Bíteš v oblasti duchovního a společenského života 

Farář velkobítešské farnosti, působící v našem městě již od roku 
1999. Člověk s velikou duchovní sílou, jehož nepřehlédnutelnými 
vlastnostmi jsou zejména otevřenost, obětavost a skromnost. 

Člověk, který se plně věnuje svému kněžskému poslání mezi svými 
farníky, ale současně zvládá komunikovat se svým okolím a svým 
slovem i osobním přístupem tak pomáhat i ostatním lidem města  
v každodenním životě. Člověk, který rád cestuje, a to i na své mo-
torce, a který na svých cestách doma i v zahraničí prohlubuje svoje 
zkušenosti a posiluje svůj vztah ke křesťanské víře, které oddal svůj život.

Bítešská fara je po Olbramkostelu na Znojemsku, Rudě, Bystřici nad Pernštejnem  
a Benešově u Blanska  pátým místem jeho kněžského působení, kterému předcházelo lito-
měřické studium teologie a následné krátkodobé působení jako kaplana v Novém Městě na 
Moravě, Šlapanicích a Jemnici. 

Jeho těsné sepětí s městem a jeho lidmi je silně zřetelné při jeho pomoci, případně 
účasti na mnoha početných každoročních akcích, uskutečňovaných v rámci katolické ko-
munity, ale také například při pravidelných koncertech vážné hudby v bítešském kostele,  
při každoročním žehnání vánočního stromu na Masarykově náměstí nebo žehnání motorek 
při zahajování motorkářské sezóny ve Velké Bíteši.

VOJTĚCH PERNICA – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš  
v oblasti veřejného života a sportu

Osobnost, profesně spjata s Velkou Bíteší, kde po vyučení půso-
bil na pracovištích v První brněnské strojírně. Dnes pak na montáži 
letecké divize této společnosti. Od roku 2010 zastupitel města Velké 
Bíteše. Optimista, srdečný a pracovitý člověk. Bítešák, který má vel-
kou zásluhu na rozvoji nejvýznamnějšího bítešského sportu – kopané.

Té propadnul už jako žák Základní školy a jeho fotbalová cesta 
vedla přes žákovský a dorostenecký oddíl až po účast v sestavě  
A bítešského mužstva v krajské fotbalové soutěži. Po ukončení hráč-
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ské dráhy pokračoval ve funkci vedoucího A mužstva, trenéra B týmu bítešských fotba-
listů, v současnosti působí jako člen výboru FC Spartak Velká Bíteš.

V roce 2014 společně s manželkou Marií získali ocenění za dlouholetou činnost spoje-
nou se „Spartakem“ Velká Bíteš při vyhlašování sportovce roku 2014 na Sportovním plese 
ve Velké Bíteši. Toto ocenění manželé Pernicovi získali právem, neboť běžné fungování 
oddílu včetně nutné administrativy, ale i bezchybný provoz vlastního fotbalového areálu 
nejsou myslitelné bez práce, kterou oba dva pro FC Spartak odvádějí.

 
LUDVÍK ZAVŘEL – poděkování za zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš  
v oblasti hasičství a společenského života

Hasič tělem i duší, který se v letošním roce dožívá význam-
ného životního jubilea - 60 let. Od roku 1993 samostatně podniká,  
a to po předchozím působení v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši  
a následně v podniku Elektrizace železnic, provoz Vlkov. 

Členem ZOSPO (Základní organizace Svazu požární ochrany), 
dnes SDH (Sbor dobrovolných hasičů), byl přijat 1. ledna 1974.  
Jeho aktivita byla již od počátku působení zřejmá, a to jak při účasti 
na soutěžích, požárních preventivních prohlídkách, opravách požární 
techniky, od roku 1989 pak ve výboru ZOSPO, brigádách na stavbě, vybavování a údržbě 
nové hasičské zbrojnice, kde se mu podařilo prosadit vybudování zasedací místnosti  
a zázemí pro místní SDH. 

Od roku 2000 je velitelem jednotky SDH obce Velká Bíteš. Tuto funkci zastává do sou-
časnosti. Od roku 1990 působí ve funkci starosty okrsku SPO (Svaz požární ochrany) Velká 
Bíteš, který v současnosti sdružuje SDH obcí z kraje Vysočina a JM kraje. Od roku 2005 je 
pak členem odborné rady organizační OSH (Okresní sdružení hasičů) Žďár nad Sázavou.

Pravidelně zajišťoval preventivní požární hlídky při akcích v Kulturním domě,  
pořadatelskou činnost při sborových akcích – tanečních a hodových zábavách. Aktivně se 
podílel na uskutečňovaných oslavách výročí založení sboru. Byl hlavním organizátorem 
pravidelných hasičských plesů, konaných v bítešském kulturním domě. Tyto plesy jsou  
v současné době uskutečňovány v dalších obcích okrsku Velká Bíteš.

Za záslužnou práci pro hasičský sbor a okrsek Velká Bíteš mu byla udělena řada oce-
nění a vyznamenání. Tím posledním je bronzová medaile hejtmana Jihomoravského kraje, 
kterou obdržel letos v lednu a která byla oceněním jeho dlouholetého obětavého úsilí za 
mezikrajskou spolupráci mezi dobrovolnými hasiči.

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, 
SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, DIOS TRADING s.r.o., MATTONI a.s., Pivovar SVIJANY, 
ZNAKOM s.r.o., POEX Velké Meziříčí a.s., Vinařství JAN PLAČEK, Zdeněk Baláš – 
„NAŠE BÍTEŠSKÁ“, ZUŠ Velká Bíteš, CK REKO – Aleš Kotačka, Cukrárna U Zdubů, 
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Český svaz včelařů – Velká Bíteš, Včelařství Janšta, Domov bez zámku Velká Bíteš,  
Ing. Milan Vlček, Jakub Pustina, Jiří Rauš – Restaurace U RAUŠŮ, Moravský rybářský 
svaz Velká Bíteš, MO TOP 09, TJ Spartak Velká Bíteš, Tomáš Jelínek, Eva Chytková, 
MUDr. Svatopluk Horek, Mgr. Anna Kopáčková.

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.

Už nyní Vás zveme na V. ročník PLESU MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE, který se uskuteční 
21. ledna 2017.

Informační centrum a Klub kultury

VIOLONCELLOVÝ RECITÁL

Nový rok jsme zahájili v Bítešském 
hudebním půlkruhu 5. ledna 2016 vio-
loncellovým recitálem. Všichni zúčast-
nění (a nebylo jich málo) mi jistě dají za 
pravdu, že se koncert mimořádně povedl. 
Představil se nám mladý violoncellista 
Robert Kružík za klavírního doprovodu 
Stanislava Bogunii. 

Robert Kružík je studentem pražské 
HAMU a kromě hry na violoncello se 
věnuje také dirigování. Pro své vystou-
pení ve Velké Bíteši zvolili oba umělci 
velmi zajímavý program. Na úvod za-
zněla skladba A. Dvořáka Klid lesa.  
Je pátou částí cyklu pro čtyřruční klavír 
Ze Šumavy a skladatel ji později přepra-
coval též pro violoncello a klavír. Od prvních tónů této drobné programní skladby jsme 
se přenesli s hráči do krásné šumavské přírody a společně zachytili kouzlo okamžiku.  
Sonáta pro violoncello a klavír C. Debussyho je psaná v klasické sonátové formě, ale již 
s novou impresionistickou výrazovostí. Debussy ji věnoval památce F. Couperina. Je plná 
zvukových zvláštností a nepravidelných rytmů. Mě osobně velmi zaujala téměř neznámá 
skladba španělského skladatele G. Cassada Lamento de Boabdil. Byla psána na počest 
odchodu posledního maurského sultána z Granady. Jde o interpretačně velmi náročné dílo 
plné orientálních prvků. Oceňuji zejména pochopení charakteru a výrazu skladby, což si  
u teprve 26letého violoncellisty zaslouží obdiv. Variace na téma „Don Giovanni“ F. Dan-
ziho byly milým odlehčením na závěr první poloviny koncertu. 

Druhá část byla zahájena Sonátou pro violoncello a klavír č. 1 op. 38 J. Brahmse.  
V tomto rozsáhlém díle předvedli oba umělci vynikající techniku, smysl pro souhru a práci 

Violoncellista Robert Kružík za klavírního doprovodu Stanislava 
Bogunii v sále KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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se zvukem. Violoncello a klavír zde tvoří dva naprosto rovnocenné party. Program vyvr-
cholil Variací na slovenskou lidovou píseň B. Martinů, kterou skladatel napsal v posledním 
roce svého života. Odráží se v ní stesk po domově a je prostoupena typickými slovanskými 
motivy.

Co říci závěrem? Umělci nám připravili skvělý zážitek. Speciálně vzdávám hold klavír-
nímu umění Stanislava Bogunii, který svojí hrou nádherně dotvářel celkový obraz večera. 
Snad nebude na škodu, když prozradím, že mezi oběma interprety je čtyřicetiletý věkový 
rozdíl. Tato zdánlivě nesourodá dvojice však ukázala, že společný cit pro hudbu dokáže 
překonat všechny hranice.

Marika Kašparová

VÝSTAVA BETLÉMŮ V BÍTEŠSKÉM MUZEU

Výstava betlémů z dílen řezbářů Josefa 
Kejdy, Pavla Maška a Bohumila Vrby, 
která probíhala od 17. do 30. prosince loň-
ského roku, se neminula účelem a jsem rád, 
že i městské muzeum mohlo přispět k bí-
tešské vánoční atmosféře.

Na celkem osmnáct prací řezbářů,  
mezi kterými byly mimo betlémů například 
také osobnosti převážně z „českých luhů  
a hájů“, se přišlo podívat přes šest set ná-
vštěvníků. Velká pozornost byla věnována 
Českému betlému, sestavenému z našich 
významných osobností a postav od pana 
Kejdy, velkému Náměšťskému betlému od 
pana Vrby a nejen malé děti strávily delší 
čas u mechanického  betlému pana Maška, 
který jej ponechal na výstavě o tři dny déle, 
než bylo plánováno. 

Za Městské muzeum ve Velké Bíteši 
bych chtěl poděkovat pánům řezbářům za 
umožnění realizace této krásné vánoční 
výstavy a návštěvníkům za jejich veliký 
zájem. Budu se s vámi těšit na viděnou  
v bítešském muzeu na akcích a výstavách 
konaných v letošním roce 2016.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

Pohled do výstavy.  |  Foto: Ivo Kříž

Návštěva dětí z MŠ U Stadionu.  |  Foto: Ivo Kříž
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RODINA MÁROVÝCH O NOVÉM ZÉLANDU

Městské muzeum ve spolupráci 
s Městskou knihovnou ve Velké 
Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na 
další z cyklu cestopisných před-
nášek manželů Márových. Ten-
tokrát se seznámíte s překrásnou 
přírodou Nového Zélandu i zvyky 
domorodých obyvatel. Uvidíte 
tančit Maory, vařit bláto i tryskat 
gejzíry. Poznáte, jak se na Novém 
Zélandu slaví vánoce i Silvestr. 
Přijďte nahlédnout do země Pána 
prstenů - společně se vydáme lodí 

do fjordů, k vodopádům, ledovcům či Palačinkovým skalám. Současně se dozvíte, že po-
dobnou cestu je možné absolvovat i na invalidním vozíku.

Jiří Mára je autorem již devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si mů-
žete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.

Přednáška proběhne ve čtvrtek 25. února od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále 
muzea na Masarykově náměstí čp. 5.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteš

TRIO VE ČTYŘECH - POZVÁNÍ NA KONCERT

Pokud jste ještě neviděli, jak to vypadá, když se trio sejde ve čtyřech, tak se o tom můžete 
přesvědčit na únorovém koncertě BHP. Chystá se na nás hudební uskupení Belladona trio. 
Tento komorní soubor vystupující v dobových kostýmech se věnuje převážně interpretaci ba-
rokní hudby. Byl založen v roce 2001 sopranistkou Martinou Macko a je častým hostem domá-
cích i zahraničních festivalů. Soubor vystupuje pro barokní hudbu v klasickém složení lidský 
hlas, flétna a basso continuo (viola da gamba a cembalo). Jak se později ukázalo, složení také 
velmi vhodné pro různé hudební experimenty, např. v oblasti současných, lidových i rockových 
skladeb. V období baroka však nachází nepřeberné množství materiálu a inspirace. 

Něco málo ke členkám souboru. Martina Macko studovala operní zpěv a herectví na 
Akademii hudby v Katovicích v Polsku a zúčastnila se celé řady specializovaných vokál-
ních kurzů. V současné době působí jako profesorka konzervatoře v Kroměříži a věnuje se 
koncertní činnosti. Už během studia byla členkou souboru Madrigal Quintet Brno. Speci-
alizuje se na koncertní provedení oratorních a duchovních děl, hlavně z období klasicismu  
a baroka, a na komorní vystoupení s písňovými cykly u nás i v zahraničí. 

Vyhlášená surfařská pláž Piha nedaleko Auclandu. 
Foto: Archiv manželů Márových.
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Helena Vyvozilová – na zobcovou flétnu začala hrát na ZUŠ, vystudovala starou hudbu 
na Masarykově univerzitě. Vedle barokní hudby se jako flétnistka, zpěvačka, houslistka  
a cimbalistka se svými kapelami zabývá i jinými žánry, jako je world music, rock, šanson. 

Anna Vargová hrála v dětství na violoncello, ale v mládí ji okouzlil překrásný zvuk 
violy da gamba. Vystudovala brněnskou Akademii staré hudby. Účastní se letních škol 
staré hudby ve Valticích a v polském Lidzbarku. Věnuje se především interpretaci hudby 
francouzského vrcholného baroka. 

Kateřina Bílková absolvovala obor klavír brněnské konzervatoře, starou hudbu,  
hudební a divadelní vědu studovala na FF Masarykovy univerzity na Filozofické fakultě. 
Spolupracuje s violoncellistou Janem Škrdlíkem, s basistou Jiřím Kleckerem, jako sólista 
hraje s řadou orchestrů a komorních sdružení v ČR i zahraničí. 

Belladona trio si pro nás připravilo ryze barokní program. Zazní díla všech hlavních 
představitelů baroka (Bach, Händel, Vivaldi, Telemann, Rameau, Scarlatti atd.) Věřím,  
že si uděláte čas a přijdete si v úterý 2. února 2016 tohle atraktivní uskupení poslechnout. 
Těšíme se na Vás v 19.00 hodin v kulturním domě. 

Ondřej Sedlák  

TVORBA JANTRY NA ROK 2016

Všichni si do nového roku přejeme hodně štěstí, pohody, spokojenosti… ale co to vlastně zna-
mená? Každý jsme tvůrcem svého obrazu o štěstí, pohodě, spokojenosti a vlastně celém životě.

Když víme, co chceme – mnohem snáze toho dosahujeme. Naše přání mají totiž ob-
rovskou sílu a budou se plnit o to lépe, když jim dáme nějakou vizuální formu (napíšeme, 
namalujeme).

Takovou formou může být třeba Jantra - obraz našich cílů, přání a plánů, které chceme 
uskutečnit.

Vytřiďme si přání, se kterými opravdu rezonujeme, emoce, které chcete během roku 
cítit, hodnoty, které jsou pro nás důležité. Pusťte se s námi do tvorby vaší Jantry na sou-
časný rok a naučte se přát si. Jak na to nám ukáže Petra Kobzová. A je úplně jedno, jestli 
je vám patnáct nebo padesát, jestli chcete na Jantře pracovat sami nebo se svými dětmi. 
Je to užitečné a předně, je to zábava. Tak přijďte. Uvidíme se 11. února v 15.30 hodin  
v městské knihovně.

Kateřina Brychtová

POZVÁNKA NA RYBÁŘSKÝ PLES

Zveme Vás na rybářský ples, který se uskuteční v sobotu 27. února 2016 od 20.00 
hodin v Kulturním domě, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši. K tanci a poslechu bude hrát 
skupina PIKARDI. Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo 
náměstí 5 ve Velké Bíteši. 

Moravský rybářský svaz Velká Bíteš
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BÍTEŠAN PADESÁTILETÝ 
2. část

Uplynulo půl století od založení Národopisného souboru Bítešan ve Velké Bíteši. 
Působily v něm stovky dětí z města a okolních vesnic. V sérii krátkých článků si při-
pomeneme některé etapy z minulosti souboru.

Kolem roku 1978 začala působit na Základní škole ve Velké Bíteši učitelka Marie 
Pokorná. Ujala se Národopisného souboru Bítešan a pod jejím vedením se v následují-
cích letech činnost souboru výrazně oživila. Na práci s dětmi Bítešanu ráda vzpomíná  
a o svých začátcích vypráví: „V té době museli mít učitelé nějakou mimoškolní povinnou 
činnost. Když jsem nastoupila, ředitel školy se mě zeptal, co budu dělat? Nejbližší mi 
byl národopis. Soubor Bítešan již několik let nefungoval, a tak jsem měla za úkol jeho 
činnost obnovit.”

Nová vedoucí provedla nábor a výsledkem byla skupina asi třiceti dětí z 5., 6. a 7. třídy. 
Obnovení souboru v rámci úseku zájmové činnosti Závodního klubu ROH První brněnské 
strojírny ve Velké Bíteši bylo realizováno koncem roku. Z novinového výstřižku  se dovídáme 
oficiální datum 18. prosince 1978 a zpráva končí slovy: „V těchto dnech byl zahájen nácvik. 
Lze si jen přát, aby práce tohoto kolektivu se stala pravidelnou zájmovou uměleckou činností, 
která by obohacovala kulturní dění v našem městě.” Marie Pokorná zapisovala údaje o všech 
následujících aktivitách dětského kolektivu do nově pořízené kroniky souboru.

Členové folklorního souboru začali s chutí a svědomitě pracovat, pravidelně chodili na 
zkoušky. Již začátkem března 1979 Bítešan vystupoval na oslavách Mezinárodního dne 
žen ve Velké Bíteši. Předvedl čtyři horácké tance: „Myslivečku myslivče”, „Na ketkovské 
věži”, „Borověnka” a „Sekyra”. Tanců postupně přibývalo a byla z nich vytvořena pásma, 
jež hudebně doprovázeli učitelka Dana Burianová a V. Svoboda. 

V červnu se ve Velké Bíteši konala slavnost Mezinárodního roku dítěte. Začala průvo-
dem vycházejícím od školy a směřujícím k sokolovně. Čelo průvodu tvořily krojované 
děti Bítešanu s opentlenou májkou. Kulturní program probíhal na pódiu u tělocvičné haly 
a hlediště bylo situováno v parku. V programu zahrála dětská dechová kapela. Bítešan 
předvedl pásmo složené z tanců „Borověnka”, „Boleslav”, „Šotyška” a „Sekyra”. Sou-
bor vystoupil ve složení M. Balášová, E. Bartošková, I. Dolníková, J. Kolková, L. Kra-
jčíková, L. Křikavová, P. Malá, H. Osobová, J. Peroutková, M. Pokorná, H. Sedláková,  
M. Stromecká, E. Šilhanová, M. Vallová a E. Žáková. V pořadu se dále představil hostující 
folklorní soubor Horáček z Rokytna.

V září o hodech Bítešan zahajoval dopolední program pod májí věnovaný dětským fol-
klorním souborům a odpoledne nechyběl v krojovaném průvodu. Oslava MDŽ a hodová 
neděle byly každoročně zařazovány do diáře souboru. 

Od roku 1980 se Bítešan začal zúčastňovat přehlídek folklorních souborů okresního 
formátu, které pořádalo Okresní kulturní středisko Žďár nad Sázavou. Toho roku se pře-
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hlídka konala 5. března přímo v okresním městě. Zúčastnily se jí čtyři soubory Rendlíček 
ze Žďáru nad Sázavou, Doubraváček z Doubravníku, Radost z Křižánek a Bítešan z Velké 
Bíteše. Naše dívky předvedly „Březnická kola”, při zpěvu jim pomohly členky pěveckého 
souboru H. Plucková, H. Hrušková a S. Bednářová. Pásmo pokračovalo tanci ve trojicích: 
„Čí je děvče”, „Když jsem jel do Prahy pro hrách”, „Anovská”, „Trojské koně”. V závěru 
osm nejvyspělejších členek souboru předvedlo „Křižák”. S nácvikem a celkovým vedením 
souboru Marii Pokorné pomáhala učitelka Brabcová z Velkého Meziříčí. 

Pokračování příště. 
Silva Smutná

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ SE 
NESLA VE ZNAMENÍ SPOLUPRÁCE DVOU KRAJŮ

V neděli 17. 1. 2016 dopoledne přivítal nově opravený kulturní dům v obci Jindřichov 
VVH okrsku č. 22 Velká Bíteš. Po státní hymně zahájil setkání starosta okrsku Ludvík 
Zavřel a přivítal hosty, mj. JUDr. Antonína Osvalda z odboru kanceláře hejtmana Jiho-

Vedoucí  Klubu kultury Josef Ťápal uvádí vystoupení Bítešanu na slavnosti Mezinárodního roku dítěte konané v červnu 1979  
u sokolovny.  |  Foto: Petr Němec
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moravského kraje, starosty obcí a delegáty zúčastněných sborů. Následovala připomínka 
významných zesnulých zasloužilých členů vedení okrsku, okresního sdružení hasičů,  
HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou. Minutou ticha byla uctěna jejich 
památka.

S programem zasedání seznámil člen VV OSH Žďár nad Sázavou a garant okrsku Jiří 
Klusák.

Složení návrhové a mandátové komise přednesl jednatel Milan Tesař. Bylo pozváno  
29 členů a zúčastnilo se 26. Dále bylo pozváno 59 hostů a zúčastnilo se 42. 

Ve zprávě okrskového starosty Ludvíka Zavřela zaznělo, že okrsek se skládá ze 12 ha-
sičských sborů. Okrskový výbor se schází pravidelně každé druhé pondělí v měsíci a v roce 
2015 se sešel 9x. Zhodnotil 24. okrskový ples v Katově, okrskový zájezd, otevření Hasič-
ského domu v Košíkově, jubilea členů hasičských sborů, setkání zasloužilých funkcionářů 
v Jindřichově aj. V roce 2015 se skládal okrsek z 377 mužů, 32 žen, 84 dětí a mládeže,  
tj. 432 členů. V průběhu roku zemřelo 6 členů. Sbory pořádaly 29 odborných příprav, kte-
rých se zúčastnilo 141 členů. Celkem proběhlo 33 prověřovacích cvičení. Hasiči pořádali 
299 akcí s účastí 1194 členů a odpracovali přitom 2374 hodin. Závěrem projevu poděkoval 
za vykonanou činnost v roce 2015 a poděkoval rodinám za podporu v dobrovolné hasičské 
činnosti.  

Další v pořadí byla zpráva okrskového velitele Petra Fouska. Zhodnotil činnost sborů. 
Okrskové cvičení v roce 2016 proběhne v obci Březka.

Miroslav Mateja ve zprávě strojníka zhodnotil stav požární techniky sborů.
Karel Daněk seznámil se zprávou pokladníka. 
Jaroslav Ošmera z SDH Velká Bíteš obdržel čestné uznání Krajského sdružení hasičů 

Kraje Vysočina společně s věrnostní stužkou za 40 let aktivní činnosti.
Pamětní medaili SH ČMS u příležitosti 150. výročí založení dobrovolného hasičstva  

v ČR převzal Antonín Bartůšek z SDH Bezděkov a Josef Pospíšil z SDH Holubí Zhoř.
Okrskový výbor předal gratulaci k významnému životnímu jubileu Naděždě Švejdové, 

dlouholeté funkcionářce OSH Brno-venkov.

Společné foto.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Návrh usnesení přednesl Milan Tesař. Program činnosti okrsku byl delegáty přijat.  
V diskuzi vystoupil Ladislav Farjmon, který mj. seznámil s průběhem V. sjezdu SH ČMS 
v Pardubicích. Vyzdvihl účast předsedy vlády Bohuslava Sobotky a účast ministrů vlády.

Delegát OSH Žďár nad Sázavou Karel Tomek informoval o dění v okresním sdružení 
hasičů. Závěrem poděkoval za vykonanou práci.

Dále se slova ujal JUDr. Antonín Osvald. Pozdravil zasedání jménem Jihomoravského 
kraje i jménem jihomoravského hejtmana JUDr. Michala Haška. Informoval o aktivitách 
Jihomoravského kraje pro dobrovolné hasiče, především kategorie JPO 5. Vyzdvihl spo-
lupráci dobrovolných hasičů z Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje v rámci jednoho 
okrsku. Na závěr projevu dekoroval Ludvíka Zavřela bronzovou medailí Jihomoravského 
kraje. Ocenil tak dlouholeté obětavé úsilí za mezikrajskou spolupráci mezi dobrovolnými 
hasiči.

Mjr. Ing. František Janů, vedoucí pracoviště IZS a služeb, informoval o dotacích na 
dopravní automobily a odborné přípravě členů jednotek.

Velitel stanice Velká Bíteš ppor. Bc. Miroslav Volf seznámil s  požárovostí v hasebním 
obvodu a změnami v požární technice.

Ladislav Švejda, vedoucí rady zasloužilých hasičů Krajského sdružení hasičů Jihomo-
ravského kraje, pozdravil delegáty a seznámil s děním v KSH JMK. Vyzdvihl činnost ha-
sičských historiků a ocenil péči o historickou hasičskou techniku. Závěrem svého vystou-
pení předal Petru Fouskovi a Ludvíku Zavřelovi pamětní stužku ke 120. výročí založení 
SDH Oslavany.

Starosta města Velká Bíteš Ing. Milan Vlček pozdravil zúčastněné a pozval na Ples města.
Za partnerský okrsek Dolní Loučky vystoupil starosta Milan Sojka. Starosta obce Katov 

Luděk Mičánek vyzdvihl dobrovolné hasiče jako nositele kultury v obcích.
Kronikář města Velké Bíteše Ing. Alois Koukola, CSc. poukázal na hasičské kroniky, 

které se vedou od 19 století a před-
cházeli obecním kronikám, které se 
vedou až od roku 1924.

Návrhová komise přednesla usne-
sení, které bylo přijato.

Tečku na závěr přednesl Ludvík 
Zavřel a poděkoval hostům za účast. 
Program pokračoval obědem a nefor-
mální diskuzí až do pozdního odpo-
ledne.

Jindřichov (německy Heinrich-
sdorf) je malá vesnice, část města 
Velká Bíteš v okrese Žďár nad Sáza-
vou. Ves byla založena v roce 1780 
pánem „na Náměšti“ Karlem Vilé-
mem hrabětem Haugwitzem. Pů-

JUDr. Antonín Osvald dekoroval Ludvíka Zavřela bronzovou medailí 
Jihomoravského kraje.  |  Foto: David Dvořáček
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vodní německý název Heinrichsdorf – česky „Jindřichova ves“. V roce 2009 zde bylo 
evidováno 30 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 84 obyvatel. K 1. 1. 2014 v obci trvale žilo 
73 obyvatel (63 dospělých a 10 dětí). 

Sbor dobrovolných hasičů v Jindřichově byl založen na ustavující schůzi dne 18. dubna 
1934 za účasti 17 členů. Podnětem byla iniciativa bítešských bratrů hasičů – místostarosty 
sboru Viléma Jiráka, ředitele školy ve Velké Bíteši a okrskového náčelníka Hynka Vala-
cha. Do prvního výboru byli zvoleni následující členové: Tomáš Chytka – starosta sboru;  
Josef Stráník, náčelník; Antonín Sedlák, jednatel; František Holík, zbrojíř a Emil Votou-
pal, samaritán. Ustavující schůzi byli přítomni i další zakládající členové: Čeněk Zelní-
ček, František Kratochvíl, Rudolf Pavlíček, František Klusák, František Žák, Rudolf Hort, 
Adolf Janoušek, Ludvík Čapejšek, František Votoupak, Ludvík Marek a Jan Chytka. Sbor 
neměl ve svých začátcích žádné finanční prostředky. Potřebné peníze byly získávány ze 
sbírek a darů. V roce 1934 byla koupena stará vozová čtyřkolová jednoproudní stříkačka 
„Hiller“ s příslušenstvím z Velké Bíteše. Současně bylo započato s výstavbou hasičské 
zbrojnice, která byla dokončena v roce 1939. V roce 1934 měl sbor 17 mužů. V roce 
1936 měl sbor 18 mužů a 2 ženy. V roce 1938 byla zakoupena motorová stříkačka PPS 8.  
V roce 1949 MNV zakoupil hasičů novou motorovou stříkačku. V roce 1952 bylo koupeno 
nákladní auto Walter, za 15 000 Kč, které sloužilo sboru do roku 1962.

David Dvořáček

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 RŮŽOVÁ ULICE, DŮM ČP. 139:

V roce 1414 držel dům Mikuláš 
Klar, později v roce 1594 Jan Buk. 
Po něm jej roku 1608 zdědil v ceně 
100 zlatých jeho zeť Šimon Skle-
nář, a to včetně 5 měřic žita, 5 mě-
řic ovsa, 2 měřic ječmene, dřevěné 
měrné měřice, díže i 4 sudů na obilí. 
Šimon o tři roky později prodal dva 
hony rolí za 12 zlatých, o další dva 
roky později i zahradu „tak, jak sad 
ukazuje“ za 6 zlatých a zbytek za-
hrady za necelé 4 zlaté roku 1631. 
Pak roku 1638 koupil „pustý“ dům 

34

Dům čp. 139 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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po Šimonovi Tomáš Šťastný z Pyšela za cenu 34 moravských zlatých. Bydlel tu snad do 
roku 1651, kdy zakoupil dům čp. 126 v Hrnčířské ulici. Patrně poté byl dům opuštěn.

Až roku 1709 městský úřad na vrchnostenské poručení prodal „pozůstalý krunt pustý 
od 100 let [...] souc velmi zpustlý“ Václavu Vodičkovi. Cena byla stanovena poloviční,  
tj. 50 mor. zlatých, a každoroční splátkové vejrunky po 2 mor. zlatých měl začít splá-
cet až po uplynutí 4 let, aby dům mezitím vystavěl. Pak roku 1736 zdědil dům,  
„který jeho nebožtík otec vystavěl“, krejčí Matěj Vodička. Tehdy náleželo z domu „počest-
nej obci“ ještě 20 mor. zlatých vejrunků a tyto měl Vodička splácet ročně po půl mor. zlatého.  
Ovšem nesplácel je podobně, jako mnoho jiných sousedů. Až roku 1767 „v slušnosti celej 
počestnej ouřad žádajíce, aby tak řečené vejrunky k zdejší obci na jeho domku patřící 
zhandlovati a skoupiti mohl“. Svůj dům tak doplatil 10 říšskými zlatými (tj. 8 mor. zl. 40 
kr.) na dva termíny.

Následně roku 1772 zdědil dům po své matce Pavlíně, která již dříve ovdověla, v ceně 
100 rýnských zlatých (tj. 85 mor. zl. 50 kr.) též krejčí Kašpar Vodička. Ten měl vyplatit 
své bratry vojáka Šimona, Václava a Ondřeje, každého 10 zlatými, a pak také nejmladšího 
bratra Jakuba 20 zlatými. Roku 1812 Kašpar Vodička postoupil dům se stodolou, zahradou 
při domě, ornou zahradou Za Valy a s polovinou roli záhumenicí (druhou polovinu dostal 
syn Ignác) v ceně 400 zlatých dále svému synovi taktéž krejčímu Františku Vodičkovi. 
Ponechal si při tom ještě šest jiter rolí. František měl následně vyplatit 100 zlatými svého 
bratra Karla, „kterýžto landveristou byl a posaváte se neví, jestli živ aneb mrtvý jest“,  
přičemž další dva bratři již byli vyplaceni. Poté roku 1838 František Vodička postoupil 
dům svému synovi Josefu Vodičkovi. Ten jej však obratem prodal za 904 zlatých Ja-
kubu Bílkovi. Od Bílka jej koupil v červnu následujícího roku 1839 za 960 zlatých Jakub 
Kroutil, od kterého jej v následujícím měsíci pořídil za stejnou částku Václav Nestrašil. 
Poté roku 1842 koupili dům Antonín a Františka Hegerovi za 1080 zlatých. Nato od 
roku 1847 jej vlastnila v ceně 1200 zlatých již Františka Hegerová sama. Ta jej roku 1869 
postoupila dále Františku a Marii Kratochvílům.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 4, 5, 252, 
kn. č. 11788, fol. 192, kn. č. 11789, fol. 40, 41, kn. č. 11792, fol. 4, kn. č. 11793, fol. 85, kn. č. 11797, 
fol. 17.

Jan Zduba

SPORT

NOHEJBALOVÝ TURNAJ – PROSINEC 2015

V pondělí 28. 12. 2015 se uskutečnil ve sportovní hale TJ Spartak 11. ročník turnaje  
v nohejbalu trojic. Turnaje se zúčastnilo 10 týmů. Po úvodním nástupu a seznámení  
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s pravidly 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. Vítězem se po celodenním soupeření stal 
tým HOP. Druhé místo obsadil tým 2+. Na třetím místě skončil tým DELEGÁTI a na 
čtvrtém JELÍNCI. Vítězné týmy byly odměněny věcnými cenami. Poděkování patří všem 
zúčastněným a také sponzorům turnaje – PBS a.s., LABARA s. r. o., SPORTBAR Klíma, 
potraviny MANFOOD Janda, Jeřábkova pekárna, MIHAL s. r. o., restaurace „Na 103”  
a restaurace „U Vrány”.

Zdeněk Káňa

OSTATNÍ

PODĚKOVÁNÍ ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ

Začátkem prosince proběhlo v Domově bez zámku Náměšť nad Oslavou setkání všech 
jeho obyvatel, kteří žijí ve Velké Bíteši a dalších pěti lokalitách Vysočiny. Na Mikulášskou 
besídku přijali pozvání rovněž klienti ze spřáteleného zařízení v Šebetově. Celkem se nás 
sešlo k devadesáti, čerty a Mikuláše nepočítaje.  

36

Z turnaje.  |  Foto: Otto Hasoň
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Jako jeden z nejlepších dárků všichni účastníci akce vyhodnotili vystoupení bubeníků 
Tom-tom bandu ze ZUŠ Velká Bíteš, pod vedením pana učitele Rudolfa Drozda. Velké 
poděkování patří panu řediteli Františku Kratochvílovi, který nám umožnil toto vystoupení 
zažít. Budeme se těšit na další spolupráci. 

Za celou organizaci Domov bez zámků Náměšť nad Oslavou p. o.  
  

Monika Holánková, vedoucí úseku ambulantních služeb

55 LET TRADICE ŠTĚDRODENNÍHO POCHODU

Atmosféra adventu a Vánoc je neopakovatelná, zvláštní a výjimečná, pro věřící i nevěřící. 
Vše vrcholí na Štědrý den slavnostní večeří, zpíváním koled, předáváním dárků u stromečku 
a pro některé i půlnoční mší. V tomto období pociťuje i jinak uzavřený člověk zvláštní kouzlo 
a chce prožít tyto sváteční chvíle v lidské pospolitosti. Ne všem je to však dopřáno. 

A v tomto zádumčivém adventním čase, v mrazivém prosinci roku 1961, se v hlavách 
několika mladých Domašováků zrodil nápad vyrazit na Štědrý den do míst svých oblíbených 
letních toulek - na Šmelcovnu a dále proti proudu Bílého potoka. Prošli kolem mlýnů pana 
Kuchyňky, Chomouta a Absolína, kolem Výřích skal, Starých hamrů až k soutoku Bílého 
potoka s Přibyslavským - zvaným „František“. Potom proti jeho proudu ke starému mlýnu 
známému jako „Pelegrýn“, podle dřívějšího majitele Pelegrýna Brychty. Vracet se nechtěli 
stejnou cestou, ale šli přes Lesní Hluboké ke sv. Anně a dále cestou kolem hřbitova domů. 

Osm účastníků tehdy netušilo, že se z jejich štědrodenní vycházky stane tradice a vždy 
znovu na Štědrý den se bude cesta opakovat. První ročník byl tedy na světě a díky svědo-
mitosti Zdeňka Havlíčka a Jaroslava Otto je od roku 1972 vedena kronika, která všechny 
ročníky (těch prvních 10 zpětně) dokumentuje. Domašovští se o své dojmy podělili s ko-
legy v První brněnské a po deseti letech (v roce 1971) se k nim připojila i tzv. „bítešská 
větev“ pochodu, která se s domašovskou setkává v již zmíněném místě zvaném Pelegrýn.  
Odtud odcházíme společně hlubokým a strmým úvozem do hospůdky v Lesním Hlubokém.  
V těch prvních ročnících to byla ještě původní stará hospoda „U Ryšánků“, kde nás již oče-
kával rozšafný pan Ryšánek s manželkou, se svátečně vystrojenými domorodci i s několika 
myslivci v uniformách. V příjemně vytopené místnosti stál na stole vyzdobeném jedlo-
vými větvičkami velký kastrol se svařeným vínem a pan hostinský pomalu připravoval 
potřebné množství sardinek s chlebem a cibulí, které se staly nedílnou součástí pochodu.  
Tehdy ještě mělo všechno svůj řád a na řadu přišlo sborové zpívání vánočních koled za 
doprovodu harmoniky Jaroslava Otto, zakončené jeho oblíbeným sólem „Jóój cigán...“. 
Později se někteří Bítešáci postupně postarali i o houslový doprovod -  Pol Stanislav st., 
Burian Jaroslav (ředitel ZUŠ) se synem a Smrž Jaromír. Tato vrcholová léta však již probí-
hala v nových prostorách. Původní útulné prostředí se nadobro vytratilo, odešli i muzikanti  
a s nimi i neodmyslitelný zpěv vánočních koled. Měnili se i hospodští. Konzumní způsob 
života ovlivnil i tento krásný zvyk.
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Je zejména na nás, kteří chodíme od počátku a přivedli jsme postupně i svoje potomky, 
abychom vše vrátili do starých kolejí a uchovali tyto krásné vánoční zvyky a s nimi spojené 
zážitky také naším následovníkům. 

Trasa „Bítešské větve“ štědrodenního pochodu (délka 9 km)
Vycházíme v 9 hodin od Ho-

telu Jelínek a naším nejbližším 
cílem je Jakoubek, přesněji 
kaplička „U Jakoubka“, na-
cházející se po pravé straně asi 
100 m od lesní cesty z Křoví 
do Přibyslavic. Jednou do roka, 
na svátek sv. Jakuba, je u kap-
ličky sloužena mše svatá. Cituji 
slova uvedená v textu „Listů  
u Jakoubka“: 

 • Čistá voda z hlubin Země zde vyvěrá již stovky let, je stále stejná, jen okolí se mění. 
 • U pramene sídlí Dobrý Duch, vycházej s ním dobře.         
 • Toto místo tak okouzlilo básníka Jana Skácela, že zde složil svoji báseň Moudiváček.

Po krátkém zastavení i zamyšlení pokračujeme po lesní cestě nahoru, směrem k Přiby-
slavicím. Projdeme horní částí obce zvanou Otmarov a potom různě na cestu, která z obce 
vychází do chatové oblasti po levé straně Přibyslavického potoka.    

Přijdeme do údolí „U Františka“ se zajímavou pamětihodností, kterou je udržo-
vané pietní místo připomínjící události konce II. světové války, pro které se vžil název  
„U Partyzána“. Jedná se o hrob dvou neznámých sovětských vojínů a slovenského par-
tyzána Vendelína Kovala, kteří padli u Přibyslavic v posledních válečných dnech. Zde 

se pokloníme jejich památce  
a zapálíme svíce.

Pokračujeme dále do údolí 
a po přejití potoka na pravou 
stranu navštívíme prameniště 
„U Františka“, které bylo podle 
katastrálních údajů z roku 1878 
nazýváno „Svatou studýnkou“ 
a které zásobuje vodou motel 
„U Devíti křížů“. Zde uvidíme 
zcela novou „kapličku sv. Fran-
tiška“ se sochou světce od pana 
L. Laciny. 

Jdeme dále do údolí, prochá-
zíme lesními cestami, po roz-

Společné foto z místa setkání v roce 1976.  
Na snímku je šest Bítešáků, poznáte je?  |  Foto: Kronika pochodu
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lehlých loukách, kolem Borkovcova mlýna, až projdeme pohádkově zakletým místem se 
starými, mechem porostlými jabloněmi a po pár desítkách metrů jsme na místě setkání  
s „domašovskou větví“.

Po přivítání následuje recitace básně nebo čtení krátkého úryvku, vhodného k hlubšímu 
vánočnímu zamyšlení. Potom odcházíme společně do restaurace v Lesním Hlubokém,  
odkud po občerstvení a krátkém programu (dříve a možná opět) odjíždíme autobusem zpět 
do Velké Bíteše.

Alois Koukola

KDE ZÍSKAT MOUDROST A POZNÁNÍ?

V dnešní době, kdy jsme zaplaveni spoustou různých informací, často neobjektivních  
a nepravdivých, kdy se neustále mění legislativa a platí nová a nová nařízení, potřebu-
jeme moudrost, jak se v tom všem vyznat, jak se správně rozhodovat, abychom se vyhnuli 
případným potížím. Dříve se říkávalo, že je dobré mít „zdravý selský rozum“. Podstata 
tohoto rčení byla v tom, že si člověk dokázal rozumně zhodnotit svoje možnosti a zdroje,  
přínos případné investice nebo určitého jednání, či rozhodnutí a rizika s tím spojená,  
a dle toho se rozhodnout dle svého nejlepšího přesvědčení. Pro ukvapenost a riskantní 
podnikání zde nebylo místo. Kde vzít takovou moudrost a správné poznání? Jak se naučit 
vždy se správně rozhodnout, často i v časové tísni? 

Vybavuje se mi zkušenost z poslední doby, kdy jsme s manželem vybírali obklady do 
koupelny. Procházeli jsme v obchodě množství vzorových koupelen a nemohli se roz-
hodnout, kterou si vybrat, až jsme z toho byli unavení. Když jsme nakonec jednu vybrali, 
stejně zůstávaly pochybnosti, jestli je tohle nejlepší řešení. Obklady do koupelny jsou ne-
podstatná záležitost, přesto si myslím, že tento příklad vystihuje situaci dnešního člověka, 
který se potřebuje rozhodnout a z mnoha nabízených možností a variant, i případných rizik 
s nimi spojených, je unavený a bezradný. A když se konečně rozhodne, nastupují pochyb-
nosti, které ubírají sílu a klid. V Bibli se píše o tom, jak získat poznání a moudrost:

Žalmy 111:10  Počátek moudrosti je bát se Hospodina; 
Přísloví 1:7 Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají po-
šetilci.

Bát se, bázeň – tato slova nezní příjemně a vyvolávají negativní pocity. Co to vlastně 
znamená mít bázeň před Bohem, která nám zaručí moudrost a poznání?

Věřím, že to je proces a jednotlivé jeho fáze souvisí s tím, jak postupně poznáváme 
Boha, jaký je. Je to určitý vývoj myšlení a motivace – od strachu z Božího trestu ke strachu, 
že Ho zarmoutím a přijdu o vztah s Ním.

Bůh odpouští špatné skutky (hříchy) jen díky tomu, že trest za jejich spáchání už byl vy-
konán. Za hříchy všech lidí byl zástupně potrestán Boží syn Ježíš. Pro každého, kdo tuhle 
skutečnost přijme a prosí Boha za odpuštění, platí, že jsou jeho provinění smazána. Co to 
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znamená a proč je to tak důležité? Proč Bůh chce, aby se lidé očistili od hříchu? Důvod je 
popsán v Bibli – je to proto, že hřích odděluje člověka od Boha. Kvůli němu nemůže mít 
člověk vztah s Bohem. Bůh stvořil člověka, protože s ním chce trávit čas, chce s ním mlu-
vit,  chce ho vést, radit a pomáhat mu. Kdo o to opravdově stojí, postupně může zažívat, 
že vnímá Boží vedení ve svém nitru. Začne rozpoznávat, které myšlenky jsou z něj a které 
mu dává Duch svatý. Vytvoří se vztah mezi ním a Bohem a člověk zažívá Boží blízkost. 
Bude si vážit jedinečného a vzácného vztahu s Ním a nebude chtít, aby ho něco narušilo. 

Vzpomínám si na dobu, když jsem byla malá a provedla špatnou věc a moje maminka 
se za to na mě zlobila. Mrzelo mě, že jsem jí způsobila trápení a pokazila něco v našem 
dobrém vztahu.

A jak s tím vším souvisí moudrost pro rozhodování? Je to prosté – pokud budu mít Boží 
vedení, budu se správně rozhodovat. Bůh je ten nejlepší rádce, protože je vševědoucí a zná 
i budoucnost. Dá nám správný pohled na situace, lidi a věci kolem nás. A nejen to, pro ty, 
kteří Mu důvěřují, může učinit i zázrak.

Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou  
a čtvrtou neděli v měsíci v 17.00 hodin v učebně v prostorách Klubu kultury na Masary-
kově náměstí č. 5 v 1. patře. 

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

Těšíme se na setkání s vámi.

Věra Pokorná, za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši vám přeje Boží moudrost a poznání

VNITŘNÍ HYGIENA ANEB JARNÍ OČISTA DO ČISTA

Je sice únor, takže zima je v plném proudu, příroda spí nebo by alespoň měla. Možná si 
řeknete, že na nějakou očistu organizmu je ještě čas. Čas je a není…

Tak jako každá záležitost a rozhodnutí pro očistu chce nějaký prostor. Proto je dobré 
únor věnovat přípravě, mít potřebné informace a nabýt ROZHODNUTÍ.

Očistě těla se můžeme věnovat kdykoli během roku, ale na jaře tato kúra bývá nejúčin-
nější. Pokud ji zanedbáme z jara, během roku ji už úplně nedoženeme.

Není ale třeba házet flintu do žita. Lepší očista i během roku, než vůbec žádná.
Jak poznám, že potřebuji očistu? 

Příčin je spousta a jak se říká, je to také pravda, že všechno souvisí se vším.
Potraviny, nápoje jsou plné éček, v těle zůstávají zbytky léků, působí na nás i  chemické 

čistící prostředky, postřiky, výfukové plyny, těžké kovy, paraziti, plísně a mnohé další,  
to všechno dělá nájezdy na naše tělo. Dáte mi nejspíš za pravdu, že se tomu všemu dá jen 
těžko vyhnout.
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Proč tělo zbavovat jedů? 
Pokud býváte často unavení, nervózní nebo ve stresu, bolí vás hlava, máte špatné  trá-

vení, průjmy, zácpy, bolesti bez příčiny, které se stěhují…atd. Nejste zkrátka dlouhodobě 
ve své kůži, je možná na čase se zamyslet i nad touto možností. 

Tělo volá o pomoc, možná je na čase ho vyslyšet?
Pokud vás daná tématika zaujala, přijďte do centra PoHoDy na náměstí Osvobození 106  

ve Velké Bíteši (u parku a kostela). 
Dozvíte se o programu OD ÚPLŇKU K ÚPLŇKU - očista těla i mysli za pomocí fází 

měsíce a potravin  sezóna – region.
Už Hyppokrates říkal: „ Nechť je tvé jídlo i tvým lékem a tvůj lék tvým jídlem.“

Marcela Machalová, tel. 607 909 462  Certifikovaný poradce „ nejen „ pro výživu.
Centrum PoHoDy, Velká Bíteš 

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 36/2016 KONANÉ DNE 11. LEDNA 2016 

2/36/16/RM  – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 35/2015 ze dne 14. 12. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 11. 1. 2016
3/36/16/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové 
organizace o vyřazení majetku z evidence č.j. MÚVB/9435/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 11. 1. 2016
4/36/16/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnov-
ská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9444/15.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 1. 2016
5/36/16/RM – rozhoduje souhlasit se zapůjčením sbírkových předmětů Městského muzea ve Velké 
Bíteši na výstavu Koruna na dlani dle žádosti Správy Pražského hradu.
odpovědnost: vedoucí muzea termín: 31. 1. 2016
6/36/16/RM – rozhoduje souhlasit s užitím znaku města Velká Bíteš pro účely obrazové přílohy 
vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky za podmínek uvedených v žádosti č.j. 
MÚVB/9377/15.
odpovědnost: starosta termín: 20. 1. 2016
7/36/16/RM – rozhoduje souhlasit s opravou rybníka Klečanský horní – Košíkovský na pozemcích 
parc.č. 2854, 2855 a 2856/1  v k.ú. Velká Bíteš, která zahrnuje generální opravu loviště, odbahnění 
a vybudování zpevněného vjezdu k lovišti. To vše za podmínky, že veškeré práce provede MRS MO 
Velká Bíteš na vlastní náklady.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2016

41
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8/36/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31.01.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc, s notářským zápisem 
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notář-
ského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2016
9/36/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, na ulici Jihlavská 282, Velká Bíteš na 
dobu určitou do 31. 12. 2016 za nájemné 36,56 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2016
10/36/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu levé garáže v budově č.p. 137 rod. dům 
na p.č. 1351 v k.ú. a obci Velká Bíteš k 29.02.2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 2. 2016
11/36/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 85, 
bydlení, na p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 109 o výměře cca 17 m2 včetně 
příslušenství za nájemné ve výši min. 200,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2016
12/36/16/RM – rozhoduje souhlasit s navrženým způsobem vyřazení majetku a s ponecháním vý-
nosu z prodeje majetku v organizaci dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, 
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/140/16.
odpovědnost: starosta termín: 25. 1. 2016
13/36/16/RM – rozhoduje uzavřít příkazní smlouvu č. 04-16-24 na akci „Snížení energetické nároč-
nosti budovy Základní školy Velká Bíteš p.o. na ul. Sadová č.p. 579 ve Velké Bíteši“ s Energy Benefit 
Centre a.s., IČ: 290 29 210 na zpracování a podání žádosti o navýšení dotace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 1. 2016
14/36/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu zařízení ve vlastnictví města za účelem umís-
tění informačního zařízení – 6 kusů příjezdových cedulí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2016
15/36/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy OPTIMA spol. s r.o., PROJEKTOVÁ, 
INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST, se sídlem Žižkova 738, Vysoké Mýto a objednat projek-
tovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu - prodloužení ulice Rajhradská ve Velké Bíteši 
(silnice III/3928 ve směru Jestřabí) v rozsahu 1. a 2. úseku za cenu 159.800 Kč bez DPH (cena včetně 
podkladů pro zpracování PD).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2016
16/36/16/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje:
1. cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka na projektovou dokumentaci stavby „Nádvoří  
 s prodejnami Masarykovo nám. č.p. 88, Velká Bíteš“ ve výši 164.500 Kč bez DPH a realizaci  
 tohoto investičního záměru v roce 2016,
2. ceník prací a služeb pro rok 2016.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
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17/36/16/RM – rozhoduje uzavřít příkazní smlouvu č. 04-16-62 na akci „Snížení energetické nároč-
nosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš“ s Energy Benefit Centre a.s., IČ: 290 29 210 na zpracování  
a podání žádosti o navýšení dotace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 1. 2016
18/36/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., 
Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 469 68 822 na zpracování změny DSP akce „Rekonstrukce ulice Za 
Školou“ za cenu 199.311 Kč s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2016
19/36/16/RM – rozhoduje: 
1. uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Jaroslavem Vaňatkou, Vrchlického sad 1893/3, 602 00 Brno,   
 IČ: 13666444 na zabezpečení obsluhy domovní plynové kotelny domu Masarykovo náměstí  
 č.p. 87, pro budovy 1. a 2. MěÚ Velká Bíteš, 
2. uzavřít dohodu o ukončení kupní smlouvy na dodávku tepla pro dům Masarykovo náměstí č.p. 87  
 ve Velké Bíteši s Ing. Jaroslavem Vaňatkou, Vrchlického sad 1893/3, 602 00 Brno,  IČ: 13666444,
3. souhlasit s uzavřením příkazní smlouvy  s Ing. Jaroslavem Vaňatkou, Vrchlického sad 1893/3,  
 602 00 Brno, IČ: 13666444 na zabezpečení obsluhy domovní plynové kotelny domu Lánice  
 č.p. 300 Mateřskou školou Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací a domu  
 Tišnovská č.p. 116 Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 1. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 9/2015 KONANÉHO DNE 14. PROSINCE 2015 

1/9/15/ZM: určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Řezáče a Karla Navrátila.
3/9/15/ZM: schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko  
v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 30. 12. 2015
4/9/15/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2015  
č. 20/2015 schválené radou města dne 30. 11. 2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 12. 2015
 5/9/15/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 21/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2015
6/9/15/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 11. 2015.
7/9/15/ZM: bere na vědomí zápis Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš č. 4/2015 ze 
dne 11. 11. 2015.
8/9/15/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2016 v předloženém znění včetně závaz-
ných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2016
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9/9/15/ZM: schvaluje Grantový program na rok 2016 Sport a tělovýchova, Grantový program na 
rok 2016 Kultura a ostatní zájmová v předloženém znění a rozhoduje zveřejnit tyto programy včetně 
jejich příloh na úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 12. 2015
10/9/15/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 280/21 v budově č.p. 280, bytový dům, na p.č. 803,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 280 ve výši id. 6270/71884,
-  spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 803 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 ve výši  
 id. 6270/71884 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 785.333,- Kč  
 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady za podání návrhu na vklad  
 vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
11/9/15/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 644 ostatní plocha, ostatní komu-
nikace v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
12/9/15/ZM: rozhoduje směnit
- pozemek p.č. 2539/134 orná půda o výměře 1200 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města  
 Velká Bíteš za
-  část pozemku p.č. 1328/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2247-161/2015 a nově označenou  
 p.č. 1328/6 trvalý travní porost o výměře 71 m2,
-  část pozemku p.č. 2542/4 oddělenou geometrickým plánem č. 2247-161/2015 a nově označenou  
 p.č. 2542/20 trvalý travní porost o výměře 15 m2,
-  pozemek p.č. 2540 trvalý travní porost o výměře 763 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
s doplatkem ve výši 403.320,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš. Náklady spojené s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
13/9/15/ZM: rozhoduje
a)  směnit části pozemku p.č. 187 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené  
 díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „d“ o výměře 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká  
 Bíteš za část pozemku p.č. 184 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově  
 označenou díl „f“ o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl  
 výměr pozemků uhrazeným městu s tím, že město Velká Bíteš zajistí na vlastní náklady přeložení  
 plynové přípojky k domu na p.č. 184 v k.ú. Velká Bíteš. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné  
 ujednání smluvních stran, že ke dni uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě  
 vyrovnány veškeré vzájemné závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty,
b)  směnit část pozemku p.č. 187 oddělenou geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově  
 označenou díl „a“ o výměře 12 m2 ve vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 182  
 oddělené geometrickým plánem č. 2192-73/2015 a nově označené díl „b“ o výměře 7 m2 a díl „c“  
 o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků  
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 hrazeným městem. Součástí směnné smlouvy bude vzájemné ujednání smluvních stran, že ke  
 dni uzavření směnné smlouvy mají smluvní strany vůči sobě vyrovnány veškeré vzájemné  
 závazky, pohledávky, a to majetkové i nemajetkové hodnoty.
Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí fyzické osoby rovným 
dílem a náklady na vypracování geometrického plánu uhradí město.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
14/9/15/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 4605/1 oddělenou geometrickým plánem 
č. 2222- 8179/2015 a nově označenou p.č. 4605/8 zastavěná plocha, byt. dům o výměře 292 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, Hro-
tovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež za cenu 776.250,- Kč s tím, že kupující uhradí správní 
poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
15/9/15/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavírané mezi 
Městem Velká Bíteš jako budoucím oprávněným a Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem  
v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava jako budoucím povinným spočívající ve zřízení a provozování 
kabelu optické sítě na pozemcích:
- p.č. 3009/1 ostatní plocha, silnice,
-  p.č. 3009/91 ostatní plocha, ostatní komunikace,
-  p.č. 3011/28 ostatní plocha, ostatní komunikace,
-  p.č. 3012/9 ostatní plocha, silnice
vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš bezúplatně na dobu, po kterou bude budoucím oprávněným 
provozována stavba na pozemcích ve vlastnictví budoucího povinného.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
16/9/15/ZM: rozhoduje směnit:
-  část pozemku p.č. 2539/78 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově  
 označenou díl „k“ o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
-  část p.č. 2539/79 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „l“  
 o výměře 93 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-  část p.č. 2539/79 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „m“  
 o výměře 486 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-  část p.č. 2539/80 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „n“  
 o výměře 157 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-  p.č. 2539/125 orná půda o výměře 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-  část p.č. 2539/124 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl  
 „g“ o výměře 713 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-  část pozemku p.č. 2539/124 oddělenou geometrickým plánem č. 2223-124/2015 a nově  
 označenou p.č. 2539/124 orná půda o výměře 101 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-  část p.č. 2539/124 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl  
 „h“ o výměře 36 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
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-  část p.č. 2539/123 oddělenou dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 a nově označenou díl „i“  
 o výměře 708 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
-  pozemek p.č. 2539/140 vznikající dle geometrického plánu č. 2223-124/2015 o výměře 99 m2

v k.ú. a obci Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1196/8 trvalý travní porost 
o výměře 177 m2  v k.ú. a obci Velká Bíteš s doplatkem ve výši 3.829.200,- Kč, který bude uhrazen 
městu Velká Bíteš v dohodnutých splátkách tak, že doplatek v celé výši bude uhrazen nejpozději do 
30.6.2016. V případě, že nebude doplatek v plné výši uhrazen, může město Velká Bíteš od směnné 
smlouvy odstoupit. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí 
smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledám dům/chalupu ke koupi v této oblasti s dobrou dostupností do Brna. Děkuji T: 774 273 920.

Koupím byt, může být i k rekonstrukci. Dobrá lokalita výhodou. Děkuji. T: 732 115 802.

Prodám pěkný dům v obci Křoví. CP 737m2. Garáž, zahrada, sklep. Vel. Bíteš 6 km. T: 605 221 928

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 3+1 ve V. Bíteši. Prosím nabídněte. Tel. 773 500 753.

Prodám palivové dřevo, ceny již od 600,-/m, tel: 608 065 3372
 
Koupím palivové dříví, tel: 776 578 209

Ukradené pánské kolo začátkem ledna ve Velké Bíteši ul. U Stadionu z bytovky. Zn.Pells Crono 
First. Modré barvy se stříbrno-bílou štanglí. Prosíme o případné informace na tel. 724 752 589.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 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 2016: 17. února 2016. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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          Nová pohřební služba Velká Bíteš   
S účinností od 10.1.2016 si Vám dovolujeme oznámit nově otevřené prostory pohřební služby 
Havlišová na ulici Kostelní 70 ve Velké Bíteši. 

Nabízíme kompletní služby týkající se pohřebnictví od převozu zesnulých, vyřízení pohřbu či 
kremace, kopání hrobu, vazby, tvorba a tisk parte a mnoho dalších. 

 

  Telefon nonstop: 736 541 375, 607 925 320     www.pohrebnisluzba-havlisova.cz    
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Kancelář ředitele krajského ředitelství 
Oddělení tisku a prevence 

  

 
 
 

 
Adresa 
Vrchlického 46 
587 24  Jihlava 
 
Tel.: +420 974 266 208,  
        +420 725 292 419 
Fax: +420 974 261 700 
Email: monika.patkova@pcr.cz 

 

 
POZOR NA PODVODNÉ NABÍDKY NA INTERNETU 
 
Kriminalisté na Vysočině prověřují další případy internetových podvodů. Jedná se opět o 
nabídky prodeje vozidel z Velké Británie. V posledních dvou měsících přijali kriminalisté 
pět oznámení o těchto případech, kdy podvodníci způsobili škodu zhruba za 750 tisíc 
korun.  
Průběh případů je až na drobné odlišnosti stejný. Na některém z inzertních serverů se 
objeví nabídka prodeje vozidla z Velké Británie. Jedná se nejen o automobily, ale i o 
pracovní stroje nebo traktory. Velmi nápadná je nízká cena, která může být i třetinou 
běžné ceny takového vozidla. U inzerátu je uvedena e-mailová adresa, často se jedná o 
adresu u českých internetových serverů. Komunikace se zájemcem o koupi probíhá 
mailem v anglickém jazyce. Kupující je vyzván, aby peníze za vozidlo zaslal na bankovní 
účet, v poslední době se většinou jedná o banky v Polsku. Poté je zájemce e-maily 
ubezpečován, že vozidlo je již připravováno k nakládce, že bude brzy dopraveno a 
podobně. To je však pouze taktika zdržování. Jakmile peníze dorazí na účet a adresát je 
vybere, přestane prodejce komunikovat. Kupující tak nedostane ani požadované vozidlo 
ani zpět své peníze. 
Kriminalisté proto opětovně varují občany, aby byli v případě takovýchto inzerátů velmi 
obezřetní. Takovéto nabídky se objevují i na zavedených českých internetových 
serverech. Na první pohled působí věrohodně a seriózně. Prodejce často uvádí, že 
v případě nevyhovujícího zboží je možné ho vrátit s garancí vrácení peněz. Jediné, co je 
na těchto inzerátech nápadné, je výrazně výhodná cena. Lidé by neměli v souvislost s 
lákavými nabídkami na koupi vozidel, zemědělské techniky a podobně posílat na bankovní 
účty zřízené u zahraničních bank finanční prostředky jako různé zálohy na koupi, pojištění, 
nebo zálohy na převoz nabízených vozidel, nebo jiného zboží do České republiky. Mohou 
se tak stát oběťmi podvodníků a přijít i o velmi vysoké finanční částky.  
 
 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Oddělení tisku a prevence 
por. Bc. Monika Pátková 
tisková mluvčí  
tel. 974 266 208   
mobil: 725 292 419 
e-mail: monika.patkova@pcr.cz          
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Tisková zpráva ze dne 19. 1. 2016 

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky pomůže lidem v nouzi  
na území okresu Žďár nad Sázavou 

Do 14. ledna 2016 bylo možné v ulicích potkat tříkrálové koledníky. Na území, kde působí 
Oblastní charita Žďár nad Sázavou, koledovalo zhruba 1 900 koledníčků. Ti putovali se 471 
zapečetěnými kasičkami, které jsou v rámci jednotlivých obcí postupně rozpečeťovány a 
sčítány. 
 
Ve Velké Bíteši a okolí se díky zhruba 28 tříkrálovým skupinkám vykoledovalo celkem 209 793 Kč, 
z toho 129 113 Kč bylo pouze ve Velké Bíteši a 80 680 Kč v okolních obcích. Tato úctyhodná částka 
se skrývala ve 28 kasičkách.   
 
„Výtěžek Tříkrálové sbírky plánujeme prozatím ponechat především jako záchrannou rezervu pro 
udržení stávajících služeb v potřebném rozsahu. V letošním roce totiž dochází ke změnám 
financování sociálních služeb a není úplně jasné, jak se bude nový systém vyvíjet. Nevíme, zda se 
podaří zajistit dostatek financí na provoz našich zařízení. Proto raději vyčkáváme,“ sděluje Ing. Jana 
Zelená, ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou.  
 
Dále žďárská Charita použije část financí tam, kde jsou zdroje organizace velmi omezené. Jedná se 
například o hrazení nákladů spojených s pořízením aut pro terénní služby. Letošní tříkrálové peníze 
podpoří především nákup auta pro Charitní ošetřovatelskou službu a Osobní asistenci. Terénní služby 
se bez vozů, které charitní pracovníky dopraví k  uživatelům a pacientům do jejich domovů neobejdou. 
Menší částku použije Charita i na podporu lidí v akutní nouzi či lidí bez domova. „Vzhledem k tomu, že 
některé z terénních služeb jako například Domácí hospicová péče, Charitní ošetřovatelská služba, 
služby pro duševně nemocné a Osobní asistence poskytujeme i na Velkobítešsku, využijeme 
tříkrálové peníze i v tomto regionu,“ doplňuje Jana Zelená a závěrem všem vzkazuje: „Mám 
obrovskou radost z velké štědrosti všech tříkrálových dárců a velké ochoty tříkrálových 
koledníčků. Je vidět, že se stále najde mnoho lidí ochotných pomoci a přispět tam, kde je to 
potřeba. Veliké díky za to!“  
 

Autorka tiskové zprávy: 
Lenka Šustrová 
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K tanci a poslechu hrají Pikardi a  

      cimbálová muzika Stanislava   
                           Gabriela 
 

XXI. HASIČSKÝ PLES 
          

Sbor dobrovolných hasičů 

             Osová Bítýška 
    

         Vás srdečně zve na  

 20. 2. 2016 od 20:00 
v Centru kultury, sportu a zájmových činností 

              
 Předprodej 

vstupenek na 
Obecním úřadě 

Osová Bítýška od 
1.2.2016 1. cena  

Přívěsný vozík za 
osobní automobil 
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Výstavní síň Klubu kultury, 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

jedinečná a pohostinná


