ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Březen 2017
Vyhlášení ankety Sportovec města Velké Bíteše 2016. Zleva: Starosta města
Ing. Milan Vlček, Martina Havlíčková a olympijský vítěz Lukáš Krpálek.

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
počátkem února byly zahájeny práce na
skrývkách zeminy a přípravách koridorů pro
budování inženýrských sítí a komunikací
na pozemcích první etapy nové lokality rodinných domků na Babinci. S ohledem na
předpoklad poměrně velkého objemu odbagrované zeminy během stavebních prací
byl celý projekt připraven tak, že téměř celá
kubatura výkopů bude uložena zpět do terénních úprav na Babinci. Zde bude zpracována i část ornice na zelené plochy projektu.
Zbývající část ornice bude uložena na skládku
komunálního odpadu Technických služeb
v katastru Osové Bítýšky a tam připravena
pro rekultivaci skládky. V souladu s harmonogramem výstavby budou od března zahájeny práce na splaškové a dešťové kanalizaci a následně i na dalších inženýrských sítích.
Pod křovskými serpentinami začaly práce na novém mostě, který bude součástí rekonstruované krajské komunikace na Křoví. Od dubna do listopadu bude silnice od Bíteše uzavřena a do Křoví tak budeme jezdit přes Vlkov. Krajská správa a údržba silnic
Vysočiny (KSUSV) využije uzavírku komunikace na Tišnov v úseku mezi Novou Čtvrtí
a Rasovnou a tento úsek bude rovněž opravovat. Společně s námi pak dále ještě křižovatku s ulicí Nová Čtvrť a Ke Mlýnům, kde vznikne nový přechod pro chodce přes ulici
Tišnovskou a bude rekonstruováno veřejné osvětlení kolem této křižovatky.
Od prvního dubna bude Ředitelství silnic a dálnic ČR opět pokračovat v rekonstrukci komunikace I/37 v Lánicích – od Méta až na okraj města. Od května by se pak
mělo začít stavět na krajské komunikaci od Méta po náměstí. Rekonstrukce tohoto
úseku je připravena. Zahájení společného výběrového řízení s KSUSV a SVK Žďársko
na dodavatele stavby předpokládáme v polovině března.
V diskusi na únorovém zasedání zastupitelstva se opět objevilo téma marketu v našem městě. Diskutovalo se zejména o navrhovaném marketu OC Hradby na loukách
pod náměstím. S majitelkou předmětného pozemku jsem v předstihu osobně jednal
prvního února za přítomnosti vedoucího majetkového odboru města o možnosti odkoupení pozemku pro město za finančních podmínek srovnatelných s nabídkou developerů. Majitelka s odprodejem souhlasila s podmínkou uhrazení smluvní pokuty,
kterou má sjednanou ve své smlouvě s developerem. Tato informace byla nepro-
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dleně ještě týž den projednána na stavební komisi a s přítomnými členy rady města.
Po mém následném osobním potvrzení reálnosti celé záležitosti ze strany města majitelce, tato svoje kladné stanovisko s prodejem pozemku městu, pro mě překvapivě,
změnila. Dalším překvapením bylo tvrzení majitelky na vlastním jednání zastupitelstva, že pozemek městu k prodeji nenabídla. K uvedenému postoji majitelky pozemku
nemám více co dodat. Zástupce developera během diskuse krátce představil záměr
výstavby supermarketu bez podrobnějšího architektonického řešení. K tomuto představenému záměru už město své stanovisko vyjádřilo. Opakovaně proto požadujeme
jeho dopracování podle připomínek majetkového odboru města tak, aby jej bylo možné
následně předložit zastupitelům k věcné diskusi. Bude tak na každém zastupiteli,
aby zvážil, zda má být pod náměstím pouze market, nebo má být tento prostor
kolem potoka Bítýška určen územním plánem pro jiný způsob využití. Například
jako plocha pro volnočasové aktivity obyvatel města, doplněná o menší plochu pro
posílení parkování v blízkosti centra města. Celá tato lokalita, která navazuje na
původní koryto potoka - dnes pozemek města, na kterém plánujeme výstavbu cyklostezky, může být totiž konkrétní plošnou rezervou z pohledu možného budoucího
rozvoje města.
V letošním roce hodláme podpořit úspěšný bítešský fotbalový klub přestavbou tréninkového hřiště. Kromě nového travnatého tréninkového hřiště budou na fotbalovém
stadionu rovněž umístěny dvě buňky, určené pro sociální zázemí a technické zázemí
pro praní dresů. Souběžně s tím vším řešíme záměr a vypracování studie budoucí přestavby a rozšíření celého fotbalového areálu.
Po ukončení pronájmu tenisových kurtů městem s Tenisovým klubem Matador jedná
město s oběma skupinami bítešských tenistů o společné existenci na jednom sportovišti. Tenisový club Matador Velká Bíteš (ved. Zdeněk Králík) při společném jednání
na bítešské radnici předložil nabídku na uvolnění poloviny času na kurtech ve prospěch druhé skupiny bítešských tenistů – Tenisovému clubu města Velká Bíteš (ved.
Vladimír Marek). Město současně požadovalo, aby hlavním správcem areálu byly do
budoucna Technické služby. V případě, že Tenisový club města Velká Bíteš tuto vstřícnou nabídku využije, podaří se po letech vyřešit společné působení obou bítešských
tenisových klubů v jednom tenisovém areálu. Záleží to samozřejmě na komunikaci
a ochotě ke dlouhodobějšímu kompromisu ze strany obou klubů.
Na samotný závěr dnešního příspěvku bych vás rád opět všechny pozval v sobotu
1. dubna 2017 na tradiční cyklistický závod „Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš“.
Akci pořádá TJ Favorit Brno ve spolupráci s městem Velká Bíteš za vydatné pomoci místní
TJ Spartak Velká Bíteš. Stejně jako v loňském roce bude součástí doprovodného programu závodu vystoupení dechové hudby a vyhlášení vítězů a předání ocenění autorům
nejlepších prací výtvarné soutěže, organizované Základní školou Sadová. Přijďte i Vy
podpořit silniční cyklistickou elitu České republiky na bítešské Masarykovo náměstí.
Ing. Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS
Sobota dne 4. března 2017 ve 14.00 hodin
DEEPWORK – FUNKČNÍ INTERVALOVÝ TRÉNINK (POSILOVÁNÍ)
Kontakt: Tereza Mejzlíková, tel. č. 606 794 435. Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Neděle dne 5. března 2017 od 14.00 do 17.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: IRENA KUBANTOVÁ: Montessori realita II: Jak vypadá
praktický život u nás doma se třemi dětmi v zádech?
Cena 350 Kč osoba/500 Kč manželský pár, přihlášky na irena.kubantova@gmail.com
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Od 6. března do 17. března 2017 po–pá 8.00–11.30 a 12.00–15.30,
so 9.00–13.00, ne 13.00–16.00 hodin
VÝSTAVA ENERGETICKÝCH A ESOTERICKÝCH OBRAZŮ,
RUČNĚ MALOVANÝCH ŠATŮ A TRIČEK IVETY ŠVECOVÉ
A RELAXAČNÍCH MANDAL IVETY BÉMOVÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami
Úterý dne 7. března 2017 v 19.00 hodin
KONCERT BHP - KALABIS QUINTET
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Sobota dne 11. března 2017 v 8.10 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 8.10 hodin,
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Neděle dne 12. března v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: PTEJTE SE EDY
Eda Rovenský je muzikant – rapper, kterého známe i se skupinou Poetika z českých rádií.
O hudbě říká, že je „Energie života, motivační impulz, který se co chvíli vrací, aby člověku
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dodal sílu udělat ten další krok směrem dopředu“. Eda je ale i odborník na energetiku
a zároveň radní města. Na radnici přišel se spoustou ideálů. Některé si drží, jiné už dávno
ztratil. Jaké to je stát se celostátně známým muzikantem? A jak je Eda spokojený s děním
v Bíteši a jak je vnímá z pozice radního? Tahle beseda bude propojovat světy. Přijďte se
Edy zeptat, na co chcete.
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Úterý dne 14. března 2017 v 17.00 hodin
ŠPANĚLSKO
Přednáška Jiřího a Aleny Márových
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Středa dne 15. února 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Hosty budou zástupci Policie ČR.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Úterý dne 21. března 2017 v 15.00 hodin
ODEMYKÁNÍ ZAHRADY A VYNÁŠENÍ MORÉNY
Společné odemykání zahrady, přivítání jara, vhození Morény do potoka, zpěv písní a recitace jarních říkadel. Sraz v 15.00 hodin u Mateřské školy Lánice. Zveme i děti z Baby
clubu. V případě špatného počasí bude náhradní termín upřesněn na webových stránkách
školy: www.skolkabites.cz.
Organizuje: Mateřská škola Velká Bíteš Lánice a Masarykovo náměstí
Úterý dne 21. března 2017 v 17.00 hodin
PROMĚNY LESŮ
Přednáška Jiřího Nohela
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s muzejním spolkem a Základní školou ve
Velké Bíteši
Čtvrtek dne 23. března 2017 v 19.00 hodin
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM A JOSEFEM ALOISEM NÁHLOVSKÝM
Nová talk show na motivy pořadu Všechnopárty
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Sobota 25. března 2017 v 8.10 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 8.10 hodin,
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 25. března 2017 od 8.30 hodin
XI. ROČNÍK „O POHÁR STAROSTY MĚSTA“ – TURNAJ VE FLORBALU
Kontakt: Tomáš Rozmahel, tel. č. 603 721 872. Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Neděle dne 26. března 2017 od 8.30 hodin
„UKAŽ, CO UMÍŠ“ – DVANÁCTIBOJ
Kontakt: František Drlíček, tel. č. 603 469 029. Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Neděle dne 26. března 2017
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Pro zájemce po vlastní trase pojede z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši pouze linkový
autobus IDS JMK č. 401 do obce Domašov v 9.38 hodin.
Organizuje: Obecní úřad Javůrek
Úterý dne 28. března 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Čtvrtek dne 30. března 2017 ve 14.30 hodin
BESEDA S VELITELEM HZS ppor. Bc. M. VOLFEM A SCHŮZE
SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Čtvrtek dne 30. března 2017 v 17.00 hodin
JAK SE ZBAVIT JARNÍ ÚNAVY ANEB ŽIVOTNÍ SÍLA
A JEJÍ OSLABENÍ NA JAŘE
Beseda s Danou Švestkovou. Na této přednášce se dozvíte, jak se co nejlépe vypořádat
s vyčerpáním, jak předejít jarní únavě a jak si nejlépe užít přicházející jarní měsíce.
V Městské knihovně Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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PŘIPRAVUJEME:
Sobota dne 1. dubna 2017 od 11.00 hodin (start závodu ve 12.00 hodin)
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Výstava prací s tématikou “Velká Bíteš – sportovní a cyklistická” – vyhlášení vítězů
výtvarné soutěže ZŠ (14.30h), sportovní soutěže pro školáky, vystoupení Dechové hudby
Lesanka
Masarykovo náměstí
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka
Sobota dne 1. dubna 2017 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU – MUŽI
Kontakt: Robert Svoboda, tel. č. 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Od 3. dubna do 10. dubna 2017 od 9.00 do 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení výrobky s jarní tématikou, dárky z pediku a papíru, šité hračky, korálky,
pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork, suchá vazba, obrazy a obrázky,
výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury v pátek 31. 3. v době od 8.00 do
15.30 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Od 18. dubna do 28. dubna 2017 po–pá 8.00–11.30 a 12.00–15.30,
so 9.00–13.00, ne 13.00–16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ TAŤÁNY REKOVÉ
Slavnostní vernisáž v úterý 18. dubna v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkou
Pátek dne 28. dubna 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY INFLAGRANTI S JOSEFEM VOJTKEM
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro) Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Agentura VIP ART COMPANY ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Středa dne 10. května 2017 v 19.00 hodin
„MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK“
Zábavná komedie vyústí ve „furiantskou“ sázku, kde dojde k neobvyklé výměně manželů.
V hlavní roli Dana Homolová, Michaela Badinková, Martin Kraus a Daniel Rous.
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

INFORMACE O SCHŮZKÁCH:
V kulturním domě ve Velké Bíteši se od 9. března začínají scházet dívky k přípravě letnicové OBCHŮZKY KRÁLOVNIČEK v obci Březské, která se letos uskuteční v neděli 4. června. Setkání se konají ve čtvrtky v čase 18:00-18:30 hodin. Další informace
http://kralovnicky-cz.webnode.cz nebo na tel.: 731 148 905.

ZPRÁVY Z RADNICE
PRODEJ POZEMKŮ NA BABINCI
Město Velká Bíteš pokračuje v prodeji stavebních pozemků v lokalitě
Babinec a nabízí Vám ke koupi následující pozemky z II. etapy připravované výstavby inženýrských
sítí a dopravní infrastruktury:
- p.č. 2539/176 orná půda
		 o výměře 883 m2
- p.č. 2539/177 orná půda
		 o výměře 783 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.velkabites.cz (úřední
deska).
Jana Pelánová, majetkový odbor
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POČET OBYVATEL VELKÉ BÍTEŠE K 1. 1. 2017
Dospělí

Děti

Celkem

Velká Bíteš

3437

834

4271

Bezděkov

49

7

56

Březka

73

9

92

Holubí Zhoř

122

34

156

Jáchymov

81

18

99

Jestřabí

35

5

40

Jindřichov

62

15

77

Košíkov

150

37

187

Ludvíkov

37

5

42

Pánov
Celkem

14

4

4060

978

18
5038

Děti narozené v roce 2016
celkem 67, z toho 34 chlapců a 33 děvčat:
• Velká Bíteš – 62 dětí (32 chlapečků, 30 holčiček)
• Holubí Zhoř – 2 děti (1 chlapeček, 1 holčička)
• Jáchymov
– 1 holčička
• Košíkov
– 2 děti (1 chlapeček, 1 holčička)
Úmrtí
v roce 2016 zemřelo celkem 39 občanů, z toho 23 mužů a 16 žen:
• Velká Bíteš – 32 občanů (18 mužů, 14 žen)
• Březka
– 1 muž
• Holubí Zhoř – 2 muži
• Jindřichov
– 1 muž a 1 žena
• Košíkov
– 1 muž
• Jáchymov
– 1 žena
Sňatky
Sňatky uzavřené ve Velké Bíteši v roce 2016 – celkem 23, v obřadní síni 14 sňatků
a v kostele sv. Jana Křtitele 9 sňatků.
Z toho:
• alespoň jeden ze snoubenců z obvodu Velká Bíteš – 6
• oba snoubenci z obvodu Velká Bíteš – 7
• oba snoubenci z jiného obvodu („cizí“) – 10
• sňatek s cizincem/cizinkou (z 23 sňatků uzavřených ve Velké Bíteši) – 1
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Odstěhovaní
v roce 2016 se z Velké Bíteše (i místních částí) odstěhovalo 118 obyvatel
Přistěhovaní
v roce 2016 se do Velké Bíteše (i místních částí) přistěhovalo 77 obyvatel
Přestěhovaní
v rámci Velké Bíteše včetně místních částí se v roce 2016 přestěhovalo 111 obyvatel
Darina Burianová, referent agendy evidence obyvatel

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
PRVNÍ OBČÁNEK ROKU 2017
Prvním občánkem našeho
města narozeným v roce 2017 se
stala Jasmína KREJČÍ, která se
narodila 12. ledna 2017 ve 2 hodiny a 35 minut ve Fakultní nemocnici Brno – Bohunice. Měřila
50 cm a vážila 3295 gramů.
Její maminkou je Ing. Veronika Krejčí (33), rozená
Jochová z Velké Bíteše, která
pracuje jako technolog výroby
potravin u firmy Uzenářství
Rodinná fotografie. | Foto: Alois Koukola
a lahůdky Sláma ve Velké Bíteši, tatínkem je pan Tomáš Krejčí (33), rodák ze Zbraslavi u Brna, pracovník údržby
a oprav forem ve firmě ITW Pronovia ve Velké Bíteši.
V rodinném domě na Tišnovské ulici ve Velké Bíteši již netrpělivě čekala na malou
Jasmínku její starší sestřička Julie. Jméno vybrala maminka zajímavým způsobem – vylosováním ze dvou již připravených jmen: Štěpánka a Jasmína.
Tatínek se porodu zúčastnil jen tak tak, protože vzhledem ke sněhové kalamitě málem
nedojel. Obě dcerky se shodou okolností narodily během chřipkové epidemie, v době uzavření nemocnic.
Redakce Zpravodaje gratuluje rodičům malé Jasmínky - „prvního občánka roku 2017“
a jí samotné přeje šťastnou cestu životem v milující rodině.
Alois Koukola
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ŠKOLY
GRAFOMOTORIKA PŘED ŠKOLOU

pro předškoláky z MŠ Masarykovo náměstí a Lánice
Ve čtvrtek 16. 2. 2017 se uskutečnilo grafomotorické odpoledne pro předškoláky a jejich
rodiče, které vedla již tradičně paní učitelka Mgr. Magda Vídeňská. Protože má v této oblasti dlouholeté a bohaté zkušenosti, seznámila rodiče s různými uvolňovacími a posilovacími cviky. Vysvětlila jim, jak se správně drží tužka, čeho se vyvarovat při nácviku psaní.
To vše a i spoustu dalších dovedností si mohly děti hravou a poutavou formou vyzkoušet
přímo v praxi s dopomocí rodičů.

Z grafomotorického odpoledne v MŠ. | Foto: Archiv MŠ

Motivací pro děti, aby se naučily správně držet tužku, byla návštěva ve škole, kam byly
pozvané ve středu 15. 2. 2017 v rámci spolupráce mezi školou a školkou. Děti si prohlédly
prostory školy, ve třídách se pozdravily se sourozenci a kamarády, prohlédly si učebnice,
nebo si vyzkoušely čtení písmenek z tabule. Nejvíce je však zaujala tělocvična. Ve škole se
dětem líbilo a všechny se tam moc těší.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
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ODEMYKÁNÍ ZAHRADY A VYNÁŠENÍ MORÉNY
Mateřská škola Velká Bíteš Lánice
a Masarykovo náměstí Vás srdečně zve
v úterý 21. března 2017 na „Odemykání zahrady a vynášení Morény“.
Program - společné odemykání zahrady, přivítání jara, vhození Morény do
potoka, zpěv písní a recitace jarních říkadel. Sraz v 15.00 hodin u MŠ Lánice.
Srdečně zveme i děti z Baby klubu.
V případě špatného počasí bude náhradní termín upřesněn na webových
stránkách školy: www.skolkabites.cz.

Vynášení Morény v roce 2016. | Foto: Archiv MŠ Lánice

Kolektiv MŠ Lánice a Masarykovo náměstí Velká Bíteš

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
V zimních měsících měli žáci v základní škole opravdu napilno. Sotva se
uzavřelo první pololetí školního roku,
začaly se množit nejrůznější soutěže
a olympiády.
Dnes přinášíme informace o těch,
které se zaměřují na matematické a logické
úkoly. Úspěšným řešitelem Pythagoriády
se stane ten žák, který vypočítá nejméně
deset z patnácti záludných logických úloh.
Školní kolo této soutěže pro páté třídy
úspěšně vyřešilo třináct účastníků. Paní
učitelka Iva Syslová všechny pochválila, nejvíce pak Tomáše Kučeru z 5. B,
který získal nejvíce bodů.
Se záludnými početními příklady Matematické olympiády se potýkali žáci pátých
a devátých tříd. Ti nejúspěšnější ze školního kola, Tomáš Kučera z 5. B a Dominik
Vondruška z 9. B pak školu reprezentovali
i v okresním kole zmíněné olympiády ve
Žďáru nad Sázavou.
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Úspěšní žáci z „Pythagoriády“. | Foto: I. Syslová

Výroba ručního papíru. | Foto: T. Filipová
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Čtvrťáci se s vyučujícími vydali do Velkého Meziříčí na oblíbený Ostrůvek, aby sledovali cestu od suroviny k výrobku. Papír, který nás obklopuje doma i ve škole, zde prozkoumali opravdu do nejmenšího detailu. Paní učitelka T. Filipová sdělila, že nejvíce se
všem líbila výroba ručního papíru. Děti si ho vyzdobily voňavou levandulí a domů si tak
odvážely pěknou vzpomínku na zajímavý výukový program.
Eva Čermáková

PODĚKOVÁNÍ MONETA MONEY BANK
Touto cestou bychom chtěli poděkovat společnosti MONETA
Money Bank, a. s. (GE Money Bank, a. s.) za finanční příspěvek
ve výši 36.350 Kč, který nám byl poskytnut v rámci GE grantu
v Programu podpory potřebným. Tento obnos použila naše škola
na realizaci projektu „Komunikace pohledem“, jenž je zaměřen na pomoc dětem s kombinovaným postižením (s těžkým tělesným a mentálním), které musí používat ke komunikaci
speciální pomůcky. Díky této finanční částce a za použití dalších sponzorských darů jsme
mohli zakoupit tzv. oční komunikátor v hodnotě 96.605 Kč. Toto speciální zařízení umí
sledovat pomocí PC oční pohyby dítěte a tím mu umožňuje nejen kvalitní komunikaci
s okolím, ale i výrazným způsobem ovlivňuje další vzdělávání těchto dětí. Zařízení a programy podpořené z projektu jsou v současné době jedinou možností těchto dětí pro komunikaci s okolím. Těšíme se na další spolupráci.
Petra Pařilová, ZŠ Tišnovská

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ JOPP AUTOMOTIVE S. R. O
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
Jménem Základní školy Velká
Bíteš, Tišnovská 116, přísp.
org., bych ráda poděkovala p.
Dušanu Brymovi z Košíkova –
firma Jopp Automotive s. r. o.
Velké Meziříčí. Pan Brym poskytl naší škole finanční dar ve
výši 10 000 Kč. Za tuto finanční
částku budou zakoupeny pomůcky pro žáky se zrakovým
a kombinovaným handicapem.
Naše žákyně při práci s očním komunikátorem. | Foto: Petra Pařilová
Konkrétně manipulační stěna
s vodící lištou a speciální polohovací vak. Pomůcky efektivně rozšíří vzdělávací možnosti
dětí. Děkujeme.
Alena Kalinová, ZŠ Tišnovská
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VELKÝ ÚSPĚCH ŽÁKŮ V KRAJSKÉ SOUTĚŽI
Stalo se už téměř tradicí,
že žáci Střediska praktického
vyučování získávají různá významná ocenění.
Nejinak tomu bylo i 15. a 16.
2. 2017. V těchto dnech se totiž
konala krajská soutěž Řemeslo
Vysočiny 2017, která proběhla
pod patronací radní Kraje Vysočina pro oblast školství,
mládeže a sportu, Ing. Jany
Fialové. Pořadatelem soutěže
byla Vyšší odborná škola
a Střední průmyslová škola
Žďár nad Sázavou.
Soutěž byla uspořádána jako
Ocenění žáci. | Foto: Jiří Ulman
krajské kolo soutěží zručnosti
KOVO JUNIOR 2017 v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ RUČIČKY. Žáci učebního
oboru OBRÁBĚČ KOVŮ zde měřili své síly v kategorii SOUSTRUŽENÍ.
Úkolem soutěžících byla výroba součásti na soustruhu dle výkresové dokumentace a měření součásti včetně prokázání základních teoretických znalostí v oblasti rozboru uložení.
Této akce se zúčastnilo celkem 8 dvoučlenných družstev, z toho bylo 6 družstev z Kraje
Vysočina a 2 družstva ze Slovenské republiky.
Za Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš byli do soutěže nominováni dva
žáci 3. ročníku učebního oboru Obráběč kovů, a to Petr Veverka a Jakub Vochyán.
Výsledky soutěže jasně napovídají, že žáci byli velmi dobře připraveni. V kategorii
družstev skončili na prvním místě. Petr Veverka obsadil výborné druhé místo a Jakub Vochyán skončil se stejným počtem bodů celkově třetí.
A protože podle pravidel Cechu KOVO postupují do celostátního kola soutěžící,
kteří se umístili na 1. a 2. místě, bude nás v tomto klání o nejlepšího obráběče zastupovat
Petr Veverka.
Celostátní kolo soutěže obráběčů kovů pořádá ve dnech 3. a 4. 5. 2017 Střední škola
technická, gastronomická a automobilní v Chomutově. Přejme tedy Petrovi hodně úspěchů
a štěstí nejen v této soutěži, ale i ve zdárném dokončení učebního oboru vzdělání Obráběč
kovů.
Oběma žákům patří poděkování za vzornou reprezentaci SOŠ Jana Tiraye, SPV PBS
a PBS, a.s. Děkujeme rovněž všem pedagogům, kteří žáky připravují na soutěže i pro jejich
profesní život, a to jak v oblasti teorie, tak i praxe.
Aleš Janíček, SPV PBS Velká Bíteš
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OBORU MECHANIK SEŘIZOVAČ SE U NÁS DAŘÍ!
Ve dnech 15. a 16. 2. 2017 se konalo krajské kolo soutěže KOVO Junior 2017. Pořadatelem soutěže byla VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Soutěže se zúčastnilo šest technických
škol z Kraje Vysočina a dvě školy ze Slovenska. Každá škola mohla do soutěže poslat jedno
dvoučlenné družstvo. Soutěž se skládala ze dvou částí. První částí bylo programování,
kde museli žáci vytvořit program součásti dle výkresové dokumentace. Tento program
musel být sestaven tak, aby bylo možné reálné obrobení součásti na CNC stroji. V druhé
části žáci prokazovali teoretické znalosti z oblasti strojírenství. Jejich úkolem byl rozbor
uložení, výpočet řezných podmínek a měření součásti dle výkresové dokumentace.
Střední odbornou školu Jana Tiraye reprezentovali žáci 3. ročníku, a to Jakub Barbořík
a Aleš Katolický. I přes narůstající konkurenci, která je dána velkým zájmem o tento obor,
se v této soutěži naši žáci umístili na krásných místech. Jako družstvo obsadili nádherné
2. místo, hned za domácími. V kategorii jednotlivců se umístili Aleš Katolický na 3. místě
a Jakub Barbořík na 5. místě. Toto umístění zaručilo Aleši Katolickému postup do celostátního kola, které se bude konat 22.–24. 3. 2017 v Brně.
Na tomto místě bych chtěl klukům velice poděkovat za vzornou přípravu a reprezentaci
naší školy a Alešovi popřát, aby se mu dařilo i v celostátním kole. Poděkování patří nejen
klukům, ale všem, kteří se podílí na kvalitní přípravě žáků do jejich budoucího profesního
života.
Jiří Ulman, učitel odborných předmětů a odborného výcviku

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
UŽ I NA SOŠ JANA TIRAYE
V průběhu měsíce března začne také SOŠ Jana Tiraye využívat elektronickou žákovskou
knížku. Žáci i jejich rodiče (zákonní zástupci) budou moci sledovat žákovu průběžnou
klasifikaci, případně plán akcí školy, které se žáka týkají, prostřednictvím webové aplikace
programu Bakaláři.
Většina žáků naší školy a jejich rodičů zavedení elektronické žákovské knížky vítá,
zájem o ni má zvláště v posledních dvou letech stoupavou tendenci. Vzhledem k tomu,
že je elektronická žákovská knížka využívána již i na 2. stupni Základní školy Velká Bíteš,
nastal ten pravý čas, abychom se s ní naučili pracovat i my. Žáci, kteří na naši SOŠ nastoupí
od září do 1. ročníků právě ze ZŠ Velká Bíteš, budou mít u nás něco jim „známého“, s čím
se nebudou muset nově seznamovat. Snad jim alespoň touto cestou maličko ulehčíme přechod ze základní školy na středoškolský systém vzdělávání.
V letošním školním roce plánujeme „zkušební“ fázi práce s webovou aplikací Bakalářů
a od školního roku 2017/2018 bychom na elektronickou žákovskou chtěli přejít úplně.
Pevně věříme, že naše rozhodnutí i čas strávený přípravami na zpřístupnění webové
aplikace budou ku prospěchu školy a že nám systém bude fungovat. A jelikož jsme v tomto
směru skutečnými začátečníky a mj. jsou mezi námi, učiteli, i tací, kteří zdaleka nedosahují
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„ajťáckých“ schopností našich žáků, budeme velmi vděčni, když žáci i jejich rodiče omluví
naše prvotní přešlapy, nedostatky, případně zmatky, kterých se (minimálně zpočátku) nechtěně dopustíme.
Za pomoc se zaváděním elektronické žákovské knížky děkuji v první řadě
Mgr. Richardu Smutnému, který měl se mnou svatou trpělivost, dále Bc. Tomáši Zedníkovi
a Bc. Jiřímu Ulmanovi. Bez nich by elektronická žákovská knížka na škole ještě dlouho nebyla.
Šárka Dohnalová, zástupkyně ředitele školy pro teoretickou výuku

ZDAŘILÁ VÝSTAVA PRACÍ A ČINNOSTÍ STUDENTŮ
SOŠ JANA TIRAYE
Uskutečnila se od pondělí 6. února do pátku 10. února 2017 ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Při vstupu do výstavního sálu jsem se ocitl v příjemném prostředí rozverných a dobře
naladěných studentů v čele s usmívající se mistrovou od kadeřnic, paní Ludmilou Pokornou, která neskrývala spokojenost s dosavadním průběhem výstavy:
„Zájem byl velký, přicházeli žáci ze všech typů škol, které jsou na území města, včetně
vozíčkářů, které naši studenti ochotně vynášeli nahoru do sálu. Výjimkou nebyly ani malé
děti z mateřských škol, které byly nadšené z nového účesu, který jim vytvořily naše kadeřnice,
i z drobného pohoštění, které jim poskytli studenti oboru kuchař-číšník a cukrář. Studenti
strojírenských oborů měli zase připravený vědomostní kvíz, o který byl také velký zájem“.

Z výstavy. | Foto: Alois Koukola

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Březen 2017 | 17

Velice spokojení byli i doprovázející pedagogové, o čemž svědčí také jeden ze zápisů
v pamětní knize:
„Moc pěkná výstava, studenti SOŠ ukázali svoje dovednosti i prakticky – vytvořili krásné
účesy, připravili chutné občerstvení a zpestřili výstavu zábavným kvízem s cenou pro děti.
Děkujeme!“
Z. H. - ZŠ Velká Bíteš, třída II. B, 20 dětí
Výstava byla příkladem aktivního komunitního života v našem městě.

Alois Koukola

KULTURA
ANKETA ZLATÁ JEŘABINA - CENA KRAJE VYSOČINA ZA
KULTURNÍ POČIN ROKU 2016
Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 14. února 2017 schválila výběr kulturní akce
„Folklorní festival "SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU" do veřejné ankety Zlatá jeřabina
2016. Hlasování v anketě bude probíhat od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017, a to elektronicky na
webových stránkách Kraje Vysočina http://kr-vysocina.cz/ a dále prostřednictvím hlasovacích lístků uveřejněných v únorovém vydání novin Kraj Vysočina.
První tři místa obdrží Cenu Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 - Zlatou jeřabinu
a peněžní dar. Slavnostní vyhlášení výsledků ankety je plánováno na pondělí 5. 6. 2017
v Zámku Vilémov.
Klub kultury Velká Bíteš

VYHLÁŠENÍ SPORTOVCE MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE 2016
V sobotu 18. února se v kulturním domě ve Velké Bíteši na Sportovním plese uskutečnilo vyhlášení ankety o nejlepšího sportovce, sportovce juniora, trenéra a družstva Velké
Bíteše s těmito výsledky:
Sportovec:
Cenu předal:
1. Martina Havlíčková
Lukáš Krpálek
2. Radek Valsa
Vladimír Novotný
3. Zdeněk Mašek
Milan Sláma ml.
Sportovec junior:
1. Petr Mladý
2. Ondřej Jurný
3. Marek Balej
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Trenér:
1. Ondřej Blaha
		
2. Michaela Křenková
3. Karolína Pflugová

Cenu předal:
Lukáš Krpálek
a Ladislav Studený
Pepa Mladý
Stanislav Mihal

Družstvo:
1. Moderní gymnastika
TJ Spartak
2. Florbal TJ Spartak
3. Judo
		

Cenu předal:
Milan Vlček
Jiří Rauš
Lukáš Krpálek a Gabriela
Gášpárová

Absolutní vítěz v počtu získaných hlasů v anketě:
Petr Mladý
Redakce

Absolutní vítěz Petr Mladý
s Lukášem Krpálkem. | Foto: Tomáš Škoda

KLAVÍRNÍ PIEDESTAL MANŽELŮ ARDAŠEVOVÝCH
Není to tak dávno, co jsem na tomto místě psala pozvánku na únorový koncert vynikajících brněnských pianistů Renaty a Igora Ardaševových. Po jeho zhlédnutí jsem neodolala
a dobrovolně přijala výzvu napsat také jeho recenzi.
O zahájení koncertu se
postarala žákyně 6. roč. ZUŠ
Tereza Smutná, která přednesla na klavír Tango
F. Emontse a skladbu
J. Vřešťála Modrá. Potom
už patřilo pódium jen manželům Ardaševovým a dvěma
koncertním křídlům, které
čekaly v plném lesku na své
pokořitele.
Na úvod jsme si vyslechli
výběr ze Slovanských tanců op. 72 A. Dvořáka ve
čtyřručním znění. Jejich
provedení v podání Ardaševových bylo téměř dokonalé. Neotřelé, inovativní
Manželé Ardaševovi. | Foto: Otto Hasoň
a především skvěle vy-
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jadřující národní cítění, které do nich A. Dvořák vložil. Změny nálad, tempa, pulzace,
absolutní souhra a zvuková vyváženost obou partů, nenechala diváky ani na vteřinu ztratit
pozornost. Poté přišel na řadu B. Martinů - Tři české tance pro 2 klavíry. Ač jsem slyšela
tuto skladbu pouze z pozice „obraceče“, vzdávám hold oběma hráčům. Poprvé nechali rozeznít oba klavíry v bezchybné souhře. Komplikované rytmy a časté střídání tempa a taktů
zněly v jejich podání zcela logicky.
Po přestávce byli na programu ruští autoři. Suita z baletu Louskáček P. I. Čajkovského,
psaná pro čtyřruční klavír, nás přenesla do zcela jiného světa. Když člověk zavřel oči,
viděl před sebou baletky na špičkách a slyšel zvuk orchestru. Tak přesvědčivé bylo ztvárnění skladby oběma interprety. Za vrchol večera je však nutno označit Suitu č. 1 op. 5 pro
2 klavíry S. Rachmaninova. Tato rozsáhlá skladba prověří pianisty po všech stránkách.
Nádherná hudba fantazijního charakteru, kde se střídají velké akordické plochy s častými
běhy a bohatými trylky přecházející v závěrečné gradace. Ardaševovi v této skladbě dosáhli až na samotný vrchol klavírního umění. Nádherný tón, který se jim podařilo udržet i v těch nejvypjatějších místech, dokonalý dialog jejich partů a vše podřízeno pouze
a zcela hudebnímu obsahu. Vrcholný zážitek, po kterém následovaly už jen nadšené výkřiky „bravo“ ovace ve stoje. Na rozloučenou nám věnovali ještě dva krátké přídavky.
Myslím, že nebudu jediná, kdo bude na tento koncert dlouho vzpomínat. Navždy bude
zasunut v naší mysli v kategorii těch, na které se nezapomíná.
Marika Kašparová

KALABIS QUINTET - POZVÁNKA NA KONCERT
Tak se nám ta naše půlkruhová sezóna pomalu, ale jistě chýlí ke konci a na mě vyšlo
napsat pozvánku na předposlední koncert (pokud nepočítáme ten mimořádný, na který se
mimochodem velmi těším). Jako šestý koncert sezóny jsme vybrali komorní uskupení z listiny mladých umělců a můžeme se tedy těšit na pět krásných slečen, které nám budou jistě
i krásně hrát. Soubor byl založen studentkami AMU v Praze v roce 2012 a stačil již získat
několik ocenění na mezinárodních soutěžích. Hrají v klasickém dechovém sestavení flétna,
hoboj, klarinet, fagot a lesní roh. Čeká nás tedy krásně barevná hudba. Jistě neuškodí,
když si mladé umělkyně stručně představíme.
Zuzana Bandúrová (flétna) je absolventkou Konzervatoře v Bratislavě a Akademie
múzických umění. Interpretuje klasickou i soudobou hudbu, ve světové či české premiéře
provedla na desítku komorních i sólových děl. Stala se absolutní vítězkou Soutěže konzervatoří v Bratislavě a hostuje v řadě českých orchestrů a ansámblů. Jarmila Vávrová
(hoboj) absolvovala Pražskou konzervatoř, v současné době studuje na HAMU. Zvítězila
na Mezinárodní hobojové soutěži UFAM v Paříži v roce 2009. Je členkou Orchestrální akademie České filharmonie. Nela Durníková (klarinet) vystudovala brněnskou konzervatoř,
na HAMU studuje v magisterském cyklu. S úspěchem se účastnila soutěží ve hře sólové
i komorní. Denisa Beňovská (fagot), absolventka Pražské konzervatoře, aktuálně studuje
HAMU a přitom účinkuje v několika úspěšných komorních souborech. V červnu 2015 zís-
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kala 1. cenu v soutěži sólových fagotistů v Ratajích nad Sázavou. Jako orchestrální hráčka
hostovala v řadě našich prestižních orchestrů. Adéla Triebeneklová (lesní roh) absolvovala Pražskou konzervatoř a nyní studuje HAMU. Je členkou orchestru Opery Národního
divadla a od roku 2015 PKF-Prague Philharmonia.
Program koncertu je sestaven z děl autorů dvacátého století. Kvintet nám představí
skladby dvou francouzských skladatelů Paula Taffanela (významný flétnista a pedagog)
a Henri Tomasiho. Zazní i hudba českého autora Pavla Haase (brněnský rodák) a uslyšíme
významného Györgyho Ligetiho, který je svým vlivem a inovací považován za jednoho
z nejdůležitějších komponistů avantgardy druhé poloviny dvacátého století. Já se na koncert těším už teď a srdečně Vás tímto zvu! Potkáme se v úterý 7. března v KD Velká Bíteš
a jako vždy začínáme v 19.00 hodin.
Ondřej Sedlák

POZVÁNKA NA VÝSTAVU ENERGETICKÝCH
A ESOTERICKÝCH OBRAZŮ, RUČNĚ MALOVANÝCH ŠATŮ
A TRIČEK IVETY ŠVECOVÉ A RELAXAČNÍCH MANDAL
IVETY BÉMOVÉ
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se od 6. března do 17. března 2017
uskuteční prodejní výstava energetických a esoterických obrazů, ručně malovaných
šatů a triček Ivety Švecové a relaxačních mandal Ivety Bémové.
Iveta Švecová se narodila ve znamení Raka. Toto znamení ji nadělilo citový přístup k životu i umění. Vystudovala umělecko-průmyslovou školu v Jablonci nad Nisou, obor rytec kovu. Pracovala jako výtvarnice a později jako grafička. Zajímá
ji esoterika, tarot, Reiky, malování mandal, arteterapie. Přes arteterapii a imagi-

Energetický obraz Ivety Švecové. | Foto: Iveta Švecová
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Relaxační mandala Ivety Bémové. | Foto: Iveta Bémová
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naci se dostala k pocitovým, intuitivním, esoterickým a energetickým obrázkům.
Druhým rokem navštěvuje kurzy kreslení u pana Štroufa, malíře a ilustrátora,
aby byla schopna lépe předávat to, co cítí. Maluje i na šaty a trička. Každý kus je
originál ručně malovaný.
Na výstavě představí autorka své energetické a esoterické obrázky. Jsou malované intuitivně, každý si najde ten svůj, který k němu promluví, zavolá si ho. Maluje i obrazy určené
přímo pro určitou osobu, potřebuje jen jméno, datum narození popř. cokoliv, co přijde dané
osobě důležité (jakou hudbu poslouchá, čím se zabývá, ...) Stačí však i datum narození.
Jsou to osobní obrázky neboli obrázky na míru. Energie v obrázcích zůstává, jen když je to
opravdu originál, proto neprodává kopie.
Spoluautorkou výstavy je Iveta Bémová. Žije ve Veverských Knínicích. Od malička
ráda maluje. Duchovní cestou se spontánně dostala k malování mandal. Mandaly jsou
vysoko -vibrační, energetické a léčebné obrazy. Maluje pouze originály, akvarelem, intuitivní cestou s pomocí automatické kresby. Tato práce se ji stala posláním a radostí,
že může pomáhat lidem, jak harmonizovat jejich organizmus tak i prostředí, ve kterém žijí.
Výstava bude otevřena: pondělí až pátek 8.00–11.30, 12.00–15.30, sobota 9.00–13.00
a neděle 13.00–16.00 hodin.
Těšíme se na Vás.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ŠPANĚLSKO POHLEDEM MANŽELŮ MÁROVÝCH
Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši zve čtenáře
Zpravodaje na další z cyklu cestopisných přednášek manželů Márových. Tentokrát vás
seznámíme s průběhem velmi pestré expedice po Pyrenejském poloostrově. Zavítáme do
Barcelony, kde nás ohromí zpívající Magická fontána, ve Valencii uvidíme obří akvária
s vodními živočichy všech oceánů a v Madridu býčí zápasy. Procestujeme bílé vesničky
Andalusie a zavítáme mezi opice na Gibraltaru. Na přednášce nebudou chybět také královské paláce, překrásné katedrály, slavné fotbalové stadiony nebo výrobny pravé iberské
šunky. Svezeme se na nejvyšší horské dráze Evropy a pokocháme se výhledem na svahy
plné vinic, ze kterých pochází věhlasné portské víno.
Přednáška se uskuteční v úterý 14. března od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále
muzea na Masarykově náměstí čp. 5.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

OHLÉDNUTÍ ZA PŘEDNÁŠKOU J. M. KVASNICI
V úterý 7. února hostilo bítešské městské muzeum Jaroslava Monte Kvasnicu, cestovatele, autora řady knih a předního znalce vlčího života. Jeho přednáška byla věnována
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návratu vlků do české a moravské krajiny a problémům, které jsou s ním v současnosti
spjaty. V úvodu Monte představil široký okruh vlčích příbuzných, od psů přes šakaly
a hyeny až po dhouly. Následně se věnoval jednotlivým druhům vlků (arktickým,
iberským, karpatským atd.) a jejich charakteristikám. Promítané obrázky posluchačům
ukazovaly nejen podobu uváděných vlčích druhů, ale i formy vlčího chování. Pozornost se pak přesunula na místo, jaké mají vlci v lidské kultuře, již rozsáhle inspirují,
ať se jedná o literaturu, film nebo výtvarné umění, od kanonických děl až po pop kulturu.
Druhá polovina přednášky se zabývala vlky v naší přírodě. Systematické pronásledování, které začíná již ve středověku a s nástupem palných zbraní se ještě znásobilo,
vedlo k vybití posledních vlků v našich horách a na Českomoravské vysočině v průběhu 19. století. Posledním vysočinským vlkem byl známý vlk zastřelený roku 1861
nedaleko od Bíteše na Bělizně. Poté tito přirození strážci zdraví zvěře na více než
jedno století z českých a moravských lesů zcela zmizeli. Znovu se začínají objevovat
na moravsko-slovenském pomezí a na Šumavě od počátku 90. let minulého století
a v dnešní době žije na území České republiky několik vlčích smeček, přičemž nejstabilnější se zdá vlčí populace na místě poněkud překvapivém – v Máchově kraji,
na Kokořínsku, která již opakovaně vyvedla mladé. Naopak v Moravskoslezských
Beskydech a v Javorníkách, které nabízejí vhodné přírodní podmínky, se po nadějných
prvních pokusech z počátku 90. let vlčí smečka znovu trvale neusadila a objevují se
zde jen jedinci migrující za potravou ze slovenské strany. Důvodem je nevraživost
části místních obyvatel, kteří vlky bez ohledu na to, že jde o přísně chráněnou šelmu,
loví a kladou otrávené návnady.
Naštěstí narůstá počet lidí, kteří si uvědomují, že vlci do naší krajiny přirozeně patří
a že mají nezastupitelné místo v udržování zdravého stavu ostatní zvířecí populace. Jak
Monte opakovaně zdůrazňoval, vlk není agresivní, to je jen naše představa, již si do vlků
promítáme. Vlci jsou velmi plaší a zároveň nesmírně inteligentní. Proto se nevysilují
zbytečnou agresivitou a v lese loví jen slabé a nemocné kusy, neboť při jejich nahánění a stržení nemusejí vynakládat mnoho energie. Lovem zdravých a silných jedinců
se zbytečně nevyčerpávají a ponechávají je bez povšimnutí, a proto je lze bez přehánění
označit za lékaře lesa. Při ochraně vlků mají dnes významné místo tzv. vlčí hlídky, které
organizuje Hnutí Duha. Díky jejich fotopastem, jejichž záběry a videa jsme mohli během
přednášky zhlédnout, také víme více o složení smeček, počtu mláďat a „denním režimu“
vlčí smečky (zájemci je naleznou také na adrese www.selmy.cz).
Pozornost přítomných posluchačů poutala nejen přednáška, ale i Monteho průvodkyně, čtyřletá fenka československého vlčáka Taiga, jejíž předci byli pro oživení chovu
kříženi s vlky a která svým vzhledem a chováním nezapřela, že má mnohem blíže
k divokým předkům psů než k našim domácím mazlíčkům. Zasvěcené a poutavé vyprávění o vlcích se spolu s následnou diskusí protáhlo na více než dvě hodiny a doufejme, že přispělo k pozitivní změně v náhledu na soužití s vlky v naší přírodě.
Tomáš Borovský
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PROJEKT PROMĚNY KRAJINY BÍTEŠSKA
Přednáška J. M. Kvasnici byla první z cyklu přednášek v rámci projektu proměny
krajiny Bítešska. Tento projekt vytvořený spoluprací Muzejního spolku Velkobítešska
a muzea obsahuje cyklus přírodovědných přednášek, který se zaměřuje na propojení
historie a současného stavu životního prostředí v rámci realizace aktivit environmentálního vzdělávání a osvěty, a to zejména v oblasti přírody a lesní pedagogiky. Prostřednictvím vzdělávacích akcí pro veřejnost, jako jsou přednášky, besedy, vycházky a exkurze, chceme zvyšovat informovanost obyvatel a tím posilovat vztah k přírodě regionu.
Projekt je podpořen Fondem Kraje Vysočina a realizován od února 2017 do prosince
2017. Kromě již proběhlé přednášky s názvem Návrat vlčího vytí se mohou zájemci
zúčastnit přednášek s názvem Proměny lesů – v měsíci březnu, Hraniční kameny
– v měsíci dubnu, Mizející flóra regionu – v měsíci květnu nebo Zaniklé vsi regionu, konané v podzimním období. Celý projekt bude završen výstavou, na které budou představeny výstupy z projektu včetně vytvořených letáků k jednotlivým tématům přednášek.
Tyto letáky budou sloužit jako propagační materiály okolí Bítešska budoucím návštěvníkům muzea. O dalších akcích projektu vás budeme informovat v dalších číslech Zpravodaje nebo naleznete informace na webu muzeumbites.cz, kde budou konkrétní akce
v průběhu roku postupně prezentovány.
V rámci tohoto projektu vás zveme na druhou přednášku, která se uskuteční 21. března od 17.00 hodin
ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáškou s názvem Proměny lesů nás provede Jiří Nohel. Z pohledu lesního pracovníka se tak můžeme mimo jiné dozvědět o přírodě
a blízkém hospodaření v lesích našeho regionu.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

BŘEZEN JE MĚSÍC ČTENÁŘŮ
…a proto bych vás ráda informovala o novinkách, které vás v naší knihovně od března čekají.
Rekonstrukce čítárny a kanceláře je ve finále. Během měsíce března se tedy můžete těšit na
větší a hezčí prostory, na obnovené oddělení časopisů, nový čtenářský koutek a počítačové
zázemí. A protože ve stávajících místnostech zbude více místa, budeme moci i zde udělat
změny k lepšímu, které zvýší efektivitu našich služeb a zpříjemní čas, který zde trávíte.
Světový den poezie
Na úterý 21. března připadá Světový den poezie. Nebojte se veršů. Poezii vám tentokrát chceme představit jinak než jen jako povinnou školní četbu. Jde o krásné umění,
které pohladí po duši. Může přivést k zamyšlení, ale může vás i pobavit. A jako motivaci
k seznámení se s krásou poezie máme pro každého, kdo si v tento den půjčí nějakou bás-
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nickou sbírku či knížku poezie pro děti a mládež, přichystánu malou drobnost pro radost
a hříšníkům budou odpuštěny pokuty.
Jak se zbavit jarní únavy aneb životní síla a její oslabení na jaře
Městská knihovna Velká Bíteš vás srdečně zve na besedu s vaším oblíbeným hostem
– Danou Švestkovou. Po velmi úspěšné přednášce o zdraví v zimním období jsme pro vás
připravili pokračování. Jarní únava v různé míře postihuje nás všechny. Jde o přirozenou
reakci těla na prožité zimní období s nedostatkem slunečního svitu a nepříznivým počasím. V dnešní době nelze vyhovět přirozené potřebě organismu přes zimu více odpočívat.
Naopak jsme vystaveni stále stejně vysoké pracovní zátěži. Na této přednášce se dozvíte,
jak se co nejlépe vypořádat s vyčerpáním, jak předejít jarní únavě a jak si nejlépe užít přicházející jarní měsíce. (Více na www.revite.cz)
Těšíme se na vás ve čtvrtek 30. března od 17.00 hodin v Městské knihovně Velká Bíteš.
Hana Vokřínková

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše, zabývající se dobou (nyní již) před polovinou 20. století. Nyní RŮŽOVÁ ULICE,
DŮM ČP. 151:
V letech 1594 i 1606 držel dům kožešník Marek Muška, v roce 1621 Tomáš
Truska, asi po něm pekař Samuel Žemlička. Poslední jmenovaný mohl dům získat
před rokem 1659, kdy se mu narodila dcera Rozina, a asi jej držel do svého skonu roku
1665. První gruntovní zápis pochází až z roku 1668, kdy již Tomáš Očadlo prodal
dům „dle dobrého uvážení za sumu 40 zlatých počtu moravského“ Janu Vodičkovi.
Ten zavdal 8 rýnských zlatých 20 krejcarů, které náležely sirotku Rozině Žemličkové,
a zbývající Očadlovu pohledávku 32 moravských zlatých 26 grošů skoupil o tři roky
později za 11 mor. zl. hotově. Roku 1675 ovšem „Jakub Žemlíček zplnomocněnec a na
místě Jana Vodičky švagra svého“ prodal dům dále za stejnou cenu provazníku Jiříku
Procházkovi. A „jest mu připrodáno: 1 stůl, kohouta a slepici i co hřebíkem přibito“.
Z domu tehdy stále náleželo 8 mor. zl. sirotku Rozině a 32 mor. zl. Janu Vodičkovi.
Jiřík Procházka pak roku 1682 prodal dům zpátky „bratru svému vlastnímu“ Janu
Vodičkovi za stejných podmínek, za jakých jej sám pořídil. Roku 1726 zdědil dům syn
Jana Vodičky Matěj Vodička. Ten měl vyplatit 8 mor. zl. ještě stále Rozině rozené Žemličkové nebo jejím dětem a zbytek po 6 mor. zl. mateři Marianě a svým sourozencům
Martinovi, Václavovi, Antonínovi a Magdaleně.
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Dům č.p. 151 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

Matěj Vodička však vzápětí zemřel, a tak dům zakoupil již následujícího roku 1727
též za cenu 40 mor. zl. Daniel Loužil z Čech. Později roku 1773 zdědil dům syn Václav
Loužil. Roku 1802 již vdova Julie nechala připsat dům s rolima Na Příčkách, Za Uličkami
a na Polovicích o rozloze přes dvě jitra svému novému manželovi ševci Františku Bajerovi. Ten dům téhož roku doplatil. Roku 1837 pozůstalý bratr dosavadního držitele domu
Jiřík Bajer prodal dům své ovdovělé sestře Evě Chlumské, a to „z bratrské lásky za sumu
200 zlatých“. Poté od roku 1857 vlastnil dům Jan Hůlka, který nechal roku 1864 připsat
polovinu domu asi své manželce Žofii.
Roku 1868 koupili dům za 1550 zl. František a Františka Schusterovi. Následně
roku 1879 byl postoupen Františku Kratochvílovi, který jej roku 1898 postoupil dále
Františku a Marii Košábkům. Od roku 1929 Marie Košábková vlastnila dům celý,
načež roku 1937 postoupila jeho třetinu Františku Košábkovi a dvě třetiny Anně Košábkové. Od roku 1948 František Košábek vlastnil dům celý. V roce 1956 bylo řešeno dědictví
Státním notářstvím ve Vyškově, které vyústilo roku 1958 v prodej domu Františku a Marii Stögerům. Od nich jej roku 1962 koupili Jan a Květoslava Gašparovi.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11788, fol. 224, 322,
323, kn. č. 11789, fol. 84, kn. č. 11792, fol. 4, 25, kn. č. 11797, fol. 77. Katastrální úřad pro Vysočinu,
Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Růžová ulice, číslo knihovní vložky
89, 794.
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – PIVO A PIVNÍ
POLÉVKA

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Nemalý význam mívalo ve Velké Bíteši vaření piva. Měšťané na náměstí jej vařili
a prodávali již před polovinou 14. století, město jakožto právnická instituce získalo
privilegium na vaření a prodej pšeničného a ječného piva až roku 1580. Ačkoli počet
právovárečných domů činil 33, vybudovaných pivovarů bývalo přirozeně méně. Tak
v první třetině 17. století se tu nacházel pouze jeden se třemi pánvemi v čp. 3, po roce
1640 byly pivovary dva, přičemž jejich pánve měly 308 liber (tj. 158,5 kg, čp. 10)
a 340 liber (tj. 175 kg, čp. 88) mědi. Obec pak roku 1687 vybudovala pivovar svůj
v čp. 67 a nadále jej rozvíjela.
Vaření piva probíhalo tak, že kupříkladu první várka roku 1673 započala 28.
prosince předchozího roku, kdy primátor vyměřil 26 mír pšenice (23 zl. 24 kr.).
Tato byla navezena do štoku Jiříka Skály (čp. 135), který dostal za pronájem 24 kr.
Tam z ní sládek udělal 26 mír sladu, při čemž dostal občerstvení za 30 kr. a odměnu
1 zl. 18 kr. Slad byl poté uložen do chladné větrané prostory, totiž na sýpku na
půdě radnice a štok naplněn novou dávkou pšenice. Při „fasování“ hotového sladu
12. března dostal sládek jako občerstvení třetinku páleného (2,5 kr.). Slad byl převezen do jednoho z obecních mlýnů k „mletí“, za což mlynář dostal vyplaceno 18 kr.
Odsud byl zešrotovaný slad převezen do pivovaru, který se nacházel ve dvoře domu
Jiříka Jelínka (čp. 10). Zde byl slad smíchán s vodou, která byla přiváděna potrubím
z kašny. Tato vystírka se tu zahřála, čímž vznikl rmut. Jeho zcezením vzniklo pevné
mláto a tekutá sladina. Následně se sladina povařila v měděném kotli spolu s 2,5
mírami nasoleného chmele (2 zl. 30 kr., soli téměř půl mázu za 2 kr.). Po zchladnutí
a provzdušnění mladiny byly přidány pivovarské kvasnice, přivezené předcházejícího dne z Říčan (18 kr. + 4 kr. formanům). Pivo následně ve spilce kvasilo. Poté
bylo stočeno do sudů, jejichž obsah činil 200 mázů a které kovář pobíjel a vypaloval
(27 kr.) a pomahači snášeli a „smejvali“ (12 kr.). Vlastník pivovaru dostal od obce za
pronájem 1 zl. 10 kr., sládek „od vaření a vyhlížení piva“ 45 kr., jeden „pomahač“ 21
kr. a následně tři „pomahači“ každý po 8 kr. Všem účastníkům při vaření piva obec
zaplatila občerstvení, sestávající se z másla (7 kr.), chleba (14 kr.), páleného (7,5
kr.), mouky (5 kr.), žemlí a preclíků pro sládka (5 kr.), hrachu a krup a zelí (4 kr.),
sejru (3 kr.) a koření (1 kr.), též soli. Pořízeny byly i svíčky při spilce (1 kr.). Dalšími
náklady byla státní daň „akcis Jeho Milosti císaře“ 7 zl. 20 kr. a poplatek vrchnosti
„posudný“ 6 zl. Ačkoli povoleno bylo dle dohody právovárečníků z roku 1571 uva-
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ření 12 sudů bílého piva z jedné várky, při této příležitosti bylo navařeno 16 sudů.
Z nich obec zpeněžila 14,5 sudů, které počítala po 5 zl. na výši 72 zl. 30 kr., za řídké
pivo a mláto přijala 1 zl. 17 kr. a za kvasnice 1 zl. 15 kr. „Postihaři“, kteří „tahali“
pivo, dostali od obce na chléb 3 kr. Pivo se ocitlo na výčepu 15. března, tedy již třetí
den po uvaření, na čtyřech místech na náměstí (čp. 7, 65, 83 a 135). Sud piva byl pro
další prodej počítán po 5 zl. (máz za 1,5 kr.; od r. 1685 již 2 kr.), ovšem odečteny
z něj byly „šrutky“ za 4 kr. Pivo z této várky se prodávalo po necelé tři měsíce až
do 9. června, přičemž druhá obecní várka byla vystavena k prodeji 17. května. Obec
z popisované první várky přijala 75 zl. 32 kr., náklady činily 48 zl. 26,5 kr., a tak
obecní výdělek byl vyčíslen na 27 zl. 5,5 kr.
Z takového piva bývala vařena polévka. V obecních účtech je sice doložena asi
jen jednou - 12. června 1679 při vaření piva obec zaplatila 2 kr. za „pivo na polívku“
- přesto lze předpokládat její poměrně běžnou přípravu. Nejjednodušší způsob byl
již v 15. století takový, že se na osmaženou cibuli nalilo pivo a povařilo. Nebo
na slezský způsob (17. st.) se mělo pivo povařit se strouhaným chlebem, kmínem
a čerstvým máslem. Jiný způsob byl se smetanou, totiž do husté kyselé smetany se
nalilo pivo, rozmíchalo a povařilo. Složitější byla pivní polévka takováto: světlé pivo
(0,75 l) se svařilo s cukrem, muškátovým květem, solí a citrónovou kůrou. Zvlášť
se svařila dobrá smetana (0,25 l). Rozkvedlalo se pět nebo šest žloutků, přidala se
vařící dobře zpěněná smetana, pak vařící pivo a všechno dobře smíchalo. Nakonec
se přidalo na kostky pokrájená žemle nebo chléb. Jiný recept naopak chlebem začal,
čemuž se v 17. a 18. století říkalo „gramatika“ asi z důvodu, že tento typ polévky
býval běžným pokrmem chudých studentů. Chléb se pokrájel v takovém množství,
aby ho bylo v hrnci přes polovinu, na něj se nalilo studené pivo, přidal se kmín a sůl,
to se vařilo do té doby, než se chléb rozvařil. V jiném hrnci se rozmíchaly vejce (3),
máslo (5 dkg), cukr (3 dkg) a hustá kyselá smetana (0,25l), načež se tato směs vlila
do polévky a ta se za ustavičného míchání krátce povařila. Pro nakyslou polévku
bylo možno přimíchat několik lžic vinného octa a trochu cukru.
Pivní polévka dle tzv. Rukopisné knihy kuchařské šlechtické z roku 1645
K masu přilejeme dobré silné hořké pivo a čerstvou vodu, smícháme, přidáme rozkvedlané 4 žloutky s dobrou smetanou, povaříme. Před podáním na stůl rozpustíme
v polévce kus másla a k ní rozkrájíme na kostky chleba. Pro nemocného lze místo
smetany přidat 2 žloutky a máslo, muškátový květ a šafrán.
Zdroje: Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava
XVIII., 2014, s. 183–236, zde s. 200–203, 209–211. Magdalena BERANOVÁ, Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Praha 2012 (dotisk 2. vydání), s. 153–155, 411. TÁŽ, Tradiční české kuchařky: Jak se vařilo před M. D. Rettigovou, Praha 2001, s. 108. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění
kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 411 (recept), 484–487.
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Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
Část II

Stolařská živnost
Jak jsem již uvedl, do vypuknutí hospodářské krize v r. 1929 pracovalo ve stolařské dílně
mého otce 6 stolařů: Hrbek Ludvík, Žák Josef, Doubek Josef, Pelán Jan a Almer Leopold
z Velké Bíteše, Pernička z Lesního Hlubokého a učeň Karel Mach. Každý měl svůj stolařský „ponk“ a skříňku s hoblíky, dláty, rašplemi a kolovrátkem s vrtáky i dalším nářadím.
Strojů tam mnoho nebylo, pouze cirkulárka a pásová pila.
Veškerý nábytek se vyráběl z „laťovky“, což byly podélně rozřezané smrkové nebo jedlové desky, napříč překlížené třímilimetrovou „blindou“ a pokryté tenkou dýhou z ořechu,
dubu, jasanu, případně jiného tvrdého dřeva. Tento výchozí polotovar byl zárukou toho,
že postupně vyráběné jednotlivé díly nábytku, jako stěny, dveře, příčky aj. budou rovné
a nebudou se bortit. Vyrábělo se převážně pro brněnské zákazníky.
Vzpomínám si na jednu velkou zakázku pro pana Rosendorfa, rodáka z Velké Bíteše, který
pracoval jako úředník v Banské Bystrici. Požadoval vybavení obývacího pokoje a ložnice
vhodným nábytkem. Na dokončení zakázky jsme pracovali všichni, včetně mě a mé matky:

Kristýna a Josef Ondrákovi, syn Josef a dcera Květoslava z r. 1928. | Foto: Rodinný archiv
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ručně, smirkovým papírem, jsme brousili jednotlivé díly, které jsme na závěr pulírovali,
tj. nanášeli „šelak“ - druh pryskyřice rozpuštěný v denaturovaném lihu. Tato závěrečná práce
musela být prováděna rychle a nepřerušovaně, aby plocha zůstala čistá a bez fleků. Nábytek
potom otec vyexpedoval s dopravcem panu Rosendorfovi přímo do Banské Bystrice, odkud
nám přivezl malý tříkilogramový škopík ovčí brynzy, která byla výborná, ale v té době velmi
drahá. Byli jsme zvyklí pouze na sýr vlastní výroby z kozího mléka. Bylo to ocenění našeho
podílu na této velmi dobré zakázce, i když otec dostal za svou štědrost od matky vyhubováno.
Osudný požár
Situaci živnostníků v době velké hospodářské krize po roce 1929 byla svízelná. U nás ji
navíc dovršil zhoubný požár, který vzplál v našem domě v roce 1934. Zničil celé podkroví se
stolařskou dílnou, místy prohořel i strop do přízemí. Shořelo nám také veškeré seno, proto jsem
chodil pást naše dvě kozy na zasetá žitná, či pšeničná pole, do doby, než napadl sníh. Pásl jsem
ještě na svátek „Všech svatých“, kdy si kozy samy odhrabávaly nohama sníh. Dům byl sice pojištěn, ale vyplacená náhrada 15 000 Kč, nestačila ani na novou střechu. Po požáru jsme neměli
téměř žádné peníze. Otec přišel o zdroj obživy pro rodinu, a tak ze zbytků ohořelých trámů připravoval alespoň topení na zimu, která se nezadržitelně blížila. Horní podlahu přikryl deskami
a plechy, které zůstaly z podkroví. Přes tento nouzově zakrytý strop stékala voda z rozpuštěného
sněhu do přistavených kbelíků a různých hrnců. Přes zimu jsme bydleli pouze v jedné místnosti.
Školní léta
V předškolním věku jsme si všichni hráli na ulici Za Potokem, kde v té době nebyl téměř
žádný provoz. Hráli jsme fotbal s hadrovým míčem, tzv. „hadrákem“, hřiště a branky jsme
měli vyznačené kameny. V případě špatného počasí jsme se přemístili do kuchyně k babičce kluků Almerových, kde jsme měli všechno dovoleno. Pan Almer nás naučil hrát karty,
měl také šachovnici, na které jsme hráli zpočátku dámu, později i šachy.
Od 1. září roku 1930 jsem začal chodit do obecné školy ve Velké Bíteši. V první a druhé
třídě nás měla paní učitelka Konečná - byla hodná a měli jsme ji rádi. Ve 3. až 5. ročníku
byla naší třídní učitelkou paní Ráboňová, která nám již občas nějakou tu facku po zásluze
uštědřila. Poněkud odlišné způsoby výchovy měli farář Němec a katecheta Jedlička, kteří
trestali sebemenší provinění rákoskou. Vzpomínám, jak si jednou ve třídě někdo hlasitě „ulevil“. Na naléhavou výzvu pana faráře se však provinilec nepřihlásil. Proto si vybral výtečníka
Ladislava Pelána, kterého za vlasy přitáhl ke kamnům a rozžhaveným hákem mu šermoval
před obličejem. Místo očekávaného přiznání se třídou rozléhal mohutný řev, protože dotyčný
„mučedník“ to neudělal.
Katecheta Jedlička zase chodil při výuce náboženství mezi lavicemi a jako ostříž vyhlížel svou kořist. Za zády měl „nenápadně“ ukrytou rákosku, kterou nepozorného žáka
bleskurychle ztrestal. Přestože jeho přednášky byly zajímavé, podařilo se mi na jedné z nich
usnout. Přikázal mi, abych nastavil ruce, aby mě mohl „přetáhnout“ rákoskou po dlaních. Samozřejmě jsem ucuknul, a když se nezdařil ani druhý pokus, mlátil mě rákoskou po stehnech.
Přitiskl jsem se proto k lavici a jemu zbylo jediné volné místo – moje záda. Vyplácel mě
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tak vytrvale, až se zadýchal. Spolužák zvaný „Kakada“ si po skončení vyučování pospíšil,
aby slovy: „Pepek bél bité“ oznámil tuto potupnou událost mým rodičům.
Pan katecheta byl vůči mně i nadále velmi přísný. Věděl, že jsme vyhořeli, že nemáme
peníze, přesto mě donutil, abych si v knihkupectví pana Rosendorfa koupil na dluh Katechismus za 8,50 Kč. Já jsem jej z trucu pouze prolistoval a vůbec jsem se z něj neučil. Pokračoval
jsem tak ve šlépějích svého otce, kterého také vyučoval pan farář Němec. Otec do kostela
nechodil a do náboženství sporadicky. Napjaté vztahy mezi nimi vyvrcholily tím, že jej pan
farář nechal propadnout. Otec musel ročník opakovat, i když v ostatních předmětech prospíval celkem dobře a v životě se také dobře uplatnil.
Moje nedobré vztahy s panem katechetou nesla velice těžce moje maminka i obě babičky
Ondráková a Hrbková, které byly hluboce věřící a vinu za požár přičítaly mému otci, který
při přestavbě našeho domu neumístil do výklenku původní sochu Panny Marie. Při rekonstrukci domu po požáru musel otec výklenek znovu vydlabat a sochu tam umístit. Později byl
výklenek opět zazděn a socha byla nabídnuta panu katechetovi. Ten ji však odmítl.
Na začátku školního roku jsme všichni chodili cvičit do Sokola. Hodina začínala prostným cvičením a zpravidla končila kopanou v tělocvičně. To se opakovalo pravidelně každý
rok až do března, případně do dubna, podle počasí. Potom už nás v sokolovně nikdo neudržel.
„Vyráželi“ jsme do přírody - do Radostínského údolí, kde jsme lezli na vysoké vrby kolem
potoka, které jsme rozkývali a přeskakovali z jedné na druhou. V potoce jsme také chytali
ryby, především jelce a raky. Vodu jsme šlapáním pořádně „rozkalcovali“ a ryby se potom
daly snadno chytit i do ruky.
Pokud pršelo, chodili jsme již počátkem července na houby, zejména na „kuřátka“ (lišky)
a hříbky. Sbírali jsme také „janky“ (kozáky), klouzky, „rezky“ (ryzce) i jiné houby, které
velmi dobře znala moje sestra Květa. Hodně hub bylo v roce 1930. To mě vzala maminka
do lesa u Korbela, našla místa, kde bylo hodně hřibů, a já jsem už jen vyhrabával a čistil
a čistil... Nasbírali jsme jich tehdy plnou velkou kabelu a počítalo se s tím, že se jich část
prodá. Vykupoval je pan Pernička na naší ulici a platil jednu korunu za kilogram. Cenu však
snížil na polovinu, proto jsme mu je neprodali, ale usušili, usmažili a ty malé naložili do octa.
Pokračování příště
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

OSTATNÍ
BŘEZEN – PŘÍSLIB JARA
Říká se „březen – za kamna vlezem“, což znamená, že zima ještě pokračuje, ale přesto
se v tomto měsíci začínáme těšit na jaro, na sluníčko a teplo. Někdo vysévá semínka,
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aby si vypěstoval sazenice zeleniny a květin, jiný se připravuje na velké jarní gruntování
a mnoho lidí se těší na rozkvétající rostliny a keře, vycházky do přírody nebo chvíle strávené na dvorku či zahradě v příjemných jarních dnech. Letošní zima byla oproti těm několika minulým, co se týče sněhové nadílky, pořádná, a kdo miluje zimní sporty, tak si jistě
užil lyžování ať už na sjezdovkách, snowboardu, nebo na běžkách. Větší množství sněhu
by mělo mít pozitivní vliv i na dostatek vláhy v půdě.
Vláha, zvláště v jarním období, je velmi důležitá pro dobrou úrodu. V Bibli je napsáno
toto zaslíbení:
Deuteronomium 11. kapitola, verše 13-15:
Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste
milovali Hospodina, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší,
dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt
a olej a na tvém poli dám růst bylině pro tvůj dobytek; budeš jíst dosyta.
Tato slova předal Mojžíš Izraelcům, když směřovali z Egypta do země, kterou pro ně připravil Bůh. Podstatou tohoto poselství, které je obsaženo v celé 11. kapitole, je to, že pokud
se budou lidé řídit Božími pravidly, bude se jim dobře dařit a budou v bezpečí. Přeneseně
si můžeme pod vláhou představit Boží požehnání pro naše aktivity - aby se nám dařilo
v tom, co děláme. K tomu potřebujeme jednak moudrost (kdy a do čeho se pustit),
dostatečné zdroje a také příznivé okolnosti (ne vždy je můžeme ovlivnit), aby záměr vyšel.
Platí toto doporučení i pro tuto dobu a pro nás?
Přijďte si popovídat nejen o výše uvedeném tématu na naše bohoslužby, které se konají
kromě první neděle v měsíci, kdy jezdíme do sboru ve V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině,
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného
občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje krásné jarní dny plné sluníčka Věra Pokorná

OPRAVA ORDINAČNÍCH HODIN KOŽNÍHO ODDĚLENÍ
POLIKLINIKY VELKÁ BÍTEŠ:
MUDr. Vlasta Procházková
tel.: 566 532 411 		
Pondělí: 7.45 – 12.30
MUDr. Pavel Havlík
tel.: 566 532 411 		
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SPORT
FLORBALOVÝ TURNAJ
Únorové sobotní dopoledne 11. 2. se neslo v duchu mladých talentovaných florbalistů,
kteří tento den netrpělivě očekávali. Do haly TJ Spartak dorazilo celkem devět družstev.
Florbalisti z Měřína poskládali celkem tři družstva. Dvojité zastoupení měla Velká Bíteš, dále se zúčastnily mužstva z Velkého Meziříčí, Dolních Kounic, Ivančic a Oslavan.
Turnaj se hrál systémem dvou skupin. Ve skupině A byly čtyři týmy, ve skupině B bylo
týmů pět. Po odehrání skupin, což zahrnovalo celkem 16 zápasů hracím systémem každý
s každým v jednotlivé skupině se setkaly druhé týmy z každé skupiny v bitvě o třetí místo.
První týmy ze skupiny šly rovnou do finálového boje.

Společná fotografie s vítězi. | Foto: Otto Hasoň

S počtem přibývajících zápasů vzrůstalo napětí a byla cítit jistá nervozita ze strany hráčů
i diváků. Všech 90 zúčastněných hráčů udělalo vše pro to, aby si mohli odnést tu nejcennější medaili. Krátce po poledni bylo rozhodnuto. První místo obsadil tým chlapců
z družstva Měřín A, který prošel celým turnajem beze ztráty jediného bodu a nastřílel
mnoho branek! Po bojovném finále proti borcům z Oslavan, které skončilo 6:2, mohli borci
z Měřína slavit titul. Velká Bíteš se umístila na pátém a sedmém místě, což bylo vzhledem k vývoji skupin zklamáním. Bronzovou medaili si odvezl tým z Velkého Meziříčí,
jenž v boji o bronz porazil Ivančice.
Každým zápasem narůstá zapálení pro sport, radost z pohybu a dobrý pocit z odvedeného výkonu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za umožnění turnaje
a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli mladé florbalisty podpořit.
Tomáš Rozmahel
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 65/2017 KONANÉ DNE 9. LEDNA 2017
2/65/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 64/2016 ze dne 19. 12. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 9. 1. 2017
3/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Pueblo – archeologická společnost,
o.p.s., Praha, IČ: 289 66 465 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ za cenu 28.700 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou dohodu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 1. 2017
4/65/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš
na dobu určitou od 01. 02. 2017 do 31. 01. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského
zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b
notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 1. 2017
5/65/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8, na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš
na dobu neurčitou od 1. 3. 2017 za nájemné 60,78 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2017
6/65/17/RM – bere na vědomí žalobu Římskokatolické farnosti Velká Bíteš o vydání věci podanou
u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou sp. zn. 8 C 290/2016, pověřuje Mgr. Ivo Kříže, vedoucího
Městského muzea ve Velké Bíteši řešením této žaloby a žádá podání zprávy Radě města Velká Bíteš.
odpovědnost: vedoucí muzea termín: 28. 1. 2017
7/65/17/RM – rozhoduje vypovědět smlouvu o nájmu pozemků ze dne 1. 1. 2008 uzavřenou mezi
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Agro Záblatí, a.s., IČ: 607 28 353, se sídlem Záblatí 63,
594 53 Osová Bítýška jako nájemcem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2017
8/65/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 21. 4. 2015
mezi městem Velká Bíteš jako propachtovatelem a spol. BIKOS spol. s r.o. jako pachtýřem spočívající v rozšíření předmětu pachtu o pozemky uvedené v příloze, navýšení pachtovného ze stávajících 2.100,- Kč/ha/rok orné půdy na 3.500,- Kč/ha/rok orné půdy a prodloužení výpovědní
doby z 1 roku na 3 roky, přičemž součástí dodatku bude i dohoda o ukončení nájemního vztahu
uzavřeného dne 31. 12. 1992 na pronájem pozemků uvedených v příloze, o něž bude rozšířen
předmět pachtu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 28. 2. 2017
9/65/17/RM – rozhoduje neprominout nájemcům bytu nájemné za měsíc listopad 2016 a doporučuje
ZM uzavřít s těmito nájemci uvedeného bytu dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO
SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 1. 2017
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10/65/17/RM – rozhoduje odstoupit od smlouvy o nájmu nebytových prostor číslo 110 na adrese: Velká
Bíteš, Masarykovo náměstí 85 a vyzvat nájemce předmětného nebytového prostoru k vyklizení tohoto
prostoru v termínu dle článku IV. odstavce 7 smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 1. 1. 2016.
Rada města rozhoduje předat dluh na nájemném za užívání nebytového prostoru (dále jen „NP“)
k vymáhání soudní cestou za předpokladu, že uvedený nájemce neuhradí tento dluh do dne stanoveného jako termín předání vyklizeného NP ani nebude mezi ním a městem uzavřena dohoda o uznání
dluhu a jeho splácení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 28. 2. 2017
11/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od projektanta Ing. Antonína Mušky, Břenkova
8, 613 00 Brno, IČ: 18 77 97 51 na projekčně inženýrské práce k akci „Rozšíření zázemí fotbalového
stadionu – FC Spartak Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 35.000,- Kč a současně rozhoduje práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 28. 2. 2017
12/65/17/RM – rozhoduje pokácet 5 ks bříz bělokorých a 1 ks vrbu jívu na pozemku parc.č. 420/1
v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš v lokalitě Chobůtky ve břehu nad pěšinou spojující
větrolamy a cestu k sádkám.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 3. 2017
13/65/17/RM – rozhoduje nepokácet túji rostoucí v blízkosti hrobu č. 5031 na novém hřbitově
a současně RM rozhoduje nepokácet stříbrný smrk rostoucí v blízkosti hrobu č. 301, na novém hřbitově.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 3. 2017
14/65/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 187 ostatní plocha, ostatní
komunikace oddělenou geometrickým plánem č. 2291-90/2016 a nově označenou p.č. 187/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za části
pozemku p.č. 182 oddělené GP č. 2291-90/2016 a nově označené p.č. 182/5 zahrada o výměře 9 m2
a p.č. 182/6 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s doplatkem 120,Kč/m2 za rozdíl výměr pozemků. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 13. 2. 2017
15/65/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce část pozemku p.č. 1314/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 730 m2, jehož součástí je budova č.p. 259, jiná st. v k.ú. a obci Velká Bíteš mezi
městem Velká Bíteš jako půjčitelem a vypůjčiteli na dobu určitou do 31.12.2017 za účelem vyklizení
a předání předmětných nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 1. 2017
16/65/17/RM – rozhoduje poskytnout finanční dar ve výši 20.000 Kč Asociaci rodičů a dětí s DMO
a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, Sokolovská 6062, 708 00 Ostrava-Poruba,
IČ: 01715640 a uzavřít s obdarovaným předloženou darovací smlouvu.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 1. 2017
17/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Františka Laštovičky, Studentská 1133,
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 na výkon autorského dozoru na akci „Inženýrské sítě na
Babinci – 1. etapa“ za cenu 85.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním příslušnou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 1. 2017
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18/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče A T I KA – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní
992, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 607 32 610 na realizaci stavby „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“
a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo s cenou díla 4.458.780,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 1. 2017
19/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Mackovec 349/9,
664 31 Lelekovice, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele“ na stavbě „Inženýrské sítě na
Babinci – 1. etapa“ za cenu 200.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 1. 2017
20/65/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Česlava Veselého, Lesní 397/32, 591 02
Žďár nad Sázavou, IČ: 758 52 837 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „Inženýrské sítě
na Babinci – 1. etapa“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 1. 2017
21/65/17/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01
Chotěboř; IČ: 60934395 na realizaci dodávky (včetně dopravy) a instalaci gastronomického zařízení
do kuchyně s jídelnou na ulici Jihlavská, č.p. 629, Velká Bíteš, v rozsahu dle nabídky č. 17NA00008
za cenu 595.136,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 1. 2017
22/65/17/RM – a) rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš jako vlastníkem pozemků p.č.
2539/14, 2539/70, 2539/92, 2539/93, 2539/97 a 2539/99 v k.ú. a obci Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 433 83 513, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou předloženou
smlouvu, kterou město uděluje souhlas s umístěním a provedením stavby „Velká Bíteš – novostavba
vodovodu a kanalizace Babinec II. etapa“ na výše uvedených pozemcích,
b) pověřuje starostu nebo místostarostu města uzavíráním smluv dle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012
Sb., jejímž předmětem je souhlas města Velká Bíteš s umístěním a provedením stavby na pozemcích
v jeho vlastnictví.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 16. 1. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 66/2017 KONANÉ DNE 24. LEDNA 2017
2/66/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 65/2017 ze dne 9. 1. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 24. 1. 2017
3/66/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava, č.: 91/2017.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 31. 1. 2017
4/66/17/RM – bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru Košíkov dne 6. 1. 2017
5/66/17/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace o vyřazení majetku z evidence č.j. MÚVB/542/17.
6/66/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního sys-
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tému Jihomoravského kraje s Jihomoravským krajem, zastoupeným JUDr. Bohumilem Šimkem,
hejtmanem Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 13. 2. 2017
7/66/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 315 na ulici U Stadionu 475, Velká Bíteš
na dobu neurčitou od 1. 3. 2017 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2017
8/66/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku parc.č. 4596– orná půda
o výměře cca 36 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 13. 2. 2017
9/66/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 10. 11. 2008 ve
znění jejích dodatků mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a p. Milanem Slámou, IČ: 185
31 083, Masarykovo náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš jako nájemce pozemků
- p.č. 47/1 trvalý travní porost, p.č. 59/1 orná půda, p.č. 60/1 orná půda, p.č. 61/1 orná půda, p.č. 62
orná půda, p.č. 63 orná půda, p.č. 64 orná půda, p.č. 66 orná půda, p.č. 67 orná půda, část p.č. 84/1
orná půda
vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít
k rozšíření předmětu nájmu o pozemek p.č. 65 orná půda v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká
Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 28. 2. 2017
10/66/17/RM – souhlasí na základě žádosti FC Spartak Velká Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem
Lánice 40, 595 01 Velká Bíteš s přenecháním části budovy bez čp/če obč. vyb. na p.č. 878 v k.ú.
a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru o výměře 68 m2 v uvedené budově do užívání třetího
subjektu za účelem provozování restaurace včetně skladových prostor.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 28. 2. 2017
11/66/17/RM – pověřuje odbor majetkový provedením výběrového řízení na opravu výtahů v bytových domech na ulici U Stadionu č.p. 548 a č.p. 475 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 6. 2017
12/66/17/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření
města č. 1/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 13. 2. 2017
13/66/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 2. 2016 o nájmu bytu
č. 1, Holubí Zhoř 38, 595 01 Velká Bíteš. Předmětem dodatku je prodloužení doby nájmu o 1 rok,
tj. do 31. 01.2018 za nájemné 36,58 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 1. 2017
15/66/17/RM – a) rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o podmínkách převodu majetku a o vybudování parkovacích míst mezi městem Velká Bíteš a spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, jejímž předmětem je závazek uvedené společnosti
vybudovat na vlastní náklady 18 parkovacích míst včetně přístupové komunikace a uhradit městu
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč za vybudování anglických dvorků a okapových chodníků
na části p.č. 4605/1 v k.ú. Velká Bíteš,
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Komerční sdělení / Inzerce

b) rozhoduje bezúplatně nabýt do vlastnictví města teplovod DN 65, který spojuje šachtu s označením Š 574 s vytápěnými objekty č.p. 660 na p.č. 4605/2 a č.p. 687 na p.č. 4605/5 v k.ú. a obci Velká
Bíteš včetně regulační armatury a měřiče tepla z vlastnictví spol. S.O.K. stavební, s.r.o., IČ: 255 48
484, se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 28. 2. 2017
16/66/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě
uzavírané mezi městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87,
595 01 Velká Bíteš, jako oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem
v Novém Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený,
spočívající ve zřízení, provozování, údržby a opravy vyústního objektu kanalizace „VELKÁ
BÍTEŠ – ul. Tyršova, Lánice – dešťová kanalizace na části pozemku p. č. 3025/1 vodní plocha,
koryto vodního toku v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby,
po kterou bude oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímat a obtížený je povinen výkon
služebnosti strpět.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 28. 2. 2017
17/66/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2017
18/66/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout prominout příslušenství dluhu na nájemném.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 13. 2. 2017
19/66/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 89/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 28. 2. 2017
20/66/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od projektanta Ing. Antonína Mušky, Břenkova 8, 613 00 Brno, IČ: 18 77 97 51 na projekčně inženýrské práce k akci „Rozšíření zázemí hokejového stadionu – HC Spartak Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 65.000,- Kč a současně rozhoduje
projekčně inženýrské práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 28. 2. 2017

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám zahradu s chatkou v zahrádkářské kolonii směrem na Křoví. Tel. 777 727 812.
Hledám DŮM nebo chalupu k BYDLENÍ. Opravy nejsou problém. Tel: 732 369 404.
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Prodám vybavenou chatku se zahradou v zahrádkářské kolonii Na Prajzech.
Tel. č. 733 727 453.
ZO KSČM přeje všem ženám k nadcházejícímu svátku MDŽ všechno nejlepší, hlavně
hodně zdraví a spokojenosti.					
Výbor ZO KSČM

VZPOMÍNÁME
Odešla jsi, jak si to osud přál, v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál.
25. března to bude už 15 let, co nás opustila paní Anežka Dvořáková.
Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Vnučka Andrea s rodinou
Kdo byl milován, není zapomenut.
Dne 21. března tomu bude 20 let, co nás
navždy opustil náš tatínek a dědeček pan
Jaroslav Dvořáček z Velké Bíteše
a 31. ledna to bylo 13 let co nás navždy
opustila naše milovaná maminka a babička
paní Marie Dvořáčková z Velké Bíteše.
Kdo jste je znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děti Vlasta, Jaroslav a Milan s rodinami

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 2017: 20. března 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Chcete pracovat v pobytových zařízeních sociálních služeb
na Velkomeziříčsku a Bystřicku?
Příspěvkové organizace Kraje Vysočina

Domov Kamélie Křižanov
Domov pro seniory Mitrov
Domov pro seniory Velké Meziříčí
hledají do svých týmů nové kolegy / kolegyně na pozice

- pracovníků v sociálních službách – pečovatele / pečovatelky
- všeobecné sestry
_________________________________________________________________________________________________________________

Navštivte nás, nebo zavolejte a informujte se o podmínkách na uvedených kontaktech:
p. Eva Příhodová, tel. 774 446 503, Křižanov, www.domovkamelie.cz
p. Alžběta Danielová, tel. 566591811, Mitrov, www.domovmitrov.cz
p. Dana Bartošová, tel. 736 541 988, Velké Meziříčí, www.domovvelkemezirici.cz
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FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA
Tolstého 2, 586 01 Jihlava

Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 - Tisková zpráva
Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do pondělí
3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům,
kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se
lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To platí jen, je-li příslušná plná moc
k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna
2017 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
 v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do
17.00 hodin
 v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do 18.00 hodin
 o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých
pracovištích.
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím
spojených také formou výjezdů do vybraných obcí:
Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště
v Jihlavě

v Havlíčkově Brodě

Obec

Den

Hodina

Místo

Polná

22., 27., 29.3. a 3. 4. 2017

8.00 - 17.00

Městský úřad

Třešť

22., 27., 29.3. a 3. 4. 2017

8.00 - 17.00

Městský úřad
zasedací místnost MÚ

Golčův Jeníkov

22.3., 29.3. 2017

13.30 - 17.00

Přibyslav

20.3., 29.3. 2017

13.30 - 17.00

Světlá nad Sázavou
Kamenice nad Lipou
Počátky

v Pelhřimově

Lukavec
Hrotovice
v Třebíči

zasedací místnost MÚ
malá zas. místnost MÚ

8.00 - 16.00

Městský úřad

8.3. a 22.3. 2017

8.00 - 16.00

Kulturní zařízení města

15.3.2017

12.00 - 16.00

Městys Lukavec

6.3. a 20.3. 2017

20.3.2017

8.00 - 12.00

22.3.2017

13.00 - 17.00

20.3.2017

13.00 - 17.00

Mě. Úřad Hrotovice

Velká Bíteš

22.3.2017

8.00 - 12.00

Mě. Úřad Jaroměřice nad
Rokytnou

22. a 29.3. 2017

12.00 - 17.00

zasedací místnost MU

Nové Město na Moravě

15.3., 29.3. 2017

8.00 - 16.00

Městský úřad

Jimramov

22.3.2017

8.00 - 16.00

Městys Jimramov

Jaroměřice n/R.
ve Velkém Meziříčí
ve Žďáru nad Sázavou

28.2., 7.3., 14.3., 21.3. 2017 8.00 - 11.30, 12.00 - 15.00

Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2017
jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016 a k jeho vytištění
je možno využít interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře
jsou určeny k „papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy.
Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém
portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
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VINOTÉKA – NÁPOJE
Lánice 30
Velká Bíteš








alkoholické i nealkoholické nápoje
široký sortiment lahvových vín
stáčené víno již od 49 Kč/L
oříšky a sušené ovoce
sudové pivo na objednání
zapůjčení chlazení
dárkové poukazy

Přijímáme platební karty.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

jednorázová SLEVA 5 % při nákupu sudového vína

jednorázová SLEVA 5 %
při nákupu sudového vína
do konce března
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