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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
nadcházející měsíc březen se pro nás všechny stane sku-

tečnou zkouškou vlastních nervů, tolerance a vzájemné 
ohleduplnosti. Rekonstrukce bítešského náměstí přichází 
totiž do své nejdůležitější fáze – intenzivního provádění 
stavebních a následně dlaždičských prací jak na severní 
části – přestupním terminálu, tak na jižní části náměstí.

Od pondělí 10. března 2014 dojde k zásadní změně 
organizace dopravy v prostoru náměstí. Od tohoto data 
do konce června bude totiž zcela vymístěna autobusová 
doprava z Masarykova náměstí. Zastávky všech autobu-
sových linek budou přemístěny na dočasné provizorní 
nástupní zastávky (nástupní hrany) do ulice Za Potokem v prostoru pod křižovatkou  
s ulicí Strmá. Současně dojde k výraznému omezení parkovacích ploch pro osobní au-
tomobily, ale také ke změnám při příjezdu a výjezdu z náměstí. Postup prací a dopravní 
režim na náměstí proběhne ve třech dílčích etapách. Jejich rozsah je uveden v barevné 
grafické příloze tohoto Zpravodaje. Po dobudování přestupního terminálu předpoklá-
dáme přesun automobilové dopravy zpět do centra města. Zbývající práce na jižní části 
náměstí pak budou prováděny ještě v průběhu července.

Aktualizovaný harmonogram stavebních prací předpokládá, že náměstí ve své 
nové podobě bude naplno sloužit již v druhém prázdninovém měsíci letošního roku. 
Předpokladem úspěšné realizace zbývající etapy rekonstrukce, bez jakýchkoli případ-
ných zásadních komplikací, konfliktů a nehod, však bude nejen profesionální přístup 
zhotovitele a jeho vedení stavby a rovněž technického a autorského dozoru stavby,  
ale i zodpovědný a ohleduplný přístup Vás všech k sobě navzájem i stavebním firmám 
při průchodu a průjezdu celým náměstím během stavebních prací. O ten bych Vás chtěl 
poprosit.

Ohleduplnost, korektnost, objektivita a slušnost. To jsou vážení občané v poslední 
době lidské hodnoty, které se z naší společnosti stále více vytrácejí. Jsou stále častěji 
nahrazovány lživými obviněními, sprosťáctvím a vulgarismy všeho druhu. Mohu to 
bohužel sám potvrdit, neboť jsem byl v minulých dnech vystaven konfrontaci s anony-
mem, urážejícím hrubě nejen mě, ale i mé blízké. Postavte se proto, rozhodně prosím, 
společně se mnou, proti všem takovým lidem, kteří urážky, křivá obvinění a pomluvy 
považují za projev „demokracie“, ale ve skutečnosti jsou jen projevem nemoci jejich 
osobnosti. Toho, že sami neunesli v posledních letech změnu směru politického a spo-
lečenského života našeho města.

Ing. Milan Vlček, starosta města

www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com
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ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin kromě 26. března
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně

Každé pondělí a čtvrtek  od 14.00 do 17.30 hodin vás k návštěvě  zve Studio Oriflame.
Zajímáte se o to, co jíte? Už teď si zamluvte místo na středu 2. 4. od 17.00 hodin. Dozvíte se, 
že Oriflame nabízí kvalitní výrobky i v oblasti výživy. Zajímavá srovnání přímo od odborné 
lektorky. Více info na Studiu – Velká Bíteš, Masarykovo nám. 88 - 2 patro -  tel: 607 909 462    
nebo info@oriflamevb.cz.

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

Od 31. března do 11. dubna 2014 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, so a ne od 8.00 
do 15.00 hodin 
VÝSTAVA OBRAZŮ, GRAFICKÝCH LISTŮ VLASTY ŠVEJDOVÉ, PETRA LORENZE 
A  UMĚLECKÉHO SKLA A ŠPERKŮ JARMILY JERSÁKOVÉ
Slavnostní vernisáž v pondělí 31. března v 17 hodin ve výstavní síni Klubu kultury
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory

Úterý dne 4. března 2014 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – RICHARD NOVÁK - OPERNÍ PĚVEC 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Úterý dne 4. března 2014 v 9.30 hodin
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
Masopustní rej bude zahájen na nádvoří mateřské školy, odkud se průvod vypraví na ob-
chůzku městem s malými zastávkami. Všechny masky vítány!!
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

Středa dne 5. března 2014 v 15.30 hodin
OSLAVA MDŽ – POŘAD „SE MNOU SI PÍSEŇ BROUKEJ“ S PETROU ČERNOCKOU
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
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Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 8. března 2014 v 8.05 hodin            
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí každý 
sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan, 90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti v 8.05 hodin, Masarykovo 
náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

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

Neděle dne 9. března 2014 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM
Dětská tombola zajištěna.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pondělí dne 17. března 2014 v 16.00 hodin
PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉM ŽIVOTNÍM STYLU
V prostorách solné jeskyně, vstupné 20 Kč
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 18. března 2014 v 15.00 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY                                                                                                   
od Mateřské školy na Masarykově náměstí
Půjdeme průvodem k potoku za čističkou (možno i s kočárky), kde vhodíme Morénu do 
potoka a přivítáme jaro zpěvem a říkadly.
Organizuje: Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

Středa dne 19. března 2014 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání o novém občanském zákoníku s JUDr. Alenou Malou.
V přísálí kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub
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Čtvrtek dne 20. března 2014 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – Téma Jaro
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Čtvrtek dne 20. března 2014 v 17.30 hodin
LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODHORÁCKA II.
Slavnostní uvedení knihy ve Velké Bíteši. 
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5.
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši a pracoviště Tradiční lidové kultury Muzea 
Vysočiny Třebíč

Pátek dne 21. března 2014 ve 20.00 hodin
CHARITATIVNÍ PLES DĚTSKÉHO STŘEDISKA BŘEZEJC
Hraje: skupina PKT – Písně Které Těší, moderátor: Honza Hlaváček, host večera: Pavel 
Helan, vystoupení tanečnic ZUŠ Velká Bíteš
Organizuje: Dětské středisko Březejc ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem Kultury

Sobota dne 22. března 2014 v 8.05 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí každý 
sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan, 90 minut.
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti v 8.05 hodin, Masarykovo 
náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

Neděle dne 23. března 2014 v 10.00 hodin z Velké Bíteše
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Odjezd autobusem od České spořitelny v 10 hodin, Masarykovo náměstí 7, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 25. března 2014 od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 16.30 hodin
BAZÁREK S JARNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 25. března 2014 od 15.00 do 17.00 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE - Zelená třída
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Čtvrtek  dne 27. března 2014 ve 14.30 hodin
BESEDA SE ZÁCHRANÁŘEM DAVIDEM DVOŘÁČKEM A ČLENSKÁ SCHŮZE SD
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš

Pátek dne 28. března 2014 od 16.00 hodin
VÝROBA ŠPERKŮ A DEKORACE Z FIMO HMOTY
Vstupné 20 Kč + cena za spotřebovaný materiál. 
V prostorách Střední odborné školy Jana Tiraye.
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

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

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI DUBNU:

Středa dne 9. dubna 2014 v 18.00 hodin
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Hrají: Pavel Liška, Josef Polášek, Martin Zbrožek
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 15. dubna do 25. dubna 2014 
„TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME“
Prodejní výstava výrobků klientů Domova bez zámku a dětí z Mateřské školy Masarykovo 
náměstí a Lánice ve Velké Bíteši.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 15. dubna v 16 hodin ve Výstavní síni Klubu kultury.
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Domov bez zámku Velká Bíteš ve spolupráci s Mateřskou školou Masarykovo 
náměstí a MŠ Lánice Velká Bíteš

Úterý dne 15. dubna 2014 v 8.30 hodin 
POHÁDKOVÝ KOLOTOČ 
Vystoupení oddílu moderní gymnastiky pro mateřské a základní školy s TJ Spartak 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE

POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2014

Děti narozené v roce 2012 – celkem 54, z toho 32 chlapců, 22 děvčat.

Sňatky uzavřené ve Velké Bíteši – celkem 14, v obřadní síni bylo uzavřeno 10 sňatků 
a v kostele sv. Jana Křtitele 4. 
Z toho: 
- alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš - 4
- oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 1
- oba snoubenci z jiného obvodu („cizí“) – 9
- sňatek s cizincem/cizinkou (ze 14 sňatků uzavřených ve Velké Bíteši) - 0

Úmrtí – zemřelo celkem 30 občanů, z toho 13 mužů a 17 žen.
Milena Janštová, matrika

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí

Vážení občané, dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových 
přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit lhůta pro podání 
daňových přiznání v úterý dne 1. dubna 2014. 
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Na Územním pracovišti ve Velkém Meziříčí budou od 10. března rozšířeny úřední ho-
diny pro veřejnost na všechny pracovní dny, a to: 10. 3. – 14. 3, 17. 3. – 21. 3. 2014 

podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí, středa  8.00 – 17.00
úterý, čtvrtek    8.00 – 15.30
pátek   8.00 – 14.00
pokladna v obvyklých dnech pondělí, středa 8.00 – 17.00 hodin (12.00-12.30 přestávka)

24. 3. – 28. 3. 2014 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací: denně 8.00 – 18.00 hodin
pokladna denně 8.00 – 18.00 (12.00 - 12.30 přestávka)
pátek 8.00 – 18.00 (12.00-12.30 přestávka)

31. 3., 1. 4. 2014
podatelna, přejímka daňových přiznání a poskytování informací: 8.00 – 18.00 hodin
pokladna 8.00-18.00, (12.00-12.30 přestávka)

Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy zaměst-
nanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 19. března a 26. března 2014 službu pro ob-
čany Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti Městského úřadu ve Velké Bíteši,  
a to v době od 12.00 do 17.00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní infor-
mace k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu 
jejich formální správnosti a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání jsou  
k dispozici na podatelně Městského úřadu ve Velké Bíteši. 

Vladimír Macálka, ředitel

SOUTĚŽ

SOUTĚŽ O NEJSTARŠÍ FOTOGRAFII BÍTEŠSKÝCH MLÝNŮ 

Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s. vyhlašuje soutěž o nejstarší fotografii bítešských 
mlýnů. Stáří fotografií minimálně 20 let. Soutěž je součástí přípravy k oslavám šestistého 
výročí první písemné zmínky o bítešských mlýnech v první městské knize. 

Naskenované fotografie s datem nebo rokem pořízení zasílejte na e-mailovou ad-
resu milada.vankova@seznam.cz, nebo na poštovní adresu Okrašlovací spolek Dolní 
mlýn, o.p.s., Janovice č.p. 55, 595 01 Velká Bíteš. Fotografie v obálce rovněž můžete 
nechat na poště na naši adresu nebo v Turistickém informačním centru, Masarykovo 
náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
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Složení poroty: Mgr. Ivo Kříž, ředitel muzea, Silva Smutná, Muzejní spolek Velkobí-
tešska, Jan Zduba, Ing. Milada Vaňková, PhDr. Jan Erml za Okrašlovací spolek Dolní 
mlýn, o.p.s.

Majitelé tří nejstarších fotografií, nebo fotografie mimořádné vypovídací hodnoty, za kte-
rou bude udělena zvláštní cena, budou odměněni hodinou výuky v jízdě na koni. Výsledky 
soutěže budou uveřejněny ve Zpravodaji a všechny fotografie budou uveřejněny na webu 
www.dolnimlyn.webnode.cz v sekci soutěže. 
Datum ukončení soutěže je 1. května 2014.
Sledujte naše další soutěže k šestistému výročí první městské knihy Velké Bíteše!

Za Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s., Milada Vaňková, předsedkyně představenstva

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

90 LET - VZÁCNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM JOSEFA ONDRÁKA,
skromného a pracovitého člověka, bítešského rodáka, bývalého ředitele a dlouholetého 
pracovníka První brněnské strojírny.

Narodil se 30. března 1924 ve Velké Bíteši v rodině sto-
lařského mistra s vlastní živností. Bohužel, v roce 1934 zni-
čil požár veškeré zařízení stolařské dílny a značně poškodil  
i rodinný dům. Úhrada od pojišťovny nestačila, a tak si otec 
našel práci v Brně, kam jej následovala i rodina. 

Tam také chodil společně se svou sestrou Květoslavou do 
„měšťanské“ školy. Těsně před vypuknutím druhé světové 
války začal 1. září 1939 studovat na „Vyšší průmyslové škole 
strojnické“ v Brně, kterou ukončil maturitou s vyznamená-
ním v roce 1943. Následovalo předvolání na pracovní úřad  
a převedení do evidence jeho pražské pobočky. V Praze do-
stal umístěnku do Českomoravských strojíren, kde byl při-

dělen do projekce ústředního vytápění a následně do konstrukce přípravků. 
První poválečný rok 1946 je spojen s počátkem jeho pracovní kariéry v První br-

něnské strojírně. Nejprve nastoupil do konstrukce potrubí a armatur v Brně, a v roce 
1953 přešel do nově vybudovaného pobočného závodu ve Velké Bíteši jako vedoucí 
konstrukce. V této funkci působil až do roku 1957 a měl značný podíl na zavedení 
výroby plnících turbodmychadel – hlavního výrobního programu bítešského závodu. 
V roce 1957 se stal vedoucím technického úseku, v roce 1960 výrobně technickým ná-
městkem ředitele a v roce 1963 technickým náměstkem. V této funkci působil dlouhých 
15 let a rozhodující měrou se podílel na zavádění mnoha nových výrobních programů,  
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jako například – výroba malých a středních parních turbín, malých spalovacích turbín  
i na postupném zavádění dnes tolik úspěšné - výroby „letecké“ techniky.  Tato i ná-
sledná léta byla spojená také s velkým rozšířením výrobních ploch závodu. V letech 
1963 až 1967 studoval při zaměstnání na Podnikovém institutu v Brně, který zakončil 
závěrečnou zkouškou s vyznamenáním. 

Vzhledem ke svým pracovním výsledkům, pracovnímu nasazení i  příkladnému osob-
nímu životu byl v roce 1979 jmenován - jako „první Bítešák“ - ředitelem První brněnské 
strojírny ve Velké Bíteši. V této funkci setrval až do odchodu do důchodu v roce 1984. Poté 
byl ještě dva roky odborným poradcem podnikového ředitele.

Společně s manželkou Zdislavou vychovali syna Jiřího, úspěšného bítešského 
sportovce. Nesmíme zapomenout ani na jeho osobní přínos rozvoji sportu v našem 
městě. Kromě toho, že hrával šachy a v 50-tých letech se stal několikrát přeborní-
kem okresu, byl v letech 1964 – 1980 předsedou oddílu ledního hokeje TJ Spartak 
Velká Bíteš. Mimo jiné se mu podařilo zajistit finanční prostředky na vybudování 
„umělé“ ledové plochy, která se stala základnou budoucích úspěchů bítešských ho-
kejistů. V důchodu, jako dobrovolný stavební dozor, dohlížel a pomáhal se zatrav-
něním fotbalového stadionu.

K řadě gratulantů se připojuje také redakce Zpravodaje.
Alois Koukola

ŠKOLY

BŘEZEN V MATEŘSKÉM CENTRU BÍTEŠÁČEK

Na březen jsme si pro vás při-
pravili celou škálu akcí, počínaje 
tradičními středečními setkáními, 
která si zpestříme výrobou karne-
valových masek.

V pondělí 17. března přijměte 
pozvání na přednášku o zdravém 
životním stylu.

Ve čtvrtek 20. března již po třetí 
společně navštívíme Městskou 
knihovnu ve Velké Bíteši v rámci 
projektu Knihovna patří dětem, abychom prostřednictvím pohádek, básniček a říkanek 
přivítali dlouho očekávaný první jarní den.

V úterý 25. března se v prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši uskuteční vámi 
oblíbený a hojně navštěvovaný Bazárek s jarním oblečením a obuví pro děti. Oblečení můžete 
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nosit v pondělí 24. března od 9.00 do 11.00 hodin a od 15.00 do 17.00 hodin pouze do výstavní 
síně Klubu kultury.

Prodávající platí „vstupní“ poplatek 45 Kč, který je použit na nákup materiálu a hraček 
pro mateřské centrum Bítešáček. Věci opatřete dvěma kusy kvalitních nálepek, kde bude 
uvedeno jméno, číslo a cena. Dále je třeba dodat seznam oblečení. Počet kusů je omezen 
na 100.               

Peníze a neprodané oblečení se budou vydávat pouze ve středu 26. března od 9.00 do 
11.00 hodin a od 14.00 do 15.30 hodin. 

Naši nabídku uzavírá pozvánka na výrobu šperků a dekorací z fimo hmoty, která se usku-
teční v pátek 28. března od 16.00 hodin v prostorách SOŠ Jana Tiraye. Tímto děkujeme za 
propůjčení prostor pro naše vyrábění. Slyšíte o „fimu“ poprvé? Je to měkká polymerová 
hmota podobná modelíně či moduritu. Je velmi tvárná, a proto se z ní dají vyrobit různé 
dekorace jako šperky, knoflíky, postavičky, zkrátka cokoli vás napadne. Hotový výrobek se 
zapeče v troubě a po této úpravě zůstává barevně stálý a tvrdý. Přijďte si vyzkoušet něco 
nového a hotovým výrobkem udělat radost sobě nebo svým blízkým.

 Petra Pařilová za Mateřské centrum Bítešáček

POZVÁNKA NA MASOPUSTNÍ OBCHŮZKU MĚSTEM

Mateřská škola U Stadionu srdečně zve všechny malé i velké na Masopustní obchůzku měs-
tem, která se koná v úterý 4. března 2014. Masopustní rej bude zahájen v 9.30 hodin na nádvoří 
mateřské školy, odkud se průvod vypraví na obchůzku městem s malými zastávkami.

Všechny masky vítány!!
Mateřská škola U Stadionu

POZVÁNKA NA „VYNÁŠENÍ MORÉNY“

Mateřská škola Velká Bíteš z Masarykova náměstí sr-
dečně zve děti, rodiče i veřejnost na „Vynášení Morény“, 
které se uskuteční v úterý 18. března 2014 od 15 hodin. 
Odcházíme od Mateřské školy na Masarykově náměstí.

Půjdeme průvodem k potoku za čističkou 
(možno i s kočárky), kde vhodíme Morénu do po-
toka a přivítáme jaro zpěvem a říkadly.

V případě špatného počasí bude pro veřejnost ná-
hradní termín upřesněn na webových stránkách školy –  
www.skolkavbites.com a pro děti z Baby clubu bude připra-
veno běžné hrací odpoledne v MŠ Lánice od 15 – 17 hodin.

Mateřská škola Masarykovo náměstí Velká Bíteš
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ODPOLEDNE PRO PŘEDŠKOLÁKY - DOBRÝ START DO 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY

I v letošním školním roce po-
kračujeme v odpoledních pro 
rodiče a předškoláky. Inspirací se 
nám staly stimulačně - edukativní 
skupiny, které probíhají v Jihomo-
ravském kraji. Jejich cílem je pod-
pořit zájem dětí a rodičů o školu, 
seznámení se školním prostře-
dím, s učiteli ze základních škol  
a vytvoření a upevnění vztahu 
mezi rodiči a školami – pedagogy. 
Pro rodiče je to příležitost vidět 
své děti pracovat a vytvořit si tak 
reálný náhled na to, jak pracují při 
záměrných činnostech s dospělou osobou  - učitelem. Získají také spoustu námětů, jak se 
dále s dětmi připravovat doma. Cílem těchto odpolední je hravou formou rozvíjet schop-
nosti a dovednosti dětí pro zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání), zaměřují se i na procvi-
čení jemné motoriky, grafomotoriky, myšlení, řeči,…

Za námi je beseda o školní zralosti, která proběhla v lednu v naší školce. Účastnila se 
jí paní učitelka Mgr. Horká ze Základní školy Velká Bíteš a Mgr. Lišková z Pedagogicko 
-psychologické poradny Žďár nad Sázavou.  Tato beseda má v naší školce již dlouholetou 
tradici. V únoru proběhlo první letošní odpoledne v základní škole, které bylo zaměřené 
na předmatematické dovednosti. Program pro dvě skupinky dětí připravily paní učitelky  
Mgr. Lišková a Mgr. Horká. Děti poznávaly geometrické tvary, barvy, počítaly (do 5), pra-
covaly v pracovním listu, zpívaly a tancovaly. Prostě si vyzkoušely, co je v té „velké škole“ 
od září čeká.

Věříme, že odpoledne se líbilo jak dětem, tak rodičům. A těšíme se, že se s rodiči 
a předškoláky uvidíme na Grafomotorice pro předškoláky, která se uskuteční 20. března 

2014. Na duben je připraveno další odpoledne na základní škole, tentokrát bude zaměřené 
na předčtenářské dovednosti. 

Za MŠ Masarykovo náměstí Jana Střechová

VESELÁ ŠKOLKA A ZDRAVÍ

Je březen, první jarní měsíc. Ta letošní zima nebyla nic moc, ale stejně na děti i na dospělé 
dolehlo počasí v podobě rýmy, kašle, bolení v krku.

Ve Veselé školce U Stadionu byl konec ledna a začátek února ve znamení nižšího po-
čtu dětí ve třídách. Po návratu dětí do školky nebylo nic snazšího než si s nimi o péči  
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o zdraví povídat. A tak v rámci vý-
chovného bloku „zdraví“ paní uči-
telky pozvaly děti do „divadla“, no 
vlastně do Modré třídy ke zhléd-
nutí maňáskové scénky. 

Maňásek Adámek byl nemocný 
a maňásek Alenka spolu s dětmi 
mu radili co dělat, aby se uzdravil 
a hlavně, aby byl stále zdravý.

Děti dostaly od nových kama-
rádů na ochutnání ovoce, zeleninu, 
„zdravé“ pečivo, bylinkový čaj. 

Ale jaképak ochutnávání, když 
děti tyto potraviny mají ve školce 

každý den. Nabídka ovoce a zeleniny je bohatá a děti si svobodně vybírají a hlavně jedí.  
V současné době se již vyskytují pouze vzácné výjimky, kdy děti odmítají alespoň ochutnat. 
To si paní učitelky považují za velký úspěch. 

Ochutnávání s Adámkem a Alenkou nebylo jediné. Při setkání s kuchařkou Bertou, 
vlastně s paní M. Císařovou, z třebíčského centra Nadačního fondu Albert se děti nejen po-
bavily, ale hlavně poučily. Zpívánky Zdravé pětky byl vzdělávací program, který si Nadace 
připravila pro děti předškolního věku. Děti si zopakovaly zásady zdravého životního stylu, 
dostaly zpěvník a CD s písničkami Zdravé pětky. Kuchařka Berta si s dětmi v každé třídě 
celou hodinu hrála, zpívala, povídala. Dětem se setkání moc líbilo.

Na další návštěvy už se vypravily děti z Veselé školky samy. Nebylo jich málo.
U MUDr. J. Řezáčové se děti ani trošku nebály, i když kdo jde k zubaři bez sebemenší 

obavy?  Děti ano, paní doktorka je seznámila se správnou péči o chrup, povídala si s nimi  
a že těch otázek bylo… Dětem se v ordinaci líbilo a určitě si budou pamatovat, že bát se paní 
zubařky nemusí.

Aby děti věděly, kde mohou s rodiči nakoupit zdravé potraviny, vypravily se se svými 
učitelkami do prodejny Káva – čaj. Tady to vonělo i chutnalo. Malý prostor nedovolil moc 
se pohybovat, ale i tak děti získaly poznatky o zdravé výživě. 

V neposlední řadě musíme zmínit i návštěvu lékárny U Tří sloupů. Milé přijetí, vstřícnost 
všech pracovnic, krásné povídání, ukázky. To vše vedlo k tomu, že se dětem ani odcházet 
nechtělo. Určitě už všechny děti vědí, že v lékárně jim rodiče mohou koupit „medicínku“, 
která v nemoci uleví.

Tak si myslíme, že toto všechno přispěje ke zdravému životnímu stylu našich dětí.

Všem, kteří se nějakým způsobem zapojili a přispěli k prohloubení dětského vědomí  
o péči o zdraví, moc a moc děkujeme. 

Za kolektiv zaměstnanců Veselé školky U Stadionu učitelky Zelené třídy
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VESELÁ ŠKOLKA NENECHÁVÁ NIC NA NÁHODĚ!

Veselá školka není jen názvem naší 
školky, ale i řídícím mottem našich ka-
ždodenních činností, výchově a vzdě-
lávání s důvěrou nám svěřených dětí  
a v neposlední řadě i odměnou za naši 
práci. Abychom však mohly dostát to-
muto krásnému ocenění, nemůžeme si 
dovolit ponechat sled některých udá-
lostí našich předškoláčků na náhodě… 

Jednou z nadstandartních akcí, které 
nám pomáhají usnadnit vstup budou-
cích předškoláčků do základní školy,  
je i soubor depistáží, kterými mohou 
rodiče nechat své děti dle zájmu projít. 

Jedná se o Depistáž školní zralosti pod záštitou odborných pracovnic Mgr. Liškové  
a Mgr. Moravcové z Pedagogicko – psychologické poradny ve Žďáře nad Sázavou spojenou  
s informováním rodičů o výsledcích i odpolední odbornou přednáškou a diskusí na toto téma. 

Dalším počinem je Logopedická depistáž v kompetenci specializovaného koordinátora 
logopedické péče Mgr. Jančíkové ze Speciálně pedagogického centra ve Velkém Meziříčí,  
která včas upozorní na potřebu nápravy řeči buď pod vedením naší asistentky logopedie  
v mateřské školce paní učitelky Neklapilové s garancí celoroční péče, nebo doporučením ke 
klinickému logopedovi dle vlastního výběru rodičů. 

Poslední nadstandartní akcí zajištěnou naší Veselou školkou je provedený Screening očí fi. 
Oční optika Němec, díky kterému se může předejít skrytým vadám ve fyziologickém vývoji 
dětí a následným potížím při čtení ve školním vzdělávacím procesu.

Jsme si vědomy náročnosti a obav rodičů z nové etapy života dětí, která je spojena s přecho-
dem z Veselé školky do 1. tříd ZŠ. I nás, učitelky, těší, pokud máme kladnou zpětnou vazbu  
z připravenosti dětí. Úzce spolupracujeme se ZŠ Velká Bíteš a snažíme se každý měsíc podni-
kat společné akce, zvykat děti na jejich budoucí vzdělávací prostředí. 

Za zmínku snad stojí i připomenutí řadu let oblíbeného tradičního Grafomotorického od-
poledne pro předškoláky s Mgr. Videnskou. Náplní je hravé a praktické seznámení rodičů  
s nácviky správného úchopu a okamžitou nápravou neposlušných prstíků u dětí, dále uvol-
ňovací cviky i procvičování jemné motoriky zábavnými formami. Letos se nově konalo i pro 
mladší děti naší školky jako včasné preventivní opatření k předcházení problémům se správ-
ným úchopem.

Vězte, že i my rády vidíme ve Veselé školce na dětských tvářích radost, úsměv, pohodu  
a chuť poznávat bez zábran nové a nevyzkoušené... a snažíme se nic nenechat náhodě! 

Za kolektiv zaměstnanců Veselé školky U stadionu Jašková Lenka 
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PORADENSKÉ DNY PRO VEŘEJNOST

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116

Pondělí 3. 3., 7. 4., 5. 5.
8.00 - 16.00 hodin

Poradenství se týká logopedie, somatopedie, etopedie, poruch učení a chování.
 
- co dělat, když dítě NEMLUVÍ, ŠPATNĚ VYSLOVUJE
- ALTERNATIVNÍ (náhradní) zdroj KOMUNIKACE
- jak rozvinout GRAFOMOTORIKU a oblasti důležité pro ŠKOLNÍ DOCHÁZKU
- co potřebují DĚTI S AUTISMEM

Vzhledem ke zvýšenému zájmu ze strany rodičů je vhodné domluvit si termín konzultace.

Pedagogové ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116
tel. 566 789 552, 724 335 923

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Vážení čtenáři,
máme za sebou dvě výrazné události. 
První z nich je povinný lyžařský výcvikový kurz sedmého ročníku. Bylo nám přáno  

v tom, že od 3. února byly snad nejpříznivější podmínky pro udržení sněhu. Z téhož důvodu 
nám však nepřálo počasí. Na lyžařský kurz chceme navázat jedním či více jednodenními 
výjezdy na náročnější sjezdovky, které budou určeny pro zkušené lyžaře, ty se uskuteční 
podle zájmu žáků. Pro první stupeň máme připravený třídenní lyžařský kurz na Fajtově 
kopci, ten bude záviset na sněhových podmínkách. Pokračuje rovněž bruslení na zimním 
stadionu, kde učitelé výrazně využívají prostoru, který je poskytnutý školám.

Druhou akcí je zápis do prvního ročníku ZŠ. K zápisu se dostavil hojný počet dětí - 91. 
Některé budou žádat o odklad. Takže do konce května budeme očekávat, jaký bude sku-
tečný počet prvňáků a počet tříd. Od 1. září 2014 máme povoleno zvýšení kapacity školní 
družiny ze 120 na 150 dětí. 

Zdeněk Strašák

A co zajímavého prožili v posledním období žáci školy?
Prvňáci se zúčastnili výukového programu ekologického střediska „Ostrůvek“ ve 

Velkém Meziříčí s názvem „Co se děje v zimě“. Zábavnou formou si zopakovali již 
probrané učivo předmětu „Náš svět“ – charakteristiku zimního období v přírodě. 
Naučili se rozpoznávat stopy nejznámějších volně žijících zvířat, dozvěděli se jak  
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a čím krmit ptactvo v zimě, a dokonce každý žák si vyrobil krmítko, aby krmil ptáčky 
v okolí svého domova. 

Ilona Lišková

Podobně jako v předchozích letech čekal žáky 7. ročníku v tomto školním roce povinný 5 denní 
lyžařský výcvikový kurz (LVK) v termínu od 3. 2. - 7. 2. Žáci 7. ročníku, pro něž je LVK jako sou-
část výuky tělesné výchovy povinný, absolvovali v počtu 60 žáků kurz formou každodenního do-
jíždění do skiareálu Fajtův kopec ve Velkém Meziříčí. Před samotným kurzem byli žáci podrobně 
instruováni a poučeni o zásadách bezpečnosti a pohybu na sjezdových tratích. První den kurzu 
pak byli rozděleni do 4 skupin podle výkonnosti a jednu skupinu tvořil snowboard.

Během kurzu žáci získali základní lyžařské dovednosti, které je však potřeba i nadále 
rozvíjet. Celý kurz pak byl zakončen závody v obřím slalomu na čas.

Kurz proběhl stejně jako ostatní roky bez větších problémů. Hlavní podíl na tomto faktu 
má ukázněnost většiny žáků a zodpovědný, profesionální přístup všech instruktorů z řad 
učitelů školy (Naďa Malcová, Kateřina Slavíčková, Renáta Pelánková, Olga Čermáková). 

Lukáš Dočkal, vedoucí kurzu

Třídy 5.A a 5.B paní učitelky Hudcové a Sklenářové navštívily Planetárium a hvězdárnu 
v Brně. Viděly programy s názvem Cesta k planetám a Astronaut. V prvním programu si 
představovali souhvězdí: např. Orion, Býk, Labuť, Váhy nebo Velkou a Malou medvědici. Při-
pomněli si, že hvězda Polárka (Severka) směřuje na sever a je součástí Malého vozu. Říkali si 
také o vzniku názvů některých souhvězdí. Druhý program byl o tom, jak se stát astronautem, 
a o tom, co se s astronauty děje ve vesmíru a po návratu na Zemi. 

Jakub Janšta, 5.B

Školního kola olympiády z konverzace v anglickém jazyce se v kategorii I. A (pro žáky 
6. a 7. ročníků) zúčastnilo 17 žáků a v kategorii II. A (pro žáky 8. a 9. ročníků) 36 žáků. Žáci 
hovořili na vylosovaná témata: My family, My daily routine, School, My friend, My house, 
My future, Food, Shopping, Festivals and holidays, Sports and games, Weather, Travelling. 
Vítězkou kategorie I. A se stala Iveta Burianová ze 7. B a v kategorii II. A vyhrála Eliška Bee-
rová z 9. B. Obě žákyně budou naši školu reprezentovat v okresním kole soutěže ve Žďáře 
nad Sázavou. 

za učitele angličtiny Věra Poláchová a Pavla Švihálková

V rámci oživení zájmu strávníků o školní stravování jsme zařadili do jídelního lístku Den 
ruské kuchyně a její netradiční speciality. Rozšiřující informace o ruských zvyklostech, ná-
pojích a dalších pokrmech jsme žákům zveřejnili na nástěnce ve školní jídelně. Co do chuti 
měl být přínosným a příjemným zpestřením v jídelníčku každého žáka. Těšit se můžete na 
následující mezinárodní den zaměřený na maďarskou kuchyni. 

Ilona Brymová
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Žáci šestého ročníku navštívili Středisko ekologické výchovy ve Velkém Meziříčí,  
aby si tentokrát upevnili učivo občanské výchovy - Českou republiku. České republice se 
věnovali celé dopoledne. Čekala je orientace na mapě, vytváření hranic České republiky, 
doplňování oblastí do pomyslné mapy na koberci, čtení v různých nářečích a v neposlední 
řadě i seznámení se známými i méně známými osobnostmi. Nejlepší odměnou pro nás 
vyučující je vidět žáky spokojené, nadšené a spolupracující. Myslím, že v tomto případě se 
nám to podařilo. 

Jaroslava Cendelínová

V lednu navštívil naši školu Josef Zimovčák, aby představil 
sportovní projekt a nadaci Na kole dětem na podporu onko-
logicky nemocných dětí. Žáci viděli ukázku jízdy na replice 
historického vysokého kola. Dozvěděli se o celé řadě rekordů 
Josefa Zimovčáka (mnohonásobný mistr světa, držitel svě-
tového rekordu na 24 hodin - 522,504 km, Brno, přejel USA 
od západu na východ - 4356 km za 27 dnů, absolvoval Tour 
de France, Giro d´Italia, La Vuelta). Podívali se na fotografie  
a videa ze světových závodů. Někteří se dokonce zapojili do pro-
gramu a vyzkoušeli si jízdu na vysokém kole. Na závěr všichni 
dostali plakát i s podpisem tohoto nevšedního sportovce. 

Pavel Holánek

V únoru navštívila naši školu redaktorka Českého rozhlasu - Region Vysočina Hana Mi-
kulincová. Zajímala se o využívání formou integrovaného bloku. Na otázky přímo ve výuce 
zeměpisu odpovídali žáci 6.A.

Příspěvek ze 7. 2. 2014 s názvem Už tři základní školy na Vysočině využívají regionální 
učebnice, dětem jsou bližší, než obecné texty si můžete poslechnout na webových stránkách 
www.rozhlas.cz. 

Pavel Holánek

Jazz - hudební žánr, který má nejen dlouhou tradici, ale i zajímavou současnost. O tom 
se přesvědčili i žáci 9. ročníků. V hodinách hudební výchovy se v zimních měsících zahřáli 
živými rytmy převážně černošských interpretů, ale také zjistili, že jazz uměli a nadále umí 
skládat i interpretovat Češi. Své poznatky žáci využili v utvoření myšlenkových map na toto 
téma. Myšlenková mapa je určitá forma práce s textem, kde děti pouze slepě nevypisují 
fakta, ale dané údaje si třídí, systematizují, hledají souvislosti v různých oborech, pracují  
s obrázkovým materiálem, kreativně využívají různého typu písma, volby barev a podobně. 

Žáci 8.A. zase využívají myšlenkovou mapu jako výstup pro práci formou integrova-
ného bloku v hodinách českého jazyka, výtvarné výchovy  a hudební výchovy. Projekt je 
založen na prožitkovém učení, jsou proto volena témata dětem blízká - vlastní třída. Žáci 
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si všímali nejen třídy jako kolektivu, ale i spolužáků jednotlivě či se pokusili o sebereflexi. 
Práce probíhala ve skupinách i samostatně. 

Zdeňka Simonová

V pondělí 17. února 2014 jsme strávili večer na Hudební scéně Městského divadla v Brně. 
Tento den uváděli muzikál Flashdance, který jsme si jako novinku v repertoáru nechtěli ne-
chat ujít. Muzikál vypráví tentýž příběh jako stejnojmenný americký film natočený v roce 1983.   
A stejně jako ve filmu se to i v divadle hemžilo krásnými tanečními čísly. Nebyli jsme ochu-
zeni ani o známé písně, které ve filmu zazněly. Hlavní poslání příběhu bylo jasné - je potřeba 
jít za svým snem a odvážně překonávat všechny překážky. A tak pro naše „deváťáky“, kterých 
do divadla jelo opravdu požehnaně, může být tento muzikál motivací, vždyť je letos čeká dů-
ležitý životní krok třeba právě směrem k jejich tajným snům a přáním. 

Eva Čermáková
Podrobnější informace o akcích najdete na webových stránkách školy.

KULTURA

RYBÁŘSKÝ PLES – PODĚKOVÁNÍ

Vážení spoluobčané, vážení přátelé a příznivci bítešských rybářů,
chtěl bych rád jménem svým a zároveň výboru Místní organizace rybářského svazu ve 

Velké Bíteši poděkovat za přízeň, kterou jste nám dokázali při účasti na našem tradičním 
rybářském plesu.

Po mnoha letech jsme odstoupili od staré výzdoby, na letošní ples jsme oslovili vedení Mateř-
ské školy U Stadionu, jestli by nám nepomohlo s výzdobou našeho plesu. Toto naše přání bylo 
uskutečněno v plné míře, proto patří velké poděkování ředitelce Janíkové a celému kolektivu 
všech učitelek a dětem, které se na této výzdobě podílely, rovněž patří poděkování Mateřské škole  
v Přibyslavicích. Na výzdobě se ještě dále podílelo Květinářství p. Drlíčkové s kolektivem. Celková 
výzdoba sklidila velký úspěch a budeme se těšit na další spolupráci v příštích letech. Nedílnou sou-
částí našeho plesu již bývá tradiční vystoupení dívek z místní základní umělecké školy, které nám 
připravily čtyři vystoupení, a to Císařský valčík od Johanna Strausse, Unix na pohádku Mrazík, 
Robbie Williams Beng – Bong a úvodní skladbu z muzikálu Kočky - Memory.

Neodmyslitelnou součástí našeho plesu je i bohatá tombola, letos to bylo mimo 250 cen 
útěchy dalších 390 velmi hodnotných cen. Za tuto bohatou tombolu je mou povinností 
poděkovat všem 138 sponzorům z Velké Bíteše a okolí. Bez jejich přispění by se takové akce 
nedaly v žádném případě uskutečnit.

Závěrem mého příspěvku nesmím zapomenout poděkovat všem pořadatelům a hlavně že-
nám našich členů výboru, které se na této akci podílely, bez jejich přičinění a velké pomoci by se 
akce jako tradiční ples a rybářský sklípek v rámci bítešských hodů nedaly uskutečnit.
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Dovolte mi ještě jednou poděkovat všem za přízeň, kterou nám dáváte, a těším se na Vás 
všechny i v příštích letech.

Za výbor MO MRS Velká Bíteš František Škarpíšek, předseda

SVĚT HAND MADE PODRUHÉ 

Stejně jako tomu bylo loňskou druhou úno-
rovou sobotu, tak i tu letošní se prostory vý-
stavního sálu proměnily alespoň na jeden den 
dílnou „splněných snů.“ Návštěvníci Jarmarku 
Handmade výrobků vol. 2 měli možnost přenést 
své nápady do nejrůznějších podob. Prostor pro 
jejich umělecké cítění jim dali vystavující, kteří 
se chtěli podělit o svou hand made techniku.

Z třinácti vystavujících vedla téměř polovina 
workshopovou dílničku. Příchozí měli mož-
nost si vyzkoušet svou trpělivost v korálkových 
dílničkách, v rytí do skla, ve tvoření designu 
papírových šperkovnic, měli také možnost se 
nechat profesionálně vyfotografovat. U foto 
dílničky měly dámy skvělou možnost se nechat 
nalíčit od šikovné kosmetičky. Šestou dílničku 
měl pod svým vedením jediný zástupce muž-
ského pokolení, který se plně věnoval všem zá-

jemcům o workshop výroby látkových náramků. Není tajemstvím, že jeho dílnička byla 
jednou z vytíženějších.

Malinkým oživením akce byla i tvorba příběhu Valentýnská povídka. Návštěvníci měli 
možnost dopsat příběh. Jak to dopadlo?

„Žil byl kdysi dávno jistý pohledný, bohatý a nadaný mladý muž, který sledoval, jak pošetile 
si počínají jeho přátelé, když se zamilují - šňořili se a vyváděli všelijaké hlouposti, ztráceli chuť 
k jídlu i veškerou důstojnost.

Až jednou přišla krásná a chytrá žena, která byla tak okouzlující, že mu vyrazila dech. 
Srdce mu začalo rychleji tlouct, při pohledu na nic ztrácelo veškeré jeho bohatství smysl. Smy-
slem jeho bytí se stala ona…“ 

Přestože účast na Jarmarku Handmade výrobků vol. 2 nebyla tak početná jako loni, i tak 
akci považuji za vydařenou. Návštěvníkům se sobotní den v kouzelném světě hand made 
líbil a jejich pozitivní nálada dala sílu a elán snad každému zúčastněnému. 

Všem chci tímto poděkovat za jejich čas a ochotu se podílet na marketu. V neposlední 
řadě patří velký dík mým blízkým, kteří mi byli oporou při přípravách i průběhu akce.

Kateřina Božková
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DOSTAVENÍČKO SE STALETÍMI

Pátý - únorový koncert  
17. sezóny Bítešského hudeb-
ního půlkruhu byl naplněn 
hudbou 17. a 18. století. His-
toricky poučenou interpretaci 
přinesli bítešskému publiku ba-
rokní houslista Jan Dalecký a ar-
ciloutnista Marek Kubát. Už při 
vstupu do sálu upoutaly pohled 
novotou svítící historické nástroje 
odložené na „jevišti“. Dobře, je to 
protimluv – byly to nástroje vyro-
bené zcela nedávno podle histo-
rických vzorů arciloutny, theorby 
a barokní kytary. 

 O zahájení koncertu se postaraly žačky bítešské ZUŠ – kytaristky Eva a Helena Macholá-
novy. Přednesly Rondo ze Serenády A. Diabelliho a ragtime Cleopha Scotta Joplina. Vlastně 
jsem měl spíše říci multiinstrumentalistky, protože u Macholánů doma zní nejen kytary, 
ale i klavír, klávesy, akordeon, flétna, housle i bicí. Jejich souhra byla výborná, jak už jsme  
u nich v ZUŠ zvyklí. 

Za nadšeného potlesku se vystřídali interpreti – s barokními houslemi přišel Jan Beránek 
a k  drnkacím nástrojům přisedl Marek Kubát. Během koncertu jsme měli možnost srov-
nat zvuk jednotlivých nástrojů. Zvlášť arciloutna a theorba byly ve své době obdivovány 
pro svůj dokonalý a znělý tón. Na dnešních koncertech populární hudby by se asi těžko 
prosazovaly – při jejich hře se okna netřesou. A jak jsme se přesvědčili, pro krásný zážitek 
z hudby opravdu není zapotřebí přemíra decibelů. I ty střevové struny dokázaly nabídnout 
posluchačům nádhernou muziku. O přestávce se kolem nástrojů Marka Kubáta shromáždili 
zvědaví posluchači a on jim popisoval jednotlivé technické detaily nástrojů i specifika hry.

Marek Kubát je nadšený milovník staré hudby, a tak část skladeb programu mohla za-
znít jen díky spoustě hodin jeho času, které strávil v archivech. Na koncertech ani z rádia 
je většinou nemáte šanci uslyšet. Asi většina posluchačů znala jména G. Ph. Telemann,  
A. Corelli, někdo si možná vzpomněl na J. H. Schmelzera, kapelníka císaře Leopolda I. 
Jména ostatních zavál čas – ale hudba se zase zrodila z popela jako Fénix. Při Telemannově 
či Corelliho sonátách jsme obdivovali, jak technicky náročné party byli tehdejší hudebníci 
schopni zahrát. Jedna z vybraných sonát měla dokonce tak obtížný houslový part, že se Jan 
Dalecký rozhodl upravit jej pro dvoje housle. Musel si proto přizvat na pomoc svoji žačku, 
mladou houslistku Hanu Sklenářovou.

Posluchači dostali koncertem hned několik darů – byli jsme potěšeni perfektní a vní-
mavou interpretací staré muziky, víme, jak vypadaly hudební nástroje před 400 lety, jaký je 
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rozdíl mezi arciloutnou a theorbou, jak nezvykle zní barokní ladění o půltón níž a hlavně 
– že stará muzika je zajímavá a uchu lahodící.

Ještě, že jsme šli.
Otto Hasoň

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ JIŘÍHO KRISTENA

Ve výstavní síni Klubu kul-
tury na Masarykově náměstí 
5 ve Velké Bíteši se v době od 
10. března do 21. března 2014 
uskuteční opět výstava obrazů 
malíře Jiřího Kristena.

Jiří Kristen se narodil ve 
Dvoře Králové. Je absolvent 
Střední odborné školy ve Dvoře 
Králové obor rytectví. Od roku 
1996 se věnuje pouze malování. 

Je malířem střední výtvarné 
generace, dívá se na krajinu 
kolem sebe jako téma, které 
vnímá svýma očima ve střídají-

cích se ročních obdobích od jarního tání až k zasněženým stráním. Je také malířem zátiší,  
pro které si vybírá motivy od polních květů až po zahradní kytice. Malířova inspirace, re-
álnost motivu a malířská kompozice spojená s výraznou barevností vytváří ze zátiší obraz, 
který poutá pozornost návštěvníků.

Výtvarná tvorba malíře přesahuje působnost regionální, stal se malířem výtvarnou veřej-
ností uznávaný. Jeho dílo je spjaté zejména s naším krajem a především s malebnou Vysoči-
nou, jeho obrazy jsou zastoupené nejen ve sbírkách domácích sběratelů, ale také v zahraničí. 

Výstava bude otevřena v pondělí až pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ

První jarní březnová neděle se v údolí Bílého potoka na Brněnsku nese ve znamení dáv-
ných tradic - již více než sto let si lidé chodí na Šmelcovnu připomenout symbolický odchod 
zimy a příchod astronomického jara. 

Osada Šmelcovna, která čítá jen několik málo domků, kapličku a restauraci, se stala ja-
kousi pomyslnou Mekkou turistů a cyklistů na Brněnsku. Kromě setkání se známými a pří-
jemného protažení těla procházkou krajinou Bílého potoka čeká každoročně návštěvníky 
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kulturní program, o který se starají žáci Základní školy z nedalekého Domašova. Pásmo 
lidových písní před polednem ukončí zapálení Morény a její následné vyhození do míst-
ního potoka. Pro návštěvníky je připraveno občerstvení v místní restauraci U Čadíků, která 
je centrem kulturního dění v oblasti Bílého potoka.

Osada Šmelcovna, která se nachází na území obce Javůrek, v minulosti proslula jako 
místo, kde se těžila železná ruda, ze které se tavilo železo. V okolí usedlosti se dodnes na-
cházejí pozůstatky štol a hutí. Petr Bezruč, který Šmelcovnu každoročně navštěvoval, tuto 
tradici zahájil již v roce 1902. Bezručovi byla v roce 1968 dokonce odhalena i pamětní deska 
při cestě na Javůrek. 

Letošní vítání jara se uskuteční v neděli 23. března. Autobus z Velké Bíteše pojede  
v 10 hodin z Masarykova náměstí od České spořitelny do Javůrku. Odtud cca 1,5 km na 
Šmelcovnu, zpět se půjde na opačnou stranu do Maršova, zase asi 1,5 km, kde u hospody 
v 15 hodin bude čekat autobus. Cena celého zájezdu pro dospělého 30 Kč, pro děti 20 Kč.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ, GRAFICKÝCH LISTŮ 
VLASTY ŠVEJDOVÉ, PETRA LORENZE A JARMILY JERSÁKOVÉ 

Ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši se v době od 
31. března do 11. dubna 2014 uskuteční výstava obrazů a grafických listů Vlasty Švejdové  
a Petra Lorenze. Slavnostní vernisáž bude v pondělí 31. března v 17 hodin.

Vlasta Švejdová - Na počátku své umělecké dráhy se věnovala novinové ilustraci  
a především psaní krátkých příběhů a pohádek, které také ilustrovala. V osmdesátých 
letech spolupracovala s Filmovým studiem Barrandov a vytvořila 7 kreslených filmů. 
V devadesátých letech pro televizi v Brně se stala výtvarnicí pro pohádku O bojácném 
Floriánkovi.
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Napsala a nakreslila dvě knížky pro děti: 
„Kaštánek“ a „Na hradě už nestraší.“ Ilust-
rovala 100 knížek převážně pro děti. V sou-
časné době se věnuje převážně olejomalbě 
a perokresbě. Je nositelkou ceny Pohád-
kový zvoneček.

Spolu s Vlastou Švejdovou bude také vy-
stavovat své obrazy i její syn Petr Lorenz 
– nadějný mladý malíř, absolvent brněnské 
Fakulty výtvarných umění Vysokého učení 
technického. Svět filmového plátna autora 
přitahuje již delší dobu.  Promítá se to na 
jeho kresbách filmových scén, ty zpro-
středkovávají divákům autorovo okouzlení 
produkcí filmu noir, bondovkami nebo 
také nezávislými filmaři, jako je David 
Lynch nebo Jim Jarmuch. 

Jejich další spoluvystavovatelkou bude Jarmila Jersáková se skleněnými mísami a šperky. 
Vystudovala umělecké sklenářství a restaurování malby. Zabývá se tvorbou vitráží, Tiffany 
lamp, dekoračních misek a talířů, šperkového skla a šperků ze skla a cínů. Barevné sklo vy-
rábí ve fusingové peci (fusing je moderní technologie pro zpracování plochého skla, které 
se tvaruje a spéká za vysokých teplot kolem 800 st.). Jsou to originální výrobky jedinečných 
barev. Barevná skla bývají malých rozměrů a jsou základním prvkem šperků. 

 
Výstava bude otevřena v pondělí až pátek od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin,  

v sobotu a neděli od 8.00 do 15.00 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ - 2014
Motto: 2014 - Hrabalovský rok v knihovnách!

Netřeba připomínat, že čtení i předčítání dětem je jedna z nejlepších investicí, které do 
nich můžete vložit. Předčítání má velmi pozitivní psychologický efekt, protože s dítětem 
prožíváte pohádkový svět, věnujete mu svůj čas a v neposlední řádě je to skvělá průprava 
pro dobré čtenářské návyky. Když už jsou děti starší, čtení není jen zábavou a vhodným trá-
vením volného času, jde i o všeobecné jazykové znalosti, které do sebe nenásilnou formou 
vstřebávají. A proto je třeba četbě věnovat dostatek prostoru.

Knihovny disponují širokým fondem literatury vhodné pro všechny věkové kategorie. 
No řekněte, není to dobrý důvod potkat se v březnu v knihovně?
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Březnové aktivity
Významnou akcí bude výběr Čtenáře roku. Cílem této aktivity je posilovat společenský 

význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají. Hlavním, avšak 
ne jediným, kritériem bude samozřejmě počet přečtených knih. Vybraný čtenář bude mít 
možnost zúčastnit se celorepublikového kola, kde součástí ocenění bude platební poukaz 
na nákup knih.

Během března proběhne řada besed podporující rozvoj čtenářských návyků a četby vše-
obecně. Součástí budou i soutěže týkající se schopnosti textu porozumět, ale zároveň ho  
i interpretovat.

Uskuteční se i další část projektu Knihovna patří dětem a zároveň se děti z druhých až 
čtvrtých tříd mohou těšit na pohádkový večer v knihovně. Děti, které se budou chtít zúčast-
nit, splní úkoly, které si vyzvednou v knihovně i ve školní družině, a na základě jejich řešení 
se večera účastní.

V knihovně budou během března probíhat ankety, které nám pomohou služby knihovny 
vylepšovat a přizpůsobovat potřebám čtenářů.

Knižní tipy
Z výběru aktuálních knih můžu uvést poslední díl knihy P. Taylora, Doktore, to je ale 

kotrmelec, ve kterém vás zavede do malého irského městečka. Pokud byste poklidný svět 
humoru a laskavosti vyměnili za napínavý příběh spojený s jedním z největších literárních 
děl všech dob - Dantovým Peklem, pak si nenechte ujít Brownovo Inferno. S románem Leily 
Meachamové Dlouhé stíny, se podíváte do životního příběhu tří přátel, stanete se svědky 
jejich úspěchů i porážek.

Z autobiografických románů zmiňme Vieweghův Můj život po životě. Již pětadvacátou 
knihu, ve které se pokouší zachytit, jak vypadá život s těžce poškozeným mozkem.

Velmi populární je příběh žen z osady Žítková, které uměly nahlédnout do dějů, které 
teprve nastanou. Byly také léčitelkami a vyznaly se v léčivých bylinách, pomáhaly ve věcech 
milostných.  Jejich příběh zachytil Jiří Jilík v knize Žítkovské čarování.

Na nejmenší děti se těší Myška Peliška a myška Dobříška Mileny Durkové. Doktor Proc-
ktor a velká loupež zlata bude zajímat starší děti. V ní Jo Nesbo svým malým čtenářům 
prozradí, kdo uloupil norský zlatý poklad. Kdo si loupežníky představuje jako umolousané 
a neškodné vousáče z Mrazíka, měl by se pustit do čtení „Strašliví loupežníci a jejich krvavé 
kousky“. Ta totiž dětem nabídne pestrou sbírku loupeživých rytířů, zemských škůdců, ban-
ditů, vyvrhelů, hrdlořezů, ale i zbojníků, kteří brali bohatým a šlechetně dávali chudým.

Spoustu dalších knižních tipů nabízí online katalog knihovny v sekci Novinky.
Webové stránky knihovny: knihovna.velkabites.cz, e-mail: Knihovna@velkabites.cz,  

tel. 566 789 350
Výpůjční doba: Po 12.00 – 17.00, Út 12.00 – 17.00, St 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00, Čt pro 

veřejnost zavřeno, Pá 8.00 – 12.00  13.00 – 17.00
Knihovničky
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PÍSŇOVÝ RECITÁL

V úterý 4. března 2014 by 
si měli najít cestu do kultur-
ního domu milovníci písňové 
tvorby a také ti, kdo si libují  
v německém jazyce. Na 6. kon-
certu XVII. sezóny Bítešského 
hudebního půlkruhu vystoupí 
věhlasný operní pěvec Richard 
Novák, kterého na klavír do-
provodí špičkový korepetitor, 
profesor Jaroslav Šaroun. Na 

programu jsou díla převážně německé provenience: zazní Tři balady Carla Loewa, Čtyři 
vážné zpěvy Johannesa Brahmse či Písně potulného tovaryše od Gustava Mahlera, árie 
z Bachovy kantáty č. 27 a části z oratorií Paulus a Elias Felixe Mendelssohna-Barthol-
dyho. Ke konci koncertu se přeneseme do Itálie a vyslechneme si sekvenci Confutatis 
maledictis z Verdiho Requiem. Úplný závěr bude patřit árii Do prachu s vámi z Dvořá-
kova oratoria Svatá Ludmila. 

Richard Novák se řadí ke světové pěvecké špičce. Absolvent brněnské konzervatoře, 
laureát pěveckých soutěží v Toulouse (1961) a Hertogenbosch (1962) patří k legen-
dám brněnské opery. Nastudoval kompletní operní dílo Bedřicha Smetany, díla Bohu-
slava Martinů či Leoše Janáčka. K nejslavnějším patří jeho role Revírníka v Příhodách 
lišky Bystroušky, kterou v roce 2004 oslavil 50. výročí svého uměleckého působení.  
V repertoáru má četné opery světových autorů, uveďme např. Rossiniho, Mozarta, Ver-
diho či Prokofjeva. Hostoval na jevištích v Paříži, Madridu, Buenos Aires a Benátkách, 
vystupoval na Salzburger Festspiele. Dlouhá léta spolupracoval s Českou filharmonií, 
kde se plně uplatnila mistrovská úroveň jeho interpretace písní a velkých oratorních 
děl. V ohlédnutí za písňovým recitálem k osmdesátinám Richarda Nováka (1. 11. 2011  
v Besedním domě) na stránkách www.zapisnikzmizeleho.cz výstižně uvádí Boris Kle-
pal: „…úžasná hudební inteligence, smysl pro interpretaci textu, muzikálnost a neustr-
nulá zkušenost, která vždy přesně ví nejen co udělat, ale také jak to udělat. Nebojí se také 
velkých gest a patosu, ale šetří s ním a má jej pod kontrolou.“ 

Klavírista a pedagog Jaroslav Šaroun působí jako profesor na Oddělení klavírní spo-
lupráce na Hudební fakultě Akademie múzických umění. Na klavír hrál od osmi let. Poz-
ději jej však zaujala především skladba, a tak studoval kompozici na Pražské konzervatoři 
a následně na HAMU u Miroslava Kabeláče. Své skladby však příliš nešíří ani je často ne-
hraje. Věnuje se především korepetitorské a koncertní činnosti. Dlouhodobě spolupraco-
val se Symfonickým orchestrem Hl. města Prahy a se Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu. Po několik desetiletí působil v České filharmonii, kam ho přivedl Václav Neu-
mann. Doprovázel mnohé instrumentalisty a především pěvecké hvězdy, pravidelně např. 
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Bernardu Fink, Dagmar Peckovou či Michiyo Keiko. Vedle hudby se věnuje včelařství  
a astronomii. Vášeň pro hvězdy zdědila i jeho dcera, která je profesí hvězdářkou. Objevila 
mnoho malých planetek – jedna z nich, 8557, nese jméno Šaroun. 

Jak vyplývá z výše uvedeného výčtu děl, nečeká nás žádné odlehčené tralala, nýbrž 
večer plný vskutku vážné hudby. Nechme se pohltit její krásou, závažností a hloubkou, 
přednesenou Mistrem v interpretaci písňových cyklů. V úterý 4. března v 19 hodin  
v Kulturním domě ve Velké Bíteši.   

Michaela Hanzelková

LIDOVÉ PÍSNĚ Z PODHORÁCKA II.
Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko

Městské muzeum ve Velké Bíteši 
ve spolupráci s pracovištěm Tradiční 
lidové kultury muzea Vysočiny Tře-
bíč zve všechny čtenáře Zpravodaje na 
představení publikace „LIDOVÉ PÍSNĚ 
Z PODHORÁCKA II. Třebíčsko, Hro-
tovicko, Moravskobudějovicko a Jem-
nicko“. Uvedení knihy proběhne ve 
čtvrtek 20. března od 17.30 hodin ve 
velkém výstavním sálu bítešského mu-
zea na Masarykově nám. 5. V hudebním 
programu vystoupí pěvecký sbor a zpě-
váčci národopisného souboru Bítešan.

Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolu-
práci s brněnským pracovištěm Etno-
logického ústavu Akademie věd České 
republiky vydávají s finanční podpo-
rou Ministerstva kultury České repub-
liky další svazek sbírky lidových písní 
z Podhorácka – druhý díl zaměřený na 
písně z jihozápadní části regionu. Knihu 
ve formátu A5 a o obsahu 512 stran do 
tisku připravily Marta Toncrová a Silva 
Smutná. V osmi tematických celcích je uvedeno 284 písní. Písně byly vybrány z dosud neo-
tištěných rukopisných pramenů uložených ve fondech brněnského akademického pracovi-
ště a dále ze starších tisků a regionální literatury. Rovněž je připojeno několik písňových zá-
znamů ze současných výzkumů Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu 
Vysočiny Třebíč a materiály z muzejního a státního archivu i ze soukromých zdrojů. Tato 
mimořádná publikace je první rozsáhlou tištěnou sbírkou lidových písní z uvedené oblasti. 
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Je zdrojem písňového materiálu jak pro odbornou i širokou veřejnost, tak pro aktivity míst-
ních folklorních skupin, pro školy a jiné kulturní a výchovné instituce.

Lidové písně z Podhorácka II. Třebíčsko, Hrotovicko, Moravskobudějovicko a Jemnicko 
je v pořadí již druhou publikací, vydanou Pracovištěm Tradiční lidové kultury Muzea Vyso-
činy Třebíč na toto téma. První díl, který regionálně postihuje Náměštsko a Velkobítešsko, 
byl v bítešském muzeu slavnostně uveden 2. února 2012.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše zabývající 
se dobou před rokem 1871. Nyní NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ, ZANIKLÝ DŮM ČP. 193:

Dům vznikl v místě příkopu  
a valu mezi hradbami kostelní tvrze 
a vnějšími městskými, vedle Kos-
telní brány vedoucí z města na Tiš-
nov a Osovou. Postaven byl zřejmě 
v roce 1799, kdy švec Kašpar Ka-
mínek prodal po čtyřletém vlast-
nictví dům čp. 119 v Hrnčířské 
ulici. První zápis o domě v grun-
tovní knize pochází až z roku 1825, 

kdy Kašpar Kamínek postoupil tento „sousedský dům se všema obecníma k němu patřícíma 
rolima a tálovou louku“ v ceně 800 zlatých svému synovi Josefu Kamínkovi. Ten měl ná-
sledně vyplatit svého bratra Jana 200 zlatými a své sestry Marianu a Evu každou 160 zla-
tými. Přitom „obydlí v domě, jakož i pivní a kořalečný šenk, oni rodičové až do jejich smrti 
sobě zanechávají“. Později roku 1862 se stali vlastníky domu Antonín a Antonie Kamín-
kovi. V roce 1876 Antonie ovdověla.

Později, v roce 1930, zemřel dle obecní kroniky ve věku 68 let výměnkář Jan Kamínek, 
který „v mladém věku byl hostinským, neboť v domě jeho bývala hospoda a v zahradě kuželna. 
Scházívala se tam i městská honorace“. Dům byl zbořen po třiceti letech od určení k demo-
lici v roce 1999.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11793, fol. 84, kn. č. 11795, fol. 479.

Jan Zduba
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BÍTEŠSKÉ NÁMĚSTÍ V PROMĚNÁCH ČASU

Prostranství, zvané po staletí „rynk“ či „město“ (německy „Ring“, „Stadtplatz“), bývalo vždy 
nejrušnější částí Velké Bíteše vzhledem k svému umístění, mnohofunkčnosti a tradici. Nejstar-
ším inventářem, který se tu nacházel, býval od 13. nebo 14. století pranýř a masné krámy. Krámy 
byly nejpozději v polovině 16. století přestěhovány za radnici a na náměstí přibyla kašna. Roku 
1714 byla postavena socha sv. Jana Nepomuckého. V polovině 18. století byla zhotovena druhá 
menší (východní) kašna a masné krámy se vrátily na náměstí k větší (západní) kašně. Sklonek 
19. století přinesl vysazení lip kolem kašen, sochy a domů. Po první světové válce zde začaly 
zastavovat autobusy a náměstí bylo v důsledku rozvoje automobilismu vybaveno benzinovými 
pumpami, z nichž poslední sloužila do sedmdesátých let. Úprava náměstí, která zaniká v letoš-
ním roce, byla provedena v padesátých letech minulého století.

Pod dlažbou náměstí se nacházejí svahové hlíny světle hnědé, jílovito - písčité s hoj-
nými úlomky krystalických břidlic, na dolní straně s polohami sprašové a jílovité hlíny. 
V hloubce 1,5 až 2 m hlíny přecházejí ve svahové sutě, následuje zvětraný skalní pod-
klad tvořený pestrým střídáním krystalických břidlic starohorního stáří (450–550 mil. 
let) – fylitu, pararuly, erlánu a kvarcitu s polohami bítešské ortoruly. Ve výkopu při likvi-
daci benzinového čerpadla byla roku 2003 odkryta v hloubce 0,5 až 1 m vrstva navážky, 
štěrku a písku, která vyrovnávala nerovnosti ve svahových hlínách a sutích. Můžeme 
předpokládat, že podobným způsobem byl povrch upraven, zpevněn a udržován na celé 
ploše náměstí včetně průjezdní cesty. Údržba horní části náměstí bývala snazší, protože 
podklad byl více kamenitý, zatímco v dolní byl pokryv hlinitý a jílovitý s vyšší vlhkostí  
a vyžadoval častější opravy štěrkem a pískem. Bylo také potřebné zachovávat mírný sklon 
celého veřejného prostranství pro snažší odtok vody ze srážek dešťových a sněhových jak 
z náměstí, tak ze střech přilehlých domů. Odvedení přebytečné vody se podstatně zlepšilo 

Plán náměstí řešil v r. 1841 povrchovou úpravu. Zdroj: SOkA ZR.
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vybudováním kanalizace ve 20. století, postupným osazováním okapových žlabů a svodů 
na domech měšťanů. 

Staré zápisy dokládají, že péče o sjízdnost cesty přes náměstí prodělala mnohé obtíže. Výtka na 
špatné cesty přišla kupříkladu z osovského zámku již v roce 1712, v důsledku čehož přijel následu-
jícího roku krajský hejtman na jejich prohlídku. Podobný tlak vyústil ve výstavbu silnic na státní 
útraty. V osmdesátých letech 18. století se tak dostalo i na Velkou Bíteš, přes jejíž náměstí byla vy-
stavěna císařská silnice spojující Brno s Jihlavou. Byl to první a zároveň trvalý zásah do podoby ná-
městí od státní moci a financí. Opravu této silnice vyvolalo v létě 1807 zemské gubernium v Brně. 
Rozpočet na tuto opravu vypracoval 24. srpna 1807 zdejší zednický mistr Jan Ventruba. Oprava 
spočívala ve vyzdění „rýny“ (žlabu) asi především na náměstí a dalších úsecích „císařský cesty“. 
Krátký úsek takové „rýny“ se dosud zachoval u silnice před Jelínkovou restaurací. Tehdy bylo třeba 
5 1/4 krychlového sáhu lomového kamene a 26 koreb písku, kterýmžto materiálem mělo být vy-
dlážděno 52 čtverečních sáhů. Rozpočet činil 159 zlatých 40 1/4 krejcaru.

Později v listopadu 1840 oznámil vrchnostenský úřad, že se připravuje oprava silnice ve 
městě spolu s jejím rozšířením u obou bran na náměstí. V dubnu přišlo ze Znojma krajské na-
řízení, že má být západní brána zbourána, aby mohla být silnice rozšířena. Bítešští chtěli bránu 
zachovat, ale tento požadavek byl krajským úřadem zamítnut. Následovalo vypracování plánu 
dláždění náměstí, který zhotovil Pescheli v prosinci 1841 ve Velkém Meziříčí. Tento plán po-
čítal s dlážděním silnice se žlaby o ploše 2794 čtverečních sáhů a obecního pozemku před 
domy o ploše 790 čtverečních sáhů. Dále stanovil plochy na vyvýšení terénu a vyzdění v zemi 
kamenného krytí pro vodovodní potrubí ke kašně. Plán byl úředně potvrzen v Brně v dubnu 
1842. V červnu byli Bítešští upozorněni Ryšánkem z úřadu ve Velkém Meziříčí, že západní 
brána nebyla dosud odstraněna. V této věci obdržel městský úřad upozornění z Meziříčí ještě 
v červenci 1858, že je brána chatrná, pročež se má oblouk buď opravit nebo odstranit. Mezitím 
se od ledna 1842 řešilo, jak obec uhradí nemalé náklady na dláždění. Rozhodl to v srpnu téhož 
roku krajský úřad tak, že obec, která při svých malých příjmech nemůže zaručit v šesti letech 
splacení nákladů, má sáhnout na své jmění. Celkové náklady dláždění totiž činily 4035 zlatých 
18 krejcarů, z kteréžto částky připadlo městu vydat 2796 zlatých. S úpravou náměstí souviselo 
následné zhotovení kamenných kašen v roce 1849.

Pro srovnání se sousedními městy uvedeme několik historických údajů. Na stejné silnici 
leží Velké Meziříčí, ve kterém byla část náměstí dlážděna již v roce 1761, avšak skutečně první 
plošné vydláždění kočičími hlavami proběhlo v letech 1845–6 a 1864. Později roku 1909 
zde byla při příležitosti příprav na císařské manévry vydlážděna jízdní dráha přes náměstí. 
Ve vzdálenějších Ivančicích bylo hlavní náměstí vydlážděno v roce 1854. V tehdy jen měs-
tečku Náměšti nad Oslavou se prováděly úpravy náměstí a dílčí dláždění až v letech 1907–11.  
V Tišnově bylo náměstí dlážděno postupně od roku 1864. V posledním čtvrtstoletí proběhla 
rekonstrukce náměstí v Náměšti, a to v letech 1995–2000 s rozpočtem 35,2 milionů korun. 
Rekonstrukce náměstí se nyní připravují ze zmíněných měst v Ivančicích a Tišnově.

Jan Zduba a Josef Hájek, Muzejní spolek Velkobítešska
pokračování příště
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION – KOŠÍKOV

II. POKRAČOVÁNÍ

ZAČÁTEK 20. STOLETÍ 

Funkční období starostů
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Další historická data

1903
„Sezení“ obecního výboru (OV) konané dne 4. listopadu navrhlo následující pořadí ucha-
zečů o místo ředitele Měšťanské školy ve Velké Bíteši: 
 1. Fajta Josef  2. Skoták Josef   3. Kolář Emil
1904
• OV na svém sezení dne 24. dubna schválil obecní účty za roky 1901, 1902 a 1903 a schválil 
rozpočet na rok 1904:  výdaje 1143 K
 úhrada 768 K
 schodek 375 K
C. k. berní úřad vykázal daně v obci 526 K a z velkostatku 1072 K a z toho „vypadá“ přirážka 
obci 24 % a velkostatku 4 %. Mimo to zaplatí zástupce velkostatku školní přirážku 12 %  
sám, přímo u c. k. berního úřadu. 
Poznámka:  
Obecní výbor s tímto souhlasil a požádal obecní představenstvo o schválení. Současně po-
dotkl, že zástupce velkostatku schválil obecní rozpočet na rok 1904 tím, že ho podepsal.
Výkaz obecního jmění: 1. Obecní jmění obce Koškova mimo pozemků
 a) Kmenové jmění uložené ve velkomeziříčské
 spořitelně  400 K
 b) Domek č. p. 16 v Koškově  600 K
   2. Obecní jmění osady Ludvíkova
 Domek č. p. 6 v Ludvíkově v ceně 500 K
Komentář: Obec Košíkov nemá žádné dluhy, stejně tak osada Ludvíkov.
(Pozn.: Osada Ludvíkov má ještě platit za kapličku, kterou si katolíci sami postavili, to ale 
nepřipadá do obecního rozpočtu). 
 • Obecní výbor na svém sezení 15. srpna odsouhlasil zřízení poboček pro I. a II. třídu při 
obecné škole ve Velké Bíteši.

1907
• Ze zápisu pořízeného na schůzi OV  dne 14. dubna lze „vystopovat“ jeho strukturu:  
 starosta –  Anton Mužík,
 radní –  František Hort a František Hladký,
 členové výboru –  Antonín Kubita, Jan Večeřa, Josef Koza  a August Janeček.
OV jednal o opravě obecních cest a usnesl se - cituji: „V obecním lese se nakácí nepotřebné 
dříví a bude se jím cesta opravovat. Dělníkům bude se vypláceti mzda denně 1 K až 1 K 60 h 
a s potahem 6 K“.  
OV dále vyhověl nařízení c. k. okresního hejtmanství a zvolil dva členy do volební komise: 
Jana Večeřu a Františka Horta, rolníky a za jejich náhradníky Františka Hladkého, domkaře 
a Augusta Janečka, rolníka – všichni z Koškova.
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1908
• Na květnovém zasedání OV 
byl dán jeden z prvních im-
pulsů ke stavbě silnice přes 
Koškov, kdy Jan Večeřa navrhl, 
aby se „zašlo“ na náměšťské 
panství s žádostí, zdali by bylo 
nápomocné při stavbě silnice. 
Současně OV rozhodl požádat 
„silniční výbor“ o subvenci na 
stavbu této silnice.
• Na červencovén zasedání OV 
bylo rozhodnuto, aby se se stavbou silnice započalo „ihned jak lidé obdrží práci (?)“. Bylo 
rozhodnuto také o počátečním provizorním financování, a to formou půjčky od p. Jana 
Kozy s 5% úrokem do doby, než obec obdrží podporu.
• V zápise ze srpnové schůze OV je uvedeno, že každý hospodář je povinen svůj díl kamene, 
štěrku a hlíny odvézti za plat: kámen – 80 hal za metr kubický (m³), štěrk - 1K a 10 hal za 
m³ a hlína 80 hal za m³. 
• 11. října přiřkla „Jeho Milost Hraběcí“ 400 K na dodělání silnice.

1909 
• Zajímavým prvkem demokracie veřejné správy v tehdejším Rakousku – Uhersku, se jeví 
existence „Silničního výboru velkobítešského se skupinou venkovských obcí“. Na žádost 
c. k. okresního hejtmanství ze dne 9. dubna provedl OV volbu volitele pro volbu „výbor-
níků“ a náhradníků do tohoto výboru. Zvolen byl starosta František Hort, Košíkov č. 3.
• Na výborové schůzi dne 2. května starosta opět apeloval na opravu „kostelíčka“, ovšem  
k dohodě nedošlo a záležitost byla odložena. Na následující schůzi OV bylo také projednáno 
uhrazení kostelních výloh do Velké Bíteše, a sice 141 K za rok 1908 a 22 K za léta dřívější.  
• Důležité bylo zasedání OV dne 31. května, kdy bylo definitivně rozhodnuto o opravě kos-
tela podle stanoveného rozpočtu s tím, že „přirážka“ (finanční) se rozvrhne na jednotlivce 
až po ukončení práce. Bylo také dohodnuto dokončení prací na stavbě obecní silnice tak, 
že potřebný přívoz se dodá za přiměřený plat: za navážku hlíny s potahem 7 K, dělníkům 
za nakládání 1.60 K.
• C. k. okresní hejtmanství požadovalo po obci opravu obecních cest; tak se v červnu OV 
rozhodl provést tyto opravy „dle nejlepší možnosti“ za následující úhrady: dovoz kamene 
na cestu do Klečan - 1 K 20 hal za m³, denní navážka štěrku – 7 K, denní „nádenická práce“ 
- 2 K.

1910
• V březnu byli zvoleni ohledatelé dobytka (J. Večeřa a F. Hort) pro vystavování dobytčích 
pasů (Pozn.: Jaká důslednost před více jak sto lety!).
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• Na schůzi obecního výboru konané dne 17. července byl jednohlasně zvolen 

František Frey byl přeložen na c.k. Okresní hejtmanství do Jihlavy. Udělení čestného občan-
ství je poděkováním – cituji: 
„Vzhledem k jeho zásluhám o naši obec, které se vždy a ve všech záležitostech ujímal a zastá-
val, pak pro jeho všeobecně známé zásluhy o celý okres.“

• Na srpnové schůzi OV byly vypsány volby do obecního zastupitelstva. Jejich termín byl 
stanoven na 2. října a byly zvoleny komise - volební (František Hort, Anton Kocián, Jan 
Kubita, František Brychta a Josef Sklenář) a reklamační (František Hort, Jan Večeřa, Josef 
Koza, August Janeček a Jan Koza). 
• Na záříjovém sezení OV byl zvolen „popisovacím komisařem“ pro sčítání lidu Jan Večeřa 
rolník v Koškově č. 2.
• OV nepřistoupil na stavbu obvodní nemocnice, „poněvadž mají obec Koškov i Ludvíkov 
své nemocničky v pořádku“. (?)
Pozn.: Na všechna důležitá jednání obecního výboru, zejména když se jednalo o rozpočtu, 
byl přizván zástupce velkostatku.
V některý zápisech OV je Ludvíkov (který je jinak uváděn jako osada Koškova) popisován 
jako obec, jejíž rozpočet byl sestavován i hodnocen samostatně, ale společně s velkostat-
kem, co se týče (daňových) přirážek v %. 

1914
• Na červnové schůzi OV byli 
voleni rozhodčí soudci pro 
odhadování škod způsobe-
ných honbou. (Pozn.: Stejné 
problémy řeší lesní hospodáři 
i dnes - po 100 letech.)
• V červenci byla řešena 
oprava příkopů a krajnic u sil-
nice, aby tato mohla být pře-
dána silničnímu výboru.
• V důsledku vypuknutí  
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Čestným občanem obce Koškov
Jeho Blahorodí velectěný pán,
pan c. k. místodržitelský rada

František Frey 
přednosta c. k. Okresního hejtmanství

ve Velkém Meziříčí

Košíkovská náves v 1. polovině minulého století; s již neexistujícími domy 
Kozových a Rybníčkových. Foto: Archiv obce
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I. světové války – nesmyslné tragédie lidských dějin, vybídl Moravský zemský výbor obec, 
aby její kmenové jmění 400 K, uložené v Městské spořitelně ve Velkém Meziříčí, bylo za-
psáno jako válečná půjčka. Koncem listopadu byly zavedeny noční hlídky s povinnou 
účastí z každého domovního čísla a odměnou 40 hal.  

1916
• Poprvé se v zápise ze schůze OV objevuje jméno zástupce velkostatku - Josef Esch.

Alois Koukola 
pokračování příště

SPORT

ŽÁKOVSKÝ TURNAJ VE FLORBALU

V sobotu 15. 2. 2014 se ve sportovní hale ve Velké Bíteši uskutečnil desátý ročník tra-
dičního předjarního turnaje žáků ve florbalu o pohár starosty města. Letošního ročníku,  
vypsaného pro ročníky 1998 a mladší, se zúčastnilo 5 družstev. Kromě domácích Bítešáků 
zde změřili své florbalové schopnosti kluci ze Zastávky, Ivančic a Křižanova, přičemž Za-
stávka měla dva týmy vedené jako I. a II.

Hrálo se podle platných pravidel ČFbU a na jejich porušování již tradičně dohlížel David 
Karásek. Kvůli menším rozměrům hřiště se hrálo jen 4+brankař na 2x 10 minut, systémem 
jednokolově každý s každým. Body byly udělovány stejně jako v hokeji, za výhru 3 body, za 
remízu 1bod, o dalším bodu navíc při nerozhodném stavu měly rozhodovat samostatné ná-
jezdy, avšak na tuto dovednost nakonec nedošlo ani v jednom případě, což je pro napínavou 
koncovku zápasu určitě škoda.

Jako první změřili své síly domácí Bítešáci se Zastávkou I. Naši kluci bojovali, ale střelecky se 
jim moc nedařilo, soupeř dobře obsazoval hráče, a když už jsme měli nějaké šance, většina našich 
pokusů byla zblokována, anebo je vychytal brankář. Za stavu 0:3 už to vypadalo, že je po zápase, ale 
kluci zabojovali a nakonec dokázali snížit na rozdíl jediné branky, ale na vyrovnání už jim nezbyl 
čas, a tak první zápas prohráli 2:3.

Ve svém druhém zápase jsme narazili na tým z Křižanova. Začali jsme velmi dobře, neuplynulo 
ještě ani 5 minut hry a po dvou rychlých brankách jsme vedli 2:0. Jenže jakoby tento stav a rychlé 
vedení nás ukonejšil, přestali jsme běhat a to byla voda na soupeřův mlýn, začali nás přehrávat, u 
odražených míčků byli jako první a to mělo za následek, že jsme o své vedení přišli. Ve druhé po-
lovině druhého poločasu jsme si nepohlídali prostory před brankou a soupeř to potrestal, odskočil 
na rozdíl dvou branek a tak zápas i skončil. Dobře rozehraný zápas jsme nakonec prohráli 2:4.

Kluci si byli vědomi, že pokud si nebudou hlídat své hráče, že nemusí vůbec bodovat. Do třetího 
zápasu jakoby nastoupil úplně jiný tým. Hráli jsme proti Zastávce II. a už od začátku jsme měli hru 
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pod kontrolou, i když to na světelné tabuli bylo pořád 0:0, herně jsme měli navrch. Soupeř velice 
dobře bránil, ale svoji převahu jsme nakonec přetavili v hubené vedení 2:0. Ke konci zápasu jsme 
zbytečně ztratili míček v rohu hřiště a soupeř snížil na rozdíl jediné branky, ale to bylo vše, svoje 
vedení jsme uhájili a vyhráli 2:1.

Před posledním zápasem s Ivančicemi už bylo jisté, že lepší jak třetí být nemůžeme, ale taky 
jsme v případě prohry mohli klesnout na čtvrté místo. Naopak Ivančice se v případě vítězství 
mohly posunout na druhou příčku a ještě je čekal jeden zápas, ve kterém mohly útočit na celkové 
prvenství, takže o náboj utkání nebyla nouze.

Byl to boj o všechno, naši kluci věděli, že musí vyhrát. Ale ani Ivančice nám nic nedarovali  
a byly v útocích hodně nebezpečné. Na to, o co v tomhle zápase šlo, bylo na obou stranách šancí 
jako máku, hra se přelévala ze strany na stranu, golmani měli plné ruce i nohy práce. Po první půli 
byl stav nerozhodný 2:2. V druhé půli jsme začali mít více ze hry, dali jsme dva góly a zdánlivě si 
mysleli, že máme vyhráno. Ivančice však dokázaly snížit na 3:4 a drama bylo zase tady. Ale vedení 
jsme si vzít nenechali, přidali jsme ještě další čtyři góly a nakonec dotáhli tenhle zápas k vítězství 8:3 
a po dvou prohrách a dvou výhrách a zisku 6 bodů jsme skončili na krásném třetím místě.

Děkujeme sponzorům turnaje, a to firmě Labara, s.r.o., PBS, a.s. a Mihal s.r.o.

Za TJ Spartak Svoboda Robert
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ÚSPĚCH MLADÝCH STOLNÍCH TENISTŮ Z VELKÉ BÍTEŠE
 
V měsících listopadu, prosinci 2013 

a lednu 2014 se konal krajský přebor 
mladších a starších žáků ve Ždáru nad 
Sázavou. Za Velkou Bíteš z oddílu stol-
ních tenistů se pravidelně zúčastňovali 
Nikol Stejskalová, Tomáš Svoboda, 
Vojtěch Borkovec a Jakub Janda. Nej-
většího úspěchu dosáhla Nikol Stej-
skalová, která se umístila na 2. místě 
v jednotlivcích a společně s Tomášem 
Svobodou skončili na 2. místě ve smíšené čtyřhře. Také Tomáš Svoboda s Jakubem Jandou 
získali 3. místo ve čtyřhře a v silné konkurenci v jednotlivcích Vojtěch Borkovec skončil na 
6. místě.

Přejeme těmto mladým sportovcům další úspěchy.
Na fotce je mimo jiné také  pohár starostky města Ždáru n. Sázavou, který získala Nikol 

Stejskalová, pod jejíž záštitou se turnaj konal. 
Petr Stejskal st.

BÍTEŠŠTÍ DVANÁCTIBOJAŘI SOUTĚŽILI VE ČTVRTÉ 
DISCIPLÍNĚ

      
Další disciplínou, kterou si organizátoři připravili pro soutěžící, byl míčový víceboj. Mo-

toriku a dovednost měla prověřit basketbalová i fotbalová mičuda a florbalový míček.
Celé soutěžní klání bylo rozděleno na dvě části. V té první měli účastníci za úkol pro-

kličkovat slalomem se všemi třemi náčiními. Počítal se výsledný čas zdolání dráhy. Byly  
k vidění obdivuhodné výkony a každý se s kulatým náčiním popral na výbornou.

Ve druhé části šlo o přesnost a soustředění. Po rychlostní disciplíně v podobě slalomu 
jsme celkem stříleli 90 hodů na fotbalovou a florbalovou branku a basketbalový koš. Kaž-
dému míčovému odvětví připadlo 30 ran z různých pozic a přes odlišné překážky. Nástrahy 
daly pěkně zabrat a výsledky u jednotlivých hodů vykazovaly značnou odlišnost.

Nejrychlejším slalomářem byli Marek Navrátil a Hanka Macholová. Mezi střelci si 
prvenství pohlídal Mirek Pospíšil. V ženské kategorii prokázaly nejpřesnější ruku Ma-
ruška Večeřová společně s Hankou Macholovou. Ta si zároveň připsala 100 bodů a ujala 
se  dosavadního vedoucího pořadí. V mužské kategorii průběžnou pozici ještě obhájil 
Marek Navrátil, ale už příští disciplína může doznat změnu na prvním místě, protože 
ostatní závodníci začínají dát o sobě vědět a někteří si budou dodělávat chybějící dis-
ciplíny.

Pátou disciplínou by za zázračných okolností mohly být běžky. Počasí dáme ještě šanci, 
ale spíše to vidíme zase na náhradní řešení. V úvahu přichází turnaj ve stolním tenise, či 
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střelba ze vzduchové pistole, opět zpříjemněna o nějakou zvláštnost. To vše je ještě v řešení, 
proto sledujte naše informační portály.

Minulý měsíc jsme získali partnery, kteří podpoří tuto celoroční akci, a tak se účastníci 
už teď mohou těšit na pěkné dárky. Náš galavečer je plánovaný na začátek října. Podrob-
nosti sdělíme v nadcházejících měsících.

Více o dvanáctiboji je možno se dočíst na www.bitessky12boj.webnode.cz a facebooku 
www.facebook.com/bitessky12boj. Nezapomeňte, že se stále můžete přihlásit. Každý 
účastník je vítaný a vězte, že o výsledky jde až v druhé řadě. Budeme rádi, když se přidáte  
a pomůžete nám rozhýbat město!

Na závěr bychom chtěli poděkovat tělovýchovné jednotě Spartak, jmenovitě Haně Holí-
kové, která nám zdarma poskytla halu.

Ondřej Machola, organizátor bítešského Dvanáctiboje

HOKEJOVÝ ZÁPAS VELKÁ BÍTEŠ – UHERSKÉ HRADIŠTĚ

V sobotu 8. února bylo sehráno hokejové utkání mezi mužstvy Velká Bíteš – Uherské 
Hradiště. 

Konečný výsledek 7 : 3 po třetinách (2:0) (3:2) (2:1). Branky a nahrávky: 5:50 Šidák (Mička, 
Štěpánek), 18:09 Rosendorf (Touška Jakub, Petrčka), 25:59 Pospíši1 (Čik1), 26:35 Buďa 
(Touška Jakub), 34:12 Mička (Rosendorf), 51:22 Štěpánek (Šidák, Rosendorf), 55:38 Touška 
Jakub (Touška Marek). K průběhu utkání: soupeř přijel s velmi m1adým mužstvem - ročníky 
90 - 95. Tito hráči byli pohybově zdatní, ale hokejově bezzubí, a tak průběh utkání vyzněl 
jasně pro domácí, kteří ještě mnoho brankových šancí nevyuži1i, když se je snažili řešit krá-
sou místo účelnosti. Dá se říci, že domácí mužstvo se v průběhu sezóny zkonzolidovalo od 
brankářů Alexy a Loukoty přes obránce Budi, Rosendorfa, Svobody, Trnky, Čuňočky, Babici, 
Rozmahela po tři vyrovnané útoky - Pospíši1, Čik1, Grmela - Touška Jakub, Touška Marek, 
Petrčka – Štěpánek, Šidák, Mička a Tůma. Již v této době je pro 1etošní sezónu zajištěna účast 
v play-off. Je však politování hodné, že ač hráči předvádějí kvalitní hokej na patřičné úrovni, 
divácká kulisa je velmi slabá. Ještě k problému mužstva Uherského Hradiště (dle jejich vy-
jádření), který se však ve větším rozsahu týká i jiných lokalit. Jde o p1ošný zákaz hracích 
automatů a tím o ztrátu části sponzorů, kteří provozují tuto činnost. Samozřejmě problém 
automatů a regulaci v oblasti hazardu z obecně známých důvodů plně chápeme. Na druhou 
stranu je třeba si ale uvědomit, že významná část financí z tohoto podnikání směřovala právě 
do sportu. Kdo zajistí, že v případě razantního zákazu hracích automatů v daných lokalitách 
nebudou vznikat „černé herny“, kde nebude možno kontrolovat tok financí a ani to, kdo tam 
chodí na automaty hrát. Každý p1ošný zákaz je problematickou zá1ežitostí (viz. historie). 
Tento problém je však řešen jinými a jinde a někdy se zdá, že rozhodnutí bývají často popu-
listická bez řádného prodiskutování problému. Řešit problém prevencí a m1ádež od tohoto 
problému odtahovat zájmovou činností jak ve sportu, tak v jiných odvětvích (na to však jsou 
potřeba peníze) je dle mnohých 1epším řešením než razance. To však ukáže bu doucnost. 
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Ještě k hokeji ve Velké Bíteši. Jelikož naše mužstvo skončilo druhé v Jihomoravském 
kraji po základní části, tak hrajeme až semifinálové zápasy play-off. Hraje se na dvě vítězná 
utkání. Termíny: úterý 4. 3. 2014 v 18 hodin ve Velké Bíteši, v pátek 7. 3. 2014 na hřišti sou-
peře (který vzejde ze čtvrtfinálových zápasů mezi mužstvy HC Šternberk – Warrior Brno 
a Boskovice – Blansko) a popřípadě třetí utkání opět na domácím hřišti a to v neděli 9. 3. 
2014 v 17 hodin.

Finále (na tři vítězná utkání) se hraje v termínech středa 12. března, sobota 15. března, 
úterý 18. března, pátek 21. března a neděle 23. března 2014. Když naše mužstvo postoupí 
do finále, tak jedině s mužstvem Velkého Meziříčí hraje první utkání na hřišti soupeře. Se 
všemi ostatními začínáme doma.

Přijďte podpořit naše mužstvo v závěrečných utkáních krajské ligy mužů, ročníku 2013 – 2014.
Další konkrétní informace, výsledky a průběhy jednotlivých utkání budou poskytovány 

na internetové adrese města – www.bitessko.com
Jan Konečný, HC Spartak

OSTATNÍ

ORDINAČNÍ HODINY NA POLIKLINICE VE VELKÉ BÍTEŠI

V únorovém Zpravodaji byly uveřejněny ordinační hodiny lékařů. Telefonní číslo na 
ústřednu Polikliniky bylo chybně uvedeno, správné číslo je 566 532 411, současně platí  
i číslo 566 503 661. Za chybu se omlouváme.

Redakce

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA VE VELKÉ BÍTEŠI A NÁMĚŠTI NAD 
OSLAVOU

Jedná se o službu rodinám či blízkým, které doma v běžném prostředí pečují a pod-
porují svého příbuzného s mentálním nebo kombinovaným postižením. Kdo si to ne-
vyzkoušel, možná ani neocení, co to znamená. Potřeba alespoň na chvíli si odpoči-
nout, vypnout, odjet na dovolenou či za pracovními povinnostmi alespoň na pár dní.  
Ve všech těchto a jistě ještě dalších případech se můžete s důvěrou na Domov bez 
zámku obrátit. Svého blízkého můžete profesionálům z Náměště a Velké Bíteše svěřit až 
na tři měsíce. Takřka rodinné 

 a bezbariérové prostředí je vytvořeno v domácnostech U Železničního mostu č. 1038  
v Náměšti nad Oslavou a při Domově pro osoby se zdravotním postižením Na Výsluní  
č. 678 ve Velké Bíteši. Vždy je připraven moderně vybavený jednolůžkový pokoj s vlastním 
sociálním zařízením. V případě Vašeho zájmu kontaktujte sociální pracovnici Rianu Chyt-
kovou DiS. Telefonicky: 604 291 265 nebo e-mailem: socialni1@domovbz.cz . 
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Staň se naším dobrovolníkem právě Ty

Dobrovolníci mění svět.
„Odlišnost je fajn - volnost, solidarita, přátelství, porozumění, zážitky, společnost, ka-

marádi, zázemí, zábava, láska, lidská práva, pomoc, empatie, pohoda, opora atd.“   To jsou 
slova, pocity, které zažívají dobrovolníci v naší organizaci.

Ve Velké Bíteši hledáme dobrovolníky pro naše klienty, kteří bydlí ve dvou domácnostech 
na ulici Na Výsluní. Dovolujeme si Vám touto cestou doporučit zapojení do dobrovolnické 
činnosti.  Máte jedinečnou možnost získat nové zkušenosti v sociální oblasti, navázat nová 
přátelství, podat pomocnou ruku těm, kteří to potřebují, a nahlédnout pod pokličku orga-
nizace poskytující sociální služby. 

Jak nám můžete pomoci – při drobných nákupech nebo např. návštěvou cukrárny  
s klientem, při zajištění doprovodu klienta k lékaři, při smysluplném trávení volného času 
klientů (procházky, povídání, četba, společenské hry, ruční práce, uspořádání různých kul-
turních akcí), pomoc při zvyšování kvality poskytovaných služeb, pomoc při společenských 
akcích.

Co můžete získat – nová přátelství, pocit uspokojení ze smysluplné činnosti, nové zna-
losti a zkušenosti, nový pohled na život.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte: Bc. Marka Klementa, koordinátora dobrovolníků 
v Domově bez zámku, Klement.marek@domovbz.cz, 739 905 881, 

www.domovbezzamku.cz, V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Nebo navštivte domácnosti ve Velké Bíteši. Před Vaší návštěvou kontaktujte prosím vedoucí 
domácnosti Bc. Lucii Havlíkovou, Na Výsluní 676, Velká Bíteš
havlikova@domovbz.cz, 730 584 763

Marek Klement

PRVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR VE VELKÉ BÍTEŠI

Letní prázdniny jsou sice ještě relativně daleko, ale možná už teď někteří rodiče 
přemýšlí, jak vyřešit hlídání dětí v době, kdy školka a škola jsou zavřené. Proto 
jsme se o letošních prázdninách rozhodli uspořádat příměstský tábor i u nás, ve 
Velké Bíteši. Tábor bude probíhat v jednom z týdnů, kdy jsou v Bíteši uzavřeny 
mateřské školy. O děti bude dobře postaráno. Tábor se bude konat na farní za-
hradě v krásném a chráněném prostředí. Zázemí, kde strávíme více času v případě 
špatného počasí, nám poskytla ZUŠ. Kromě toho určitě využijeme oranžové hřiště 
a další zajímavá místa ve Velké Bíteši. Tábor bude určen pro děti od 4 let, které 
už chodí do mateřské školy, do 7 let (v odůvodněných případech do 8 let). Bližší 
informace (přesný termín, počet míst, přihlašování atd.) vám oznámíme v dalších 
číslech Zpravodaje.
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Pokud se chcete do přípravy tábora zapojit či pomoci s jeho organizováním, kontaktujte 
nás na Facebooku (skupina MC Bítešáček nebo stránka Farnost Velká Bíteš, e-mail: mcbi-
tesacek@seznam.cz).

Za Kolpingovu rodinu a MC Bítešáček Jana Střechová a Ladislav Koubek

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE – ZMĚNA PODMÍNEK PRO 
PRODEJ LIHOVIN

Upozorňuji podnikatele na změnu živnostenského zákona, která nabyla účinnosti 
již 17. 10. 2013 a týká se regulace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, 
a připomínám jejich povinnosti.

Novela má č. 309/2013 Sb. a vztahuje se na všechny podnikatele, kteří se zabývají 
prodejem kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin konečným spotřebitelům, 
tedy i na prodej lihovin v obchodě, v restauračních zařízeních, na prodej při různých 
akcích, jako jsou zábavy, plesy, apod.

Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti výše uvedeného zákona oprávněn pro-
dávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, a to na základě živnosti volné „výroba, 
obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“ nebo na základě 
„hostinské činnosti“, může, v této činnosti pokračovat po dobu 6 měsíců, tj. do 17. 4. 
2014. Pokud podnikatel v této lhůtě požádá živnostenský úřad o koncesi pro prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin, může v jejich prodeji pokračovat až do 
doby pravomocného rozhodnutí o udělení koncese. Marným uplynutím lhůty k po-
dání žádosti o koncesi právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny zaniká. 
Žádost podaná v zákonné lhůtě nepodléhá správnímu poplatku.

Z uvedeného vyplývá, že po datu 17. 4. 2014, přesněji od 18. 4. 2014 včetně ne-
lze prodávat kvasný líh, konzumní líh a lihoviny ve výše uvedených provozovnách 
nebo při výše uvedených příležitostech na žádné jiné živnostenské oprávnění, než 
na koncesi „prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin“ a už vůbec ne bez této 
koncese.

Z našich statistik víme, kolik podnikatelů může prodávat lihoviny, a dosud si po-
žádat o koncesi přišlo velmi malé množství těchto potencionálních držitelů koncese 
a mnoho času již nezbývá. Doporučuji žádost podat co nejdříve a splnit zákonnou 
povinnost, od 18. 4. t. r. se zvýší kontroly a budou udělovat pokuty. Protože stát chce 
mít přehled o tom, kdo a kde se líh a lihoviny prodávají.

Věřím, že vyřešíte vše dle zákona a všichni pracovníci našeho obecního živnosten-
ského úřadu jsou připraveni Vám být nápomocni telefonicky na linkách 566 781 040 
– 45, 777 594 137, elektronicky nebo osobně v kancelářích, a to v pondělí a středu od 
8.00 – 17.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 – 13.00 hod.

Zdeňka Peterková, vedoucí obecního živnostenského úřadu
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 31/13 KONANÉ DNE 16. PROSINCE 2013 

• 2/31/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 30/13 ze dne 9. 12. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 16. 12. 2013
• 3/31/13/RM – rozhoduje souhlasit s partnerstvím města Velká Bíteš při přípravě ZÁVODU MÍRU 
2014 a s podporou ve formě spolupráce na organizaci a zabezpečení úspěšného průjezdu městem.
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: 8. 5. 2014
• 4/31/13/RM – rozhoduje pověřit starostu města informováním odboru dopravy Krajského úřadu 
Kraje Vysočina o stavu příprav obchvatu města sever, jih a dále rozhoduje pověřit odbor majetkový 
zahájením územního řízení na obchvat města sever, jih.
odpovědnost: starosta, odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 5/31/13/RM – bere na vědomí návrh Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace řešení 
pozemku parc. č. 1339/2 v k. ú. Velká Bíteš ze dne 16. 12. 2013 a rozhoduje pověřit odbor majetkový 
ve spolupráci s vedením školy předložit návrh řešení pozemku vycházející z uvedeného návrhu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2014
• 6/31/13/RM – revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 10/30/13/RM ze dne 9. 12. 2013 tak, že 
rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8 o velikosti 2+jídelna v domě č. p. 250, v ulici Návrší, část 
Janovice, Velká Bíteš s nájemcem. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 1. 2014, nájemné 60 Kč/m2/měsíc, na 
dobu jednoho roku s tím, že si může nájemce požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit 
podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách. 
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 12. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 1/14 KONANÉ DNE 6. LEDNA 2014 

• 2/1/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 31/13 ze dne 16. 12. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 6. 1. 2014
• 3/1/14/RM – rozhoduje souhlasit se změnou typu plynových podokenních topidel na KARMA BETA, 
s doplněním dodávky ohřívače vody a dále se změnou podílu nájemce na nákladech oprav a úprav 
nebytového prostoru Jihlavská 623, 595 01 Velká Bíteš  na částku do výše 59 349,00 Kč bez DPH. RM 
současně rozhoduje v tomto smyslu  uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s VLT s.r.o. ze dne 9. 9. 2013. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 4/1/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ing. Zdeňka Sendlera, Wanklova 6, 602 
00 Brno, IČ: 12189391 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na zajištění autorského dozoru na akci „Přírodní 
zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“ “ za cenu 100.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 2. 2014
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• 5/1/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ing. Vladislava Donaťáka, Mackovec 
349/9, 664 31 Lelekovice, IČ: 62082086 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na zajištění technického dozoru 
investora na akci „Přírodní zahrada Mateřské školy ve Velké Bíteši aneb „Příroda na dosah“ “ za cenu 
75.000,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 2. 2014
• 6/1/14/RM – rozhoduje neměnit schválený termín konání Tradičních bítešských hodů 2014, tj. 
zůstává v platnosti termín 10. 9. - 17. 9. 2014 dle usnesení č. 6/27/12/RM.
odpovědnost: starosta termín: 31. 1. 2014
• 7/1/14/RM – bere na vědomí dopis České školní inspekce č.j. ČŠIJ-1198/13-J  o výsledku šetření 
stížnosti rodičů žáků v Základní škole Velká Bíteš, příspěvková organizace. 
odpovědnost: rada města termín: 6. 1. 2014
• 8/1/14/RM – rozhoduje změnit Pravidla poskytování příspěvků z Grantového programu 
Města Velká Bíteš tak, že lhůta pro podávání žádostí končí vždy dnem 31. ledna příslušného 
kalendářního roku.
odpovědnost: starosta termín: 15. 1. 2014

 SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 2/14 KONANÉ DNE 20. LEDNA 2014 

• 2/2/14/RM – rozhoduje uzavřít s JUDr. Hanou Kantorovou, notářkou dohodu o ukončení 
nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 103 Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš ke  
dni 31. 1. 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 3/2/14/RM – bere na vědomí oznámení o vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku 
Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace a rozhoduje souhlasit  
s ponecháním částky 1050 Kč za odprodaný majetek v provozním rozpočtu školy.
odpovědnost: rada města termín: 20. 1. 2014
• 4/2/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o uznání dluhu a jeho splátkách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 5/2/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o uznání dluhu a jeho splátkách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 6/2/14/RM – jmenuje vedoucí odboru finančního Městského úřadu Velká Bíteš Bc. Věru Pokornou 
s účinností od 1. 2. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 31. 1. 2014
• 7/2/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout  uzavřít  Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění 
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému 
Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno.
odpovědnost: odbor správní termín: 10. 2. 2014
• 8/2/14/RM – souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Střední odbornou školou Jana 
Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/117/14.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 1. 2014
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• 9/2/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti  Energy Benefit Centre o.p.s., 
Křenova 438/3, 162 00 Praha, IČ: 279 38 808 a uzavřít s ní příkazní smlouvu na zajištění zadávacího 
řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy a půdní vestavba na SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká 
Bíteš“ za cenu 40.000 Kč bez DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 10/2/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 1/14 ze dne 6. 1. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 20. 1. 2014
• 11/2/14/RM – schvaluje Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 2. 2014
• 12/2/14/RM – revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 24/20/10/RM ze dne 9. 12. 2010 tak,  
že s účinností od 1. 2. 2014 jmenuje tajemnicí Bytové komise Bc. Hanu Dočkalovou.
odpovědnost: předsedkyně komise termín: 1. 2. 2014
• 13/2/14/RM – rozhoduje koupit 10 ks výtisků publikace Osvobození Žďárska od autora Ondřeje Červeného.
odpovědnost: starosta termín: 30. 6. 2014
• 14/2/14/RM – rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ 
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici o přímém uzavření 
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících:
Smlouva číslo:  SM201311020/VelB s dopravcem TRADO – BUS s.r.o., Komenského náměstí č. p. 137, 
č. o. 9, 674 01 Třebíč.
Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/  
č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici rozhoduje, že nezveřejní 
informace uvedené v článku 7 odst. 2 Nařízení, v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva  
o veřejných službách v přepravě cestujících na rok 2014 číslo SM201311020/VelB s dopravcem TRADO-
BUS, s.r.o., Třebíč se týká poskytování méně než 50 000 km veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 1. 2014
• 15/2/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 7 o velikosti 2+1 v domě č. p. 42, 
v ulici Lánice, Velká Bíteš a to o jeden rok, tj. na dobu od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015. Nájemce si může 
požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM, spol. s r.o. termín: 31. 3. 2014
• 16/2/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě č. p. 281,  
v ulici U Stadionu, Velká Bíteš a to o jeden rok, tj. na dobu od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015. Nájemce si může 
požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 17/2/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 3+1 v domě č. p. 239,  
v ulici Tyršova, Velká Bíteš a to o jeden rok, tj. na dobu od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 18/2/14/RM – rozhoduje neprodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 v domě č. p. 280, v ulici  
U Stadionu, Velká Bíteš; ani nepovolit převedení nájemní smlouvy.
Dále RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu bytu č. 2 v domě č. p. 280, v ulici U Stadionu, 
Velká Bíteš za minimální nabídkovou cenu 850.000 Kč.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
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• 19/2/14/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě č. p. 67 
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši ke dni 31. 1. 2014.
Dále RM rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 1+1 v domě č. p. 84 na Masarykově 
náměstí ve Velké Bíteši na dobu neurčitou od 1. 2. 2014.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 20/2/14/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy se společností GEPRO spol. s r.o., Štefánikova 52, 150 
00 Praha 5, IČ: 44851529 o převodu práv k užívání počítačového vybavení a dat, o užití databáze 
ZABAGED®, ortofota České republiky a o dodávce a ochraně postupně předávaných údajů katastru 
nemovitostí vedených v elektronické podobě.
odpovědnost: informatik termín: 30. 3. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 3/14 KONANÉ DNE 27. LEDNA 2014 

• 2/3/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 2/14 ze dne 20. 1. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 27. 1. 2014
• 3/3/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 10 o velikosti 1+1,  v DPS ve Velké 
Bíteši, Družstevní 584. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 2. 2014, na dobu neurčitou, nájemné 48 Kč/
m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 4/3/14/RM – rozhoduje vyhovět žádosti a uděluje souhlas s podnájmem bytu č. 22 na adrese: 
Jihlavská č. p. 282, Velká Bíteš podnájemníkovi. Rada města dále upozorňuje žadatele, že smluvní 
vztah s podnájemníkem nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy, zejména s NOZ – 
ustanovení § 2215, 2216, 2275, 2276, 2277, 2278.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 5/3/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 o velikosti 1+0 v bytovém domě  
č. p. 239, v ulici Tyršova, Velká Bíteš o jeden rok.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 6/3/14/RM – rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok 2014/2015 
ve vzdělávacím programu RVP – ZŠS díl II. a  ve vzdělávacím programu RVP – ZŠS díl I. v Základní 
škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 15. 2. 2014
• 7/3/14/RM – rozhoduje souhlasit s vypuštěním rybníku v Ludvíkově s podmínkou, že žadatel sdělí 
s předstihem minimálně 14 dní konkrétní termín vypuštění rybníku městu Velká Bíteš a Hasičskému 
záchrannému sboru ČR z důvodu, že  se jedná o požární nádrž.
odpovědnost: starosta termín: 15. 2. 2014
• 8/3/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek směnné smlouvy ze dne 24. 9. 2013, 
týkající se pozemku p. č. 1351 a budovy č. p. 137 na pozemku p. č. 1351 a dále pozemku p. č. 1339/12, 
to vše v k. ú. Velká Bíteš a dodatek smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 24. 9. 2013, týkající se 
pozemku p. č. 1352/1 v  k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 10. 2. 2014
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• 9/3/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru ve výši 6.498 tis. Kč  
s Komerční bankou, a.s. na financování odkupu nemovitostí pro vybudování okružní křižovatky ve 
Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 2. 2014
• 10/3/14/RM – bere na vědomí informaci p. místostarosty o uskutečněných jednáních k plánované 
trase VRT a rozhoduje souhlasit se zastávkou VRT ve Velké Bíteši a trasováním VRT v původní  trase 
VRT mezi dálnicí D1 a průmyslovou zónou
odpovědnost: starosta termín: 15. 2. 2014
• 11/3/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 příkazní smlouvy, uzavřené s Poliklinikou Velká Bíteš, 
příspěvková organizace, IČO 008842044  dne 28. 2. 2006, v předloženém znění.
odpovědnost: starosta termín: 31. 1. 2014
 Současně RM ukládá řediteli polikliniky zpracovat koncepci rozvoje Polikliniky Velká Bíteš a využití 
prostor stávajícího objektu polikliniky s ohledem na možnost získání dalších praktických lékařů  
a specialistů.
odpovědnost: ředitel polikliniky termín: 28. 2. 2014
• 12/3/14/RM – rozhoduje podpořit petici Sdružení místních samospráv ČR na zachování sítě 
venkovských pošt.
odpovědnost: starosta termín: 15. 2. 2014
 

INZERCE 

Klempířské práce tel. 777 808 583.

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

Chcete vyřešit problém volby střední školy v klidu a s předstihem? Gymnázium T.G.
Masaryka, Zastávka otevírá 6-leté studium (po 7. třídě ZŠ) pro žáky a 4-leté studium (po 
9. třídě ZŠ). Přihlášky posílejte do 15. března. Přijímací zkoušky se konají 22. a 23. dubna. 
Informace na www.gzastavka.cz, email@gzastavka.cz, 546 411 023 nebo 603 867 932.

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 duben 2014: 19. března 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Komerční sdělení / Inzerce
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CVIČENÍ PRO ŽENY A MUŽE KAŽDOU NEDĚLI 
 
Přijďte se podívat na úvodní hodinu 
cvičení, které je určeno pro ženy a 
muže jakéhokoliv věku a fyzické 
kondice. Úroveň cviků si každý volí 
sám a to podle svých fyzických 
možností. Cvičení je zaměřeno na 
rovnoměrné posílení ochablých svalů 
a protažení zkrácených svalů a to tak, 
aby bylo docíleno správného držení 
těla. Správným cvičením předejdete 
bolestem zad a jiným zdravotním 
problémům. Cvičení je s vlastní váhou v kombinaci s balančními míči.  
Úvodní hodina 30. 3. 2014 v 18:30 – 19:30 ve výstavní síni Klubu kultury, 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
Cena: 1 lekce/60min = 60 Kč  
Cena permanentky duben – červen 12 lekcí = 720 Kč 
S sebou: podložku na cvičení a pohodlné oblečení 
Kontakt: Mgr. Blanka Vafková 
E-mail: blankavafkova@centrum.cz Mobil: +420 774 88 12 11  
 

Prodáváte nebo kupujete nemovitost?

       
  

                    

Bezpečně Vás provedu celým realitním obchodem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Michal Brázdil E-mail: michal.brazdil@re-max.cz
certifikovaný realitní poradce www.re-max.cz/atraktivplus

Karlov 261, Velká Bíteš 773 500 753   
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REKREAČNÍ CHATA

„LETNÁ“

MožNosT využiTÍ:
soukromé akce 
(narozeniny, svatba, aj. )
firemní akce 
(školení, večírky, aj.) 
koncerty a kulturní akce

vybAvENÍ CHATy:

Kontakt: tel.: 566 532 290, e-mail: kd@bitessko.com

společenská místnost (62 m2)
vybavená kuchyně vč. kachlového sporáku
2 místnosti na spaní (8 osob)
sociální zařízení: 2x WC + sprcha + sklad (8 m2)
wifi

TM
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Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Cena v předprodeji: 200 Kč / na místě: 230 Kč

Vstupenky v předprodeji od 1. února 2014 v Turistickém 
informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

9. dubna 2014 v 18.00 hodin


