ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Duben 2015
Jeden z nejmladších návštěvníků dětského karnevalu ve Velké Bíteši.

Foto: Silvie Kotačková

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
letošní začátek dubna nám kromě velikonoc, přinese rovněž zahájení další investiční sezony města. Po přivítání cyklistického závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš v sobotu
4. 4. 2015 na bítešském náměstí a velikonočních svátcích
se dočkáme v úterý 7. 4. 2015 zahájení 1. etapy stavebních
prací v ulici Kpt. Jaroše při rekonstrukci inženýrských sítí
a komunikace I/37 v úseku od křižovatky u záchytného
parkoviště po křižovatku s ulicí Lipovou (včetně této křižovatky). Posunem původního termínu zahájení prací 1. dubna
se podařilo zkrátit vlastní dobu úplné uzavírky ulice Kpt. Jaroše během 1. etapy prací, která potrvá až do plánovaného
30. června. Je nutno upřesnit, že do 14. května budou prováděny práce na rekonstruovaných objektech vodovodu a splaškové kanalizace. Dále pak proběhne rekonstrukce vlastní komunikace
včetně sanace podloží do úrovně cca 80 cm pod budoucí úroveň vozovky. Dopravní režim bude
zajištěn osazením provizorního dopravního značení v dotčené ulici a na objízdných trasách,
v souladu s rozhodnutím odboru dopravy MÚ Velké Meziříčí a se stanoviskem Policie ČR.
Vjezd do ulice Kpt. Jaroše a Zmola bude umožněn pro konkrétní automobily obyvatelům
a majitelům provozoven v předmětné oblasti na základě povolení stavby, které bude vydáváno po dohodě s dodavatelskými firmami na majetkovém odboru MÚ Velká Bíteš. Navržené
dopravní značení je obsahem barevné přílohy tohoto vydání Zpravodaje. Z ní je dále rovněž
patrné jaké značení bude součástí 2. etapy prací, plánované od 17. srpna do 31. října. Oficiální
příjezdovou trasou pro obě etapy do Velké Bíteše od Náměště nad Oslavou a z exitu 162 dálnice
D1 stále zůstává krajská komunikace III/3991 za průmyslovou zónou ke Košíkovu a dále do
centra města krajská komunikace II/395 a ulice Hybešova. Tuto trasu pak doplní v omezené
míře také průjezd ulicí Lipovou pro místní osobní automobilovou dopravu.
Měsíc duben rovněž znamená pokračování stavebních prací na rekonstrukci 1. patra objektu
v Lánicích 300, které přinese městu 50 nových míst pro děti předškolního věku. Současně
s těmito pracemi bude dokončena i fasáda objektu financovaná částečně ze získaných státních dotací. Následné zbourání stávající kotelny a dvorního křídla objektu ubytovny v Lánicích
42 a částečná úprava vzniklého prostranství pro parkování pak završí letošní práce v uvedeném území. Pro současné vedení města však ještě zůstává k dořešení definitivní osud ubytovny, která na svůj verdikt čeká již téměř čtvrt století. Další stavební činnost bude probíhat na
úpravě venkovního prostranství u kulturního domu, kde v závěru března byla vykácena část
silně proschlých smrků a zbourán objekt, léta využívaný dechovkou pana Božka jako zkušebna.
Celá úprava prostranství je termínově směřována k jeho využívání již v letošní letní sezoně,
a to pro vystoupení dechovky, folku či folkloru. Vhodně tak doplní vlastní kulturní dům pro

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

Duben 2015 | 3

organizování drobnějších kulturních akcí. Důležitou záležitostí je také pokračování prací na
rekonstrukci Základní umělecké školy v Hrnčířské ulici. V letošním roce zde budou prováděny
zejména opravy podlah chodby přízemí, a to včetně odvětrání a izolace. Výčet zahájených
prací doplňuje rekonstrukce zbývajících dvou střech na bytových domech na Návrší. Tak jak
potvrdila již rekonstrukce střechy na prvním bytovém domě v závěru loňského roku, uvedená
rekonstrukce střech všech tří domů byla vzhledem k jejich celkovému technicky nevyhovujícímu stavu naprosto nezbytná.
Kromě zahajovaných staveb v tomto období intenzivně pracujeme rovněž na případném získání letošních krajských či státních dotací. Pro město je v tomto ohledu nejzajímavější vyhlášená státní dotace, o kterou jsme požádali v druhé polovině března pro objekty základní školy
na ulici Za Školou a Sadová. Stejně pečlivě je vedena příprava budoucích dvou etap obchvatu
města a výstavby technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů na městských parcelách v lokalitě Babinec. U této posledně jmenované akce však zatím, vzhledem k nezbytnému posunu termínů kompletního dokončení projektu pro územní řízení a zahájení územního řízení, až na počátku tohoto měsíce ještě nemáme všechny potřebné údaje pro reálnou
kalkulaci prodejních cen stavebních pozemků. Naší snahou v nejbližších týdnech proto bude,
aby tuto informaci veřejnost dostala co možná nejdříve a původní záměr prodeje uvedených
pozemků na Babinci, v druhé polovině roku byl, tak reálný.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každé úterý v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prvním patře Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
STUDIO ORIFLAME
Přijďte pobýt a vybrat si to nejlepší pro sebe a své blízké.
Ochutnávka jarního očistného čaje a dalších produktů zdarma.
Masarykovo náměstí 88 – 2 patro
Na vaši návštěvu se těší Marcela Machalová, Certifikovaný poradce nejen pro výživu
Sobota dne 4. dubna 2015 v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Kontakt: Lucie Zezulová, tel. č. 606 187 569
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak
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Sobota dne 4. dubna 2015 ve 12.00 hodin
38. ROČNÍK ČESKÉHO POHÁRU MUŽŮ V SILNIČNÍ CYKLISTICE – 2015
Trasa: Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana
Vlčka
Masarykovo náměstí Velká Bíteš
Organizuje: TJ Favorit Brno
Úterý dne 7. dubna 2015 v 19.00 hodin
KONCERT BHP
JOSEF ŠPAČEK – koncertní mistr České filharmonie
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek dne 9. dubna 2015 od 17.00 hodin
RAKOUSKO A FRANCIE
Přednáška Jiřího a Aleny Márových.
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Sobota dne 11. dubna 2015 od 8.00 do 11.00 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš
Sobota dne 11. dubna 2015 v 9.00 hodin
BOTANICKO-LESNICKÁ EXKURZE
Exkurze na lokalitu Pasník.
Průvodci Jiří Nohel a Renata Holánková.
Vlastní doprava.
Sraz u ZŠ Sadová.
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš
Sobota dne 11. dubna 2015 ve 13.00 hodin
CVIČTE S NÁMI
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak
Neděle dne 12. dubna 2015 v 17.00 hodin
KONCERT SKUPINY BOHUMILOVÉ – sourozenci Macholánovi
Kostel sv. Jana Křtitele Velká Bíteš
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
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Od 13. dubna do 24. dubna 2015 po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ ONDŘEJE A VLADIMÍRA KOČÁROVÝCH
Slavnostní vernisáž 13. 4. v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 15. dubna 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Beseda o historii města. Hostem bude Jan Zduba.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pátek dne 17. dubna 2015 v 17.00 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak
Sobota dne 18. dubna 2015 v 18.00 hodin
putování za vínem
„MALHOSTOVICKÝ KOŠT“ – 10. ročník
Sál sokolovny v Malhostovicích, k poslechu hraje Houslová muzika Bítešan, taneční vystoupení národopisného souboru Bítešan.
Odjezd autobusu v 16.45 hodin z Jinošova a v 17.00 hodin z Masarykova náměstí, Velká
Bíteš. Rezervace na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Sokol Malhostovice
Úterý dne 21. dubna 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole na Masarykově náměstí
Organizuje: Mateřská škola Masarykovo náměstí
Čtvrtek dne 23. dubna 2015 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – Naše Země kulatá
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši
Čtvrtek dne 23. dubna 2015 v 17.00 hodin
MAROKO CESTOU NECESTOU – PŘEDNÁŠKA RADKA PROKEŠE
Městská knihovna, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Pátek dne 24. dubna 2015 v 19.00 hodin
JIŘÍKOVSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
Hudba: Cimbálová muzika Aleše Smutného
Vinařství: Víno Škrobák Čejkovice
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5,
Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 24. dubna 2015 v 17.00 hodin
„JAK FRANTIŠEK POMOHL MAJDĚ A PETROVI ZACHRÁNIT DIVADLO“ – ZRUŠENO – náhradní termín 7. listopadu 2015 v 10.00 hodin
Zakoupené vstupenky prosím vraťte zpět na Informační centrum, Masarykovo náměstí 5,
Velká Bíteš.
Organizuje: Pragokoncert ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Sobota dne 25. dubna 2015 v 8.00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Montáž a instalace ptačích budek. Provází Ivo Hertl.
Sraz u ZŠ Sadová.
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš
Sobota dne 25. dubna 2015 v 8.30 hodin
TURNAJ VOLEJBAL – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Petr Světlík, tel. č. 603 429 878
Organizuje: TJ Spartak
Sobota dne 25. dubna 2015 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE
K nové Pěnčíkově studánce a exkurze k jednomu úspěšnému podnikateli.
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Úterý dne 28. dubna 2015 v 7.20 hodin
ZÁJEZD - HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO
Představení Temný vesmír, klášter Porta Coelli a Podhorácké muzeum Předklášteří u Tišnova
Cena senioři: 200 Kč (doprava a vstupné), ostatní 250 Kč, odjezd: zastávka na sídlišti
7.20 hodin, Masarykovo náměstí 7.30 hodin. Rezervace vstupenek na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Úterý dne 28. dubna 2015 v 15.00 hodin
ŠKOLNÍ AKADEMIE
Svými vystoupeními vás děti zavedou do svého světa her, pohádek, písniček a tance.
Vystoupí rovněž děti z „Bítešánku“ a malí angličtináři.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Veselá školka U Stadionu Velká Bíteš
Středa dne 29. dubna 2015 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Čtvrtek dne 30. dubna 2015 od 17.00 hodin
„ČARODĚJNÉ PÁRTY“ pro všechny generace
Na fotbalovém stadionu, soutěže pro děti a dospělé, občerstvení (pivo, limo, uzeniny
z udírny, špekáčky), dětská diskotéka.
Organizuje: FC Spartak Velká Bíteš
Čtvrtek dne 30. dubna 2015 od 17.00 hodin
ČARODĚJNICE NA FARNÍ ZAHRADĚ
Zahraje živá hudba, pro děti spousta soutěží a her. Chybět nebude vyhlášení nejhezčích
čarodějnic a závěrečný ohňostroj.
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

AKCE FARNOSTI VELKÁ BÍTEŠ:
Kostel sv. Jana Křtitele
Velikonoční zpověď bítešské farnosti – 1. dubna od 18.00 do 20.30
Zelený čtvrtek – 2. dubna, mše sv. v 18.00
Velký pátek – 3. dubna, obřady v 18.00
Bílá sobota – 4. dubna, mše sv. v 20.00
Boží hod velikonoční – 4. dubna, mše sv. v 8.00 a 9.30
Pondělí velikonoční – 5. dubna, mše sv. v 8.00

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI KVĚTNU:
Od 4. května do 15. května 2015 po – pá od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA GRAFIK – LINORYTŮ MILOŠE SLÁMY
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý dne 12. května 2015 v 18.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „Z LOUŽE POD OKAP“
Hrají: Dana Homolová, Vladimír Kratina, Filip Tomsa a Michaela Dolinová.
Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo
náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 15. května 2015 v 19.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE JAKUBA PUSTINY
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města na svém jednání dne 23. února 2015 mimo jiné projednala:
– projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit Grantové programy města
		 Velká Bíteš na rok 2015: Sport a tělovýchova, Kultura a ostatní zájmová činnost,
		 Ostatní aktivity. Jedná se o aktualizaci podmínek podpory spolků a jednotlivců
		 s ohledem na vyhlášení nového zákona č. 24/2015 Sb. dne 5. 2. 2015
– jmenovala novými členy školské rady Základní školy, příspěvková organizace pro
		 následující období Ing. Libora Buchtu a Bc. Jiřího Dohnala
– rozhodla o převzetí záštity nad mezinárodním cyklistickým závodem Velká Bíteš –
		 Brno – Velká Bíteš, který se bude konat dne 4. 4. 2015
– vzala na vědomí informaci jednatele společnosti NIMIRU s.r.o. o stavu přípravy pro		 jektu obchodního centra NIMIRU na ulici Vlkovská. Současně konstatovala,
		 že ze strany města trvá podpora tohoto záměru, která již byla vyjádřena v uzavřené
		 smlouvě o spolupráci se společností NIMIRU s.r.o.
– vzala na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi		 zace o zamítnutí žaloby o neplatnosti výpovědi z roku 2013 soudem dne 20. 2. 2015
Rada města na svém jednání dne 16. března 2015 mimo jiné projednala:
– projednala první verzi návrhu pravidel na prodej bytů z majetku města. Hlavním
		 důvodem přípravou tohoto materiálu je plánovaný odprodej bytových jednotek v ma		 jetku města v bytových objektech U Stadionu 275, 278 a 280.
Jednání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 13. dubna 2015 v 17.00 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši.
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ŠKOLY
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VELKÉ BÍTEŠI
Přijímací řízení do Mateřské školy na Masarykově náměstí a Mateřské školy U Stadionu
ve Velké Bíteši bude probíhat ve čtvrtek 21. 5. 2015 od 8.00 do 16.00 hodin.
Více informací bude uveřejněno v květnovém Zpravodaji.
Mateřské školy, Velká Bíteš

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Veselá školka U Stadionu srdečně zve všechny rodiče, prarodiče, přátele a příznivce
školy na již tradiční školní akademii, která se koná v úterý 28. dubna 2015 v 15.00 hodin
v kulturním domě ve Velké Bíteši.
Svými vystoupeními vás děti zavedou do svého světa her, pohádek, písniček a tance.
Vystoupí rovněž děti z „Bítešánku“ a malí angličtináři.
Kolektiv MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Lyžařský přebor. | Foto: Lukáš Dočkal
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Začátek druhého pololetí je
v naší škole opravdu bohatý na
vědomostní i sportovní akce
a soutěže. Začněme těmi prvními.
Již v prosinci loňského roku se
uskutečnilo školní kolo Olympiády
v českém jazyce. Zúčastnilo se jí
téměř třicet žáků osmých a devátých tříd. Ti nejlepší ze školního
kola, Jan Kolka a Iveta Zaděláková z 9. A, se pak utkali s dalšími
výbornými češtináři v okresním
kole, jež proběhlo v týdnu po jarních prázdninách ve Žďáru nad
Sázavou. Neumístili se na předních místech, ale i tak jim děkujeme za reprezentaci školy, řekla
paní učitelka českého jazyka Renata Pohanková.
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V rámci českého jazyka, tedy přesněji literární výchovy, proběhlo koncem února
školní kolo recitační soutěže. Zajímavé texty, poezii i prózu, si vyslechla porota složená z učitelů českého jazyka. Vítězové jednotlivých kategorií předvedli svůj um
v obvodním kole konaném 4. března 2015 ve Velkém Meziříčí. „Myslíme si,
že se v tvrdé konkurenci naši žáci neztratili“, řekla paní učitelka Eva Čermáková,
která žáky na soutěž doprovázela. I když neobsadili žádné z předních míst, přesto však
do Bíteše jedno ocenění doputovalo. Viktorie Blahová z 6. A totiž obdržela zvláštní
cenu poroty za přednes vlastní tvorby.
Učitel Pavel Holánek nás
informoval o výsledcích školního kola biologické olympiády, jejímž letošním tématem
byl „Život stromu“. Zájemci
poznávali rostliny a živočichy
nebo určovali větvičky dřevin
s pupeny. Držme palce těm,
kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole.
V únoru se uskutečnil na
Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí povinný lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých
tříd. Padesát dětí bylo rozděZ lyžařského výcviku. | Foto: Lukáš Dočkal
leno do čtyř lyžařských družstev podle zdatnosti a vytvořeno bylo i družstvo „snowborďáků“. Vedoucí lyžařského
kurzu Lukáš Dočkal byl potěšen, že celý týdenní výcvik proběhl bez větších problémů
a zranění. Rád také poděkoval svým kolegům – instruktorům – za profesionální přístup
a trpělivost při výuce lyžování. Ti nejlepší lyžaři a snowboardisté se zúčastnili již sedmého přeboru Kraje Vysočina. Naši žáci se v konkurenci dalších 25 škol rozhodně neztratili. Z nejlepších jmenujme alespoň Karolínu Balejovou z 1. stupně a Luboše Pelikána z 2. stupně.
Ptáte se, jestli jsme si ve škole našli chvíli také na něco veselejšího? No samozřejmě.
Paní učitelka Ilona Lišková prozradila, že děti z druhých tříd se věnovaly zejména aktivitám vhodným právě pro zimní období. Líbilo se jim bruslení na Zimním stadionu ve
Velké Bíteši, malování sněhuláků ve výtvarné výchově, a nebo třeba zpívání písniček
o zimě.
Žáky prvních, osmých a devátých tříd zase pobavilo divadélko, které k nám již několikátý rok přijíždí z Hradce Králové. Ti nejmenší zhlédli Pohádky z našeho statku,
úsměvné vyprávění o zvířátkách, hospodářích a jejich „starostech“ třeba se štěkáním.
Pro žáky vyšších tříd vždy zvolíme představení hodící se k učivu literární výchovy. Tak
nám to pověděla paní učitelka Markéta Velebová. Pro osmáky byl nachystán W. Shake-
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speare, deváté třídy viděly Divadelní učebnici, průřez českou divadelní tvorbou 20. století. Situační humor, využití dané situace a zejména zapojení některých žáků jako herců
jsou ta největší lákadla jmenovaných představení. Smích je tak jejich nedílnou součástí
a kulisou.
V únoru se žáci osmých tříd vypravili na ÚP do Žďáru nad Sázavou. Vždyť už neuplyne
mnoho času a budou naši školu pomalu opouštět. Aby si střední školu či učiliště vybrali co
možná nejlépe, proto organizujeme podobné exkurze. Na tuto jistě přínosnou akci navážeme v měsíci březnu oblíbeným projektem Volba povolání. Jistě se o něm dočtete v příštím vydání Zpravodaje, ujistily nás třídní učitelky osmých tříd, M. Vlčková, E. Čermáková
a R. Pohanková.
Eva Čermáková, pedagog

PODĚKOVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU VE VELKÉ
BÍTEŠI
Stalo se téměř pravidlem, že pokud MŠ organizuje
divadelní představení, jsme přizváni k jeho zhlédnutí.
Nejinak tomu bylo i 24. února 2015. Studio Lídy Trnkové připravilo pro děti pohádku „O čertovi Chlubejsovi
a kouzelné barvičce“. O tom, že chlubení není pěkná
vlastnost a jak to s námi může dopadnout. Děti nebyly
pouze pasivními diváky, samy si v představení zahrály a tím bylo pro ně zajímavější.
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení MŠ, a zejména paní učitelce Dagmar
Egerové, za vstřícnost a ochotu, kterou nám poskytují. Těšíme se na další společné zážitky!
Žáci a učitelé Přípravného stupně Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116

PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace

Vážení rodiče, ve školním roce 2015/2016 opět otevíráme přípravný stupeň základní školy speciální.
Vzděláváme děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s poruchou autistického spektra. Přijímáme
děti od školního roku, ve kterém dovrší pěti let věku,

a to i v průběhu školního roku.
Kontakt: Mgr. Blanka Gaizurová, tel. 566 789 552, 724 335 923, www.specskolabites.cz
Blanka Gaizurová, ředitelka školy
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KULTURA
ORIGINÁLNÍ MASKY NA MAŠKARNÍM BÁLE VE VELKÉ
BÍTEŠI
V kulturním domě ve Velké
Bíteši se v sobotu 28. února
uskutečnil už po osmé Maškarní bál, který pořádal Klub
kultury. I když účast nebyla tak
velká jako v minulých letech,
masky byly originální a bylo
vidět, že si přítomní dali s maskami velkou práci, aby zrovna
„ti“ nebo „ony“ byli co nejzaSpolečné foto oceněných masek. | Foto: Tomáš Jelínek
jímavější. Navštívili nás upíři,
zombie, stevardky a stevardi, kovbojové, rytíři, čertice, sportovci, školačky, Sněhurka
a mnohé další.
Po celý večer nám pěkně hrála a zpívala kapela M.E.Š. pod vedením Aleše Slabého
z Křižanova.
I tento rok opět nezávislá porota a tajní „zpravodajci“ sledovali po celý večer veškeré
masky, aby mohli být následně na základě jejich hodnocení o půlnoci slavnostně oceněni.
Letos byly oceněny, ne tři, ale hned čtyři nejlepší masky. Čtvrté místo obsadili „Břečťaňáci“, jako třetí se umístila skupina „Barbie & Ken od Mattela“, v téměř vyrovnaném
souboji o první místo byla druhá letecká společnost „Nebeská křídla“ a vítězství za nejlepší masku maškarního bálu letos získaly originální „Mouchy“. Na vítěze čekaly poháry,
diplomy a vstupenky na divadelní představení „Z louže pod okap“. Jako nedílná součást
maškarního bálu byla tradičně maška(pa)rádní tombola.
Maškarní bál uzavřel letošní plesovou sezónu ve Velké Bíteši. Sobota 27. února 2016 je
datum příštího Maškarního bálu a už teď doufáme, že masek bude více a opět bude v maskách originalita, vtip a kreativita.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

PO MAŠKARNÍM BÁLE NÁSLEDOVAL DĚTSKÝ KARNEVAL
Po sobotním Maškarním bálu pro „dospěláky“ byl 1. března po nedělním obědě připraven v kulturním domě pro děti ve Velké Bíteši „DĚTSKÝ KARNEVAL S DAVIDEM“
a Vojtou Polanskými. Děti a rodiče si užili už podruhé s bratry přes dvě hodiny plné zábavy, tance, písniček a soutěží. Odvážné děti si měly možnost zasoutěžit např. ve zpěvu,
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Lucie Neklapilová – vítězka židličkové soutěže.
Foto: Silvie Kotačková

tanci nebo v chytání balónků. Za odměnu byly
bonbóny, čokoláda, omalovánky nebo poukazy do
„STRAŠIDELNÉHO BLUDIŠTĚ“ v Jihlavě.
Na dětském karnevalu nechyběla již tradiční
„židličková soutěž“, ve které si vybojovala první
místo „disko tanečnice“ Lucie Neklapilová z Velké
Bíteše.
Děti byly v různorodých kostýmech, ve kterých
jsme mohli vidět Červenou Karkulku, piráty, rytíře,
indiány, čertice, čaroděje, víly, vodníka, malého
tučňáka, četníka, tygra, nespočet princezen a nejmladšího vězně, ještě v kočárku.
Pro malé návštěvníky byla připravena bohatá
tombola. Děti v ní mohly vyhrát nejen různé sladkosti, ale i hračky. Datum příštího dětského karnevalu je neděle 28. února 2016.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

ÚSPĚCH BÍTEŠSKÝCH ZPĚVÁČKŮ V BRNĚ
V neděli 22. března se členové
Národopisného souboru Bítešan
zúčastnili brněnského oblastního
kola přehlídky dětských zpěváků
lidových písní „Zpěváčci 2015“.
Akci každoročně pořádá Sdružení přátel folkloru v Brně ve
spolupráci se Soubory lidových
písní a tanců Májek a Májiček
v Kulturním domě U lípy v Černovicích. Soutěžní přehlídky
se zúčastňuje několik desítek
Zpěváčci z Velkobítešska na oblastní soutěži v Brně. | Foto: Silva Smutná
dětí z Brněnska a širšího okolí.
Zpěváčci z Velké Bíteše dosud přijímali pozvání do horáckého oblastního kola, které organizuje Horácké folklorní sdružení v Jihlavě. Letos se však Bítešané vydali nikoliv na
západ, ale směrem na východ. Ke změně vedlo několik důvodů, především lepší kritéria,
stanovující mimo jiné vyšší věkovou hranici (do 16 let), což umožnilo zúčastnit se všem
našim zájemcům. Do věkové skupiny 8–11 let se přihlásili Jiří Vrzal, Tereza Smutná (pro
nemoc se nakonec nezúčastnila), Marie Kratochvílová. Do skupiny 12–16 let se přihlásily
Aneta Ventrubová, Tereza Kučerová, Barbora Smutná, Anna Jirglová, Anna Kratochvílová
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a Kateřina Vrzalová. Účastníky soutěže doprovázela Cimbálová muzika Májek pod vedením
Ondřeje Marhoulda. Porotě složené z pěti zkušených zpěváků a muzikantů zvučných jmen
předsedal Václav Kovářík, sólista Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů
a vedoucí Brněnských gajdošů. Výsledek? Všichni Bítešané podali velmi pěkný výkon
a patří jim poděkování za úspěšnou reprezentaci našeho města. Někteří stanuli na vítězných stupních. V mladší skupině se umístil na 2. místě Jiří Vrzal. Starší skupina soutěžila
ve dvou kolech. V prvním kole se umístila na 3. místě Barbora Smutná a na 1. místě
Kateřina Vrzalová. V následném finále zvítězila Barbora a stříbro získala Kateřina. Obě
postupují do národního kola, kde vystoupí padesát zpěváčků z celé republiky.
Silva Smutná a Hana Sedláková

BŘEZNOVÝ VEČER O ŠESTI STRUNÁCH A JEDNOM HRDLE
Tuto koncertní sezónu BHP jsme
již podruhé mohli na pódiu vyslechnout klasickou kytaru. Tentokráte to
byla kytara sólová a zpěv za jejího
doprovodu. Do Bíteše nám přijela
zahrát Irena Babáčková a přivezla
si s sebou zpěvačku Helenu Tamelovou, se kterou tvoří duo Nana. Sál
kulturního domu byl skoro zaplněn.
Dostavilo se více jak 100 posluchačů,
z čehož jsme jako organizátoři měli
radost, a mě osobně ještě potěšilo,
že přišla téměř celá moje kytarová
třída.
Na úvod koncertu nám dvě skladby
zahrálo kytarové kvarteto ZUŠ a trouDuo Nana. | Foto: Otto Hasoň
fám si říct, že se jeho členové za svůj
výkon nemuseli „poetica“ stydět. Poté již pódium připadlo kytaristce, která citlivě přednesla
tři části ze skladby Jana Nováka Cithara. Jde o zajímavou a krásnou skladbu našeho významného skladatele. Toto dílo, celkem o pěti větách, čerpá z rytmu a metra Horaciových
básní. Jako další zazněl klasicistní Francois de Fossa a jeho Divertimento II. o dvou částech,
kytaristkou brilantně zahraných. Pak se již ke kytaře přidal zpěv a vyslechli jsme dvě písně
suity Bachianas Brasileiras n.5 Heitora Villa-Lobose. Skladba pochází ze série devíti suit pro
zpěv a různá nástrojová obsazení, napsané mezi léty 1930 až 1945. Autor se v nich pokusil
o spojení brazilské lidové a populární hudby s barokním stylem J. S. Bacha a technikami
jím užívanými. První půlku koncertu pak uzavřely dvě skladby Augustina Barriose Mangoré. Tento vynikající paraguayský skladatel a kytarista indiánského původu zanechal
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přes 300 překrásných skladeb pro kytaru a je v Paraguayi mnohými považován za jednoho
z největších hudebníků. Přední světový kytarista John Willams ho označuje za nejlepšího
kytaristu - skladatele vůbec. My jsme mohli vyslechnout jeho El ultimo trémolo a Vals Op. 8,
No. 3. El ultimo trémolo je skladatelovým posledním dílem. Tato úžasná a efektní skladba je
založená na technice tremola, kdy palec pravé ruky vybrnkává rozložené akordy a prsty nad
nimi hrají melodii v podobě rychle repetovaných tónů. Kytara jakoby zpívá a nejeden by řekl,
že slyší kytary dvě.
Po přestávce kytaristka odskočila od „klasiky“ k jazzu a zahrála skladbu Nuages od
Django Reinhardta, kterou pro klasickou kytaru upravil významný francouzský skladatel
a kytarista Roland Dyens. Druhá půlka koncertu se i nadále nesla ve španělském duchu
a vyslechli jsme tři písně Joaquína Rodriga. Musím podotknout, že zpěvačka o přestávce
převlékla šaty a druhou půlku koncertu vystupovala stylově ve flamenco šatech. Bylo tedy
nejenom co poslouchat, ale také na co se dívat. Poté pódium opět připadlo sólové kytaře
a Franciscu Tárregovi. Zazněly tři jeho skladby: Capricho Arabe, Maria a jeho velmi
známé Recuerdos de la Alhambra neboli Vzpomínky na Alhambru. Tárrega byl výzamný
španělský skladatel a kytarista a pro rozvoj klasické kytary znamenal velmi mnoho. Závěr
koncertu pak opět patřil španělské hudbě. Sálem se nesly tóny skladeb Manuela de Fally
a jeho Siete canciones populares españolas. Jedná se o soubor sedmi písní, ze kterých jsme
slyšeli čtyři a jako přídavek ještě zazněla pátá. Celý koncert mladé umělkyně provázely
slovem, takže jsme se o skladbách i leccos dozvěděli. Nutno poznamenat, že během koncertu bylo v řadách publika i přes poměrně velký počet dětí krásné ticho, jenž dalo vyniknout tomuto subtilnímu nástroji. Po koncertě jsme tradičně ještě chvíli poseděli u Raušů
a pak jsme umělkyně doprovodili na autobus, kterým odcestovaly do Brna. Rád bych Vás
ještě pozval na koncert příští, kde nám zahraje výjimečný houslista světového formátu
Josef Špaček za doprovodu klavíru Miroslava Sekery. Těšme se!
Ondřej Sedlák

KONCERTNÍ MISTR ČESKÉ FILHARMONIE VE VELKÉ BÍTEŠI
Pokud bych se rozhodla pátrat v archivu Bítešského hudebního půlkruhu, věřím,
že bych za skoro 18 let jeho činnosti objevila spoustu hráčů, kteří byli nějakým způsobem
spjati s Českou filharmonií. Troufám si však říct, že koncertní mistr České filharmonie se
ve Velké Bíteši představí poprvé. V úterý 7. dubna 2015 v 19.00 hodin máte tedy jedinečnou šanci být u toho a poslechnout si osobně jednoho z našich nejlepších houslistů - Josefa
Špačka.
Narodil se roku 1986 v Třebíči v muzikantské rodině a na housle začal hrát v šesti letech.
Již po prvním roce na Pražské konzervatoři byl přijat na prestižní školu Curtis Institute of Music
ve Philadelphii. Poté pokračoval na Juilliard School v New Yorku ve třídě Itzhaka Perlmana.
V červnu 2011 se ve svých 25 letech stal koncertním mistrem České filharmonie.
Účastní se mnoha koncertů a festivalů, spolupracuje se světovými dirigenty (např. Ch.
Eschenbachem, M. Honeckem, J. Bělohlávkem) a vynikajícími orchestry (Philadelphia
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orchestra, Česká filharmonie,
PKF - Prague Philharmonia,
Ruský komorní orchestr St.
Peterburg atd.). Koncertuje na
významných pódiích po celé
Evropě, USA a Japonsku a vydal několik CD.
Na dubnovém koncertu ve
Velké Bíteši vystoupí společně
s klavíristou Miroslavem Sekerou, který byl už v dětství
natolik úspěšný, že byl vybrán
do role mladého Mozarta ve
Houslový mistr Josef Špaček. | Foto: Archiv Josefa Špačka
Formanově oscarovém filmu
Amadeus. V programu zazní klasická díla houslové literatury Sonáta e moll W. A. Mozarta
a Houslový koncert g moll M. Brucha. Z poněkud méně známého, ale o to zajímavějšího
repertoáru uslyšíme Suitu pro housle a klavír op.11 - Much Ado About Nothing (Mnoho
povyku pro nic). Autorem je známý brněnský skladatel židovského původu E. W. Korngold, který později odešel do Ameriky a je považován za jednoho ze zakladatelů filmové
hudby. Vyvrcholením večera bude zajisté skladba M. Ravela - Cikán. Skladatel se inspiroval maďarským folklórem a cikánskou hudbou. Tato virtuózní rapsodie tvoří souvislý
celek, využívá především variační techniku a působí jako umělecky stylizovaný čardáš.
Ravelův Cikán je skvělým příkladem folklórních inspirací v klasické hudbě.
Nenechte si tedy ujít příležitost a 7. dubna určitě přijďte. Josefa Špačka zkrátka musíte
slyšet. Jak se to zpívá v jedné známé americké písni? Snad mi odpustíte drobnou úpravu:
„Znám plno hezkejch mužskejch k světu, ale tenhle hraje prim…“
Marika Kašparová

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ VLADIMÍRA A ONDŘEJE
KOČÁROVÝCH
Do Informačního centra a Klubu kultury Města Velká Bíteš se opět po dvou letech vrací
s autorskou výstavou otec a syn Vladimír a Ondřej Kočárovi. Oba výtvarníci už začínají
9. desítku společných výstav, které uspořádali v průběhu posledních 30 let. Jen namátkou připomínáme výstavu v prostorách Parlamentu ČR v Praze, dále pak v galeriích v Brně, Opavě,
Liberci, Ostravě, Jihlavě, Přerově, Kladně, Olomouci, Hradci Králové, Frýdku Místku...
Vladimír Kočár se narodil 27. 8. 1926 v Brně. Po absolvování gymnázia studoval na Masarykově univerzitě pod vedením profesorů Vincence Makovského, Eduarda Miléna, B.S. Urbana, Františka Doubravy či Ing. arch. Kuriala. V jeho tvorbě převažuje motiv kytic a zátiší.
Hlavní autorův zájem je směřován na prosté květy. Takové, které si můžete sami natrhat. Jeho
syn Ondřej po absolvování Ostravské univerzity se v počátcích své tvorby nejvíc zaměřil
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na grafiku, ale pak se jeho zájem přesunul
k olejomalbě. Jeho dominantní částí tvorby
jsou poetická zákoutí, uličky, které vypadají
jako poselství minulosti v dnešní moderní
době. V jeho díle naleznete i portréty dívek.
V posledních letech jeho dílo stále více získává poetickou zkratku. Právě v této části
jeho tvorby je třeba pod povrchem snové
reality hledat další skrytá poselství. Oba
autoři mají většinou na paletách teplé tóny,
které ještě umocňují klid a pohodu vyzařující z pláten. V dnešní době, která je obdobím
spěchu a absence poklidu, jsou právě tyto
obrazy oním ostrovem pohody, který nás
„Zapomenuté sny“. | Foto: Archiv malíře
dokáže pohladit po duši. Vernisáž výstavy
proběhne 13. dubna v 17.00 hodin a obrazy budou k vidění ve výstavních prostorách na
Masarykově nám. 5 až do 24. dubna. Výstava je otevřena od pondělí do pátku 8.00 - 15.30
hodin. Autoři obrazů Vladimír a Ondřej Kočárovi společně s Informačním centrem a Klubem kultury vás srdečně zvou na svoji výstavu.
Informační centrum a Klub kultury

RAKOUSKO A FRANCIE OČIMA MANŽELŮ MÁROVÝCH

Fotografie manželů Márových. | Foto: Archiv manželů
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Městské muzeum ve spolupráci
s Městskou knihovnou ve Velké
Bíteši pořádá v pořadí již čtvrtou
přednášku manželů Márových.
Nyní neopustíme evropský kontinent a zavítáme do Rakouska
a Francie. Představíme vám nejzajímavější místa Rakouska –
vyšplháme se do Alp, zavítáme
k jezerům, vodopádům i ledovcům. Seznámíme vás se životem
na venkovském statku, prozkoumáme nejznámější města, navštívíme fantastickou čokoládovnu
nebo muzeum křišťálů.
Přes Německo a Švýcarsko
společně dojedeme do Francie,
kde si Márovi pronajali hausbót
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a plavili se po vodním kanále Du Midi. Projedeme se také po nejvyšším mostě Evropy,
nahlédneme na historická místa, do francouzských vinic či do kráterů sopek.
Jiří Mára je autorem sedmi cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete
na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.
Přednáška proběhne ve čtvrtek 9. dubna od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále
muzea na Masarykově náměstí čp. 5. Věříme, že se vám přednáška bude líbit a třeba bude
tím správným impulzem pro naplánování vaší dovolené v nadcházející turistické sezóně.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

MAROKO CESTOU NECESTOU

Velbloud. | Foto: Radek Prokeš

Mešita. | Foto: Radek Prokeš

Začnu trochu netradičně. Taky zbožňujete Humphreyho Bogarta a Ingrid Bergmanovou v nezapomenutelné a nostalgické Casablance? Pak vás zkusím nalákat na možnost
projít si současné Maroko cestou necestou s Radkem Prokešem, který tenhle severozápadní africký orient procestoval a rád vás s ním seznámí 23. dubna v 17 hodin v městské
knihovně.
Současné Maroko v sobě mísí řadu kultur, je to země plná kontrastů a rozhodně má co
nabídnout. Pro někoho úžasnou přírodu, která se svou rozmanitostí pohybuje od nížinatého
povrchu při pobřeží Atlantského oceánu až po pohoří Atlas s horou Jebel Toubka (4 165
m). Naopak suché pouštní klima na jihu je zapříčiněno třetí největší pouští světa – Saharou.
Marockou kulturu, ve které lze dobře rozeznat vlivy islámu, ale i arabské a částečně evropské kultury, můžete najít nejen v královských městech Fes, Meknes, Marrákeš a Rabat
- sídelních městech marockých královských dynastií.
Je spoustu důvodů, proč vidět Maroko.
Kateřina Brychtová
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HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 127:

Dům čp. 127 v současnosti. | Foto: Jan Zduba.

V roce 1414 držel dům zřejmě Jens. Mnohem později roku 1589 koupil dům po Bartlovi Bednáři i „s rolí ležící nad Malů Stranů“ za 240 zlatých Michal Stloukal, který tehdy
prodal dům čp. 8 na náměstí. V roce 1600 pořídil dům po Stloukalovi s rolí v Zástavách
za 260 zlatých Matouš Bednář. A byly mu „nábytky tyto připrodány: krávy 2, telat 3 ročních 1, svině 1, slepic 23, kotlík, pánvička, hřeben pro len, almary 4, šentyše [tj. výčepní
stoly] 2, stolic 3, sousek [tj. truhla k úschově potravin], kotel pro pálený, sekyra kládní,
motyka, sudy starý 4, necky, mědlice [tj. zařízení na lámání stonků lnu] 3, přeslice starý
4, motovidlo, umyjadla 2, měřice nevokovaná, lože 3, řičice [tj. síto] 2, rošt, rožny 2, máz,
puolmázy, třetinku [tj. cínové nádoby k výčepu], šindel, vosetí na poli, na Padělcích měřici
hrachu, čtyři měřice ovsa“. Další zápis z roku 1638 vypovídá, že „Tomáš Bednář požár
anebo místo ležící v Hrnčířské ulici [...] prodal, což tak nápadem jemu po otci jeho přišlo,
Martinovi Horeckýmu a potomkům jeho za sumu 5 zlatých počtu moravského, se třimi
kousky obecními“. Zedník Horecký však dům neobnovil, neboť nadále bydlel v domě čp.
134 na náměstí.
Obnova domu započala v roce 1687, kdy městský úřad prodal dům, „který již přes 50 let
pustý jest a toliko místo“, Vavřinci Šanderovi. Přitom úřad vyhledal pohledávky váznoucí
na domě (72 moravských zlatých), které již dříve skoupil Vavřincův otec Tomáš Šandera
a které byly kupujícímu převedeny. A z důvodu, že „krunt jsouce jen místo“, slevilo se na
něm 198 moravských zlatých. Tím měl Vavřinec Šandera dům splacen. Navíc obdržel od
města pětileté osvobození od městských poplatků, aby během té doby dům vystavěl. A skutečně jej „vyzdvihuje a staví“, jak bylo zmíněno o tři roky později. Pak v roce 1713 zdědil
dům po Šanderovi v ceně 260 moravských zlatých jeho zeť Jan Vrzal, který měl zajistit
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výměnek pro svou tchýni Saloménu, postarat se o svého švagra Augustýna a vyplatit své
švagrové Johanu a Verunu. Roku 1750 zdědil dům již zmíněný hrnčíř Augustýn Šandera.
Na následné zmenšení domovní parcely zřejmě odkazuje zápis z roku 1758, kdy Šandera
prodal „ten véjezd, na kterým místě někdy Kalina [...?] až pod svody [?] odkap stojící na
vystavění komory za tři florény [tj. rýnské zlaté] hotových peněz, a to Ignácovi Mrázkovi“,
tedy ve prospěch domu čp. 128.
Roku 1775 již vdova Mariana Šanderová „v slušné poníženosti počestnému ouřadu jest
přednesla, že by ona v sňatek manželský s Francem Čížkem, vojákem slavného císařsko-královského Laudonského regimentu vstoupiti a jeho jak domu, tak všechny jiné majícnosti plnomocným dědicem a hospodářem učiniti by myslela, kteréžto žádosti odepříti
nechtíce, skrze pilné v to vkročení počestný ouřad jeho France Čížka od stavu vojenského
dle producirovaného absedu pod datum 31. augusti 1775 jest vymohl“ a připsal mu dům.
Později od roku 1827 vlastnil dům v ceně 1930 zlatých Vincenc Seka. Následně roku 1855
zdědil dům v hodnotě 2400 zlatých zřejmě Vincetův stejnojmenný syn Vincenc Seka.
Roku 1862 koupil dům za 3200 zlatých dále Jiljí Lorenc. A v roce 1874 se stal vlastníkem
domu v téže ceně Rudolf Trinks.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 45, 48, 157, 192, 193, kn. č. 11788,
fol. 165, 269, kn. č. 11789, fol. 28, kn. č. 11793, fol. 75, kn. č. 11795, fol. 427.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
MOTTO „KDO V ŽIVOTĚ ZA SEBOU NECHÁVAL STOPY, NEMUSÍ SE BÁT, ŽE PO NICH NEPŮJDEME DÁL…“
V činnosti sboru je i řada smutných událostí,
při kterých se členové loučí se svými kamarády a bratry v hasičské službě, kteří navždy opustili tento svět
a doprovázejí je na jejich poslední cestě.
V sobotu 7. března 2015 po krátké nemoci nás navždy opustil bratr Josef Žák ve věku nedožitých 63
let. Bratr Josef Žák se narodil 16. března 1952. Do
sboru dobrovolných hasičů vstoupil 1. ledna 1988.
V rámci možností se aktivně zúčastňoval požárů, soutěží a kulturně-společenských akcí. Účastnil se okrskových cvičení. Brigádnicky pracoval na stavbě nové
hasičské zbrojnice. Zúčastňoval se jako člen prohlídkových skupin požárně preventivních kontrol. Věno-
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Bratr Josef Žák. | Foto: Archiv SDH
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val se údržbě mobilní požární techniky. V roce 1992 byl zvolen do funkce předsedy kontrolní revizní komise, kterou vykonával se vší ctí a zodpovědností do roku 2009.
Bratru Josefu Žákovi se dostalo za obětavou činnost v hasičstvu těchto ocenění:
• 1. 1. 1989 Čestné uznání SDH
• 1992 Čestné uznání Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou
• 1. 1. 1997 Medaile „Za příkladnou práci“
• 16. 8. 2002 „Medaili za zásluhy“
• 14. 9. 2007 „Medaile sv. Floriána“
• 31. 8. 2012 Čestné uznání Krajského sdružení hasičů
Ve čtvrtek 19. března 2015 zemřel bratr Jaromír
Poledňa ve věku nedožitých 85 let. Bratr Jaromír
Poledňa se narodil 22. října 1930. Do Místní jednoty Československého svazu požární vstoupil 1.
ledna 1948. Ve sboru Bítešské organizace vykonal
mnoho práce, jak v členské základně, tak ve výboru.
Funkce ve vedení sboru: člen výboru Mj ČSPO 19681969; referent pro masově výchovnou práci 19691970; referent pro civilní ochranu 1970-1971; člen
výboru ZO SPO 1972-1973. V letech 1980-1982 vykonával funkci zástupce velitele sboru. V roce 19821985 vykonával funkci předsedy ZO SPO Velká Bíteš,
člen výboru 1985-1990 a člen revizní komise 1993Bratr Jaromír Poledňa. | Foto: Archiv SDH
1994. 19. dubna 1985 úspěšně absolvoval zkoušky
„Vzorný požárník III“. Často a aktivně se účastnil jako pořadatel akcí organizovaných sborem – např. ostatkové a taneční zábavy a požárnický ples. Každoročně se zúčastňoval jako
člen prohlídkových skupin požárně preventivních prohlídek v rodinných domech a drobných provozovnách. Po několik let pravidelně zajišťoval požární dozor na společenských
akcích v Kulturním domě. Ve funkci kulturního referenta sboru organizoval poznávací
zájezdy pro členy sboru. Jako člen soutěžního družstva se aktivně účastnil okrskových cvičení a přípravě materiálu na soutěže. Při významných příležitostech a životních jubileích
navštěvoval dlouholeté zasloužilé členy sboru. Na poslední cestě doprovázel zemřelé členy
sboru. V rámci budování města Velká Bíteš se účastnil brigád na stavbě nového kulturního
domu. Brigádnicky pracoval na stavbě nové hasičské zbrojnice. Byl členem zasloužilých
hasičů okresu Žďár nad Sázavou.
Za svoji aktivní dlouholetou činnost byl bratr Jaromír Poledňa oceněn těmito vyznamenáními:
• 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
• 1972 Čestné uznání OV ČSPO Žďár nad Sázavou
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1. 1. 1981 medaile za příkladnou práci
1. 1. 1985 čestné uznání Okresního výboru Svazu požární ochrany Žďár nad Sázavou
1985 čestné uznání Krajského výboru Svazu požární ochrany
1985 vzorný požárník III
1986 medaile „Za příkladnou práci“
1992 čestné uznání ústředního výboru SH ČMS
1. 1. 1997 odznak svatého Floriána
20. 5. 2002 Medaile „Za zásluhy“
1980 medaile „Za věrnost“
1998 věrnostní medaile za 50 let členství ve sboru
12. prosince 2010 při výroční valné hromadě SDH při příležitostí 80tých narozenin
převzal Medaili „Za mimořádné zásluhy“

Čest jejich památce

Výbor SDH Velká Bíteš

ŽELEZNÁ SOBOTA
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš bude jako každý rok provádět tradiční sběr veškerého starého železa ve městě v sobotu 11. dubna 2015 od 8.00 do 11.00 hodin.
Doporučujeme shromáždit odpad před dům nejlépe až v sobotu po 7 hodině; máteli možnost ponechat odpad na svém pozemku za brankou, předejdete riziku zcizení
nebo vybírání jen těžkých kusů či barevných kovů jinými skupinami osob, které se na
likvidaci odpadu s hasiči nepodílí. Pro lepší orientaci prosíme dárce o SMS na číslo
607 546 143 o uložení železného šrotu. Objemný nebo těžký odpad např. ze sklepů,
půd či garáží si vyneseme sami. Finanční výtěžek z letošního sběru použijeme na další
činnost hasičského sboru ve prospěch občanů města.
SDH Velká Bíteš děkuje všem občanům za spolupráci!

POZNÁVÁME SVŮJ REGION – PÁNOV
II. pokračování
Bývalá pánovská cihelna (dokončení)
Pokládám za přínosné doplnit již uvedené informace o vzpomínky manželů Růženy
a Slávka Hudečkových, kteří v cihelně žili v letech 1962 až 1967. Vyprávění paní Růženy
je upravené a zkrácené:

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

Duben 2015 | 23

„Když jsme se vzali, žili jsme ve stísněných podmínkách v Nových Sadech.
Při hledání vhodnějšího bydlení objevil manžel pánovskou cihelnu. 9. května 1962 jsme
navštívili tehdy krátce ovdovělou paní Indrovou, která nás přijala, nabídla podmínky
a cenu. Dole v přízemí byla velká knihovna, rozkládající se po délce celého domu,
kterou paní Indrová věnovala Velké Bíteši a profesor Kotík ji odstěhoval. (Podle jiných
zdrojů ji údajně nechala dcera p. Indry – pí učitelka Vernerová převézt několika nákladními vozy do muzea v Šumperku). Hned na jaře jsme začali se stavebními úpravami,
na jejichž konci byl dvoupokojový byt v přízemí, do kterého jsme se na podzim nastěhovali. Když paní Indrová zjistila, že jsme pracanti, přijala nás „za své“. Co potřebovala,
to jsme jí udělali, a ona nám na oplátku odpustila nájem. Bylo však třeba si na samotu
v klidné panenské přírodě zvyknout. Například při procházce se manžel jen trochu dotknul stromu a ihned z něho vylétlo neuvěřitelné množství bažantů.
V roce 1963, druhém roce našeho pobytu, se nám na Pánově narodil syn Bohuslav.
Jakmile děti odrostly, chodily za paní Indrovou do patra a ta jim dávala tužky i jiné
věci na společné malování. Jak jsme si jen trochu zvykli, začali jsme hospodařit. Volný
výběh do hliniště („Hliníku“) nám umožnil pěstovat drůbež, králíky, a dokonce i prase.
Pro krmení jsme jezdili k Urbánkovým do mlýna. Velice pěkné vzpomínky mám na paní
Andulku, byla štědrá, laskavá a vždy nám dala něco pro děti. Manžel, který pracoval
v První brněnské, chodil do Křoví na autobus, jinak jsme i se dvěma dětmi jezdili do
V. Bíteše na motorce. S dnešními poměry je to nesrovnatelné, ale děti byly na čerstvém
vzduchu, s paní Indrovou chodily na Pánov, ta je naučila znát všechny stromy v lese
i různé druhy obilí.
Jednou za měsíc jezdila paní do Brna a vždy dětem něco dovezla. Měla 8 ovcí,
které ráno pospravila, já rozvařila oběd a potom jsme se společně pustily do draní peří.
Tak nám ubíhaly dlouhé zimní večery. Jakmile se otevřelo jaro, začaly práce na zahrádce,
pěstovali jsme především zeleninu. Pro mléko jsem chodila na Pánov k Borkovcům.
V neděli jsme se vydali zkratkou přes „čihadlo“ do Křoví na mši svatou, já potom šla
s dětmi domů a manžel na pivo. Televizi jsme neměli, a tak někdy pí. Indrová navštěvovala paní učitelky Pokorné na Pánově. Jedenkrát za týden u nás zastavovala pojízdná
prodejna pana Rouse z Kralic, který nám do koše od brambor naskládal to, co jsme mu
předem napsali.
Indrovi měli syna, který jim v patnácti letech zemřel v nemocnici. Na jeho památku
měla paní Indrová v patře vyhrazený jeden pokoj, kde byla umístěná urna a plno suchého
kvítí. Paní také často vyprávěla o generálu Lužovi a partyzánech, kteří se tam často
scházeli, používali vysílačku, kterou potom odvezli do Velké Bíteše. Na domě prý svítilo
světlo – hvězda, které signalizovalo bezpečí. Jakmile se o ně začalo zajímat gestapo,
odstěhovali se.“
Aby informace o pánovské cihelně byly úplné, uvedu některé údaje získané od příbuzných paní Indrové, jmenovitě od heřmanovské starostky Pavly Chadimové, rozené Zemanové a od jejího otce pana Rudolfa Zemana, synovce paní Indrové:
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Marie Indrová se narodila 10. 11. 1893
v Kadolci, v rodině řídícího učitele heřmanovské
školy Antonína Zemana a jeho manželky Františky, rozené Sítařové. Pracovala v Brně jako poštovní asistentka a tam se také seznámila s tehdy
již ovdovělým dr. Bohuslavem Indrou, který měl
z prvního manželství dceru Milenu*.
Dne 2. srpna 1930 se za něho provdala. Žili
spolu nejprve v Brně a od roku 1935 na Pánově.
Měli jediné dítě – syna Bohuslava, který však na
konci války zemřel v nemocnici na otravu. Byla
to údajně krutá pomsta německých okupantů za
odbojovou činnost Bohuslava Indry, kterou oni
sice předpokládali, ale nikdy mu ji neprokázali.
Po smrti manžela v roce 1961 žila paní Indrová
určitou dobu na Pánově a potom se vrátila do
Heřmanova, do péče rodiny svého bratra Rudolfa
Zemana. Zemřela 6. října 1970 a pochována je
v rodinném hrobě v Heřmanově.
* (Ta, provdaná Vernerová, žije dosud v Šumperku).

Milena Indrová (později provdaná Vernerová).
Foto: Rodinný archiv

Bohuslav Indra – Zajímavá informace svědčící o odbojové činnosti dr. Indry: Když po jeho
smrti chtěl p. Zeman nechat nově čalounit křesla
z pánovské cihelny, našel v tajných kapsách starého čalounění dvě ostře nabité pistole zn. PARABELLUM. („Já sám jsem na půdě nalezl
bednu s plevami a v ní vajíčkové protipěchotní
granáty – jako z výroby, funkční. Ve studni ve
sklepě jsem při sanaci nalezl ½ kbelíku granátů
a střeliva a také trojzubce, které partyzáni házeli pod kola aut německých vojenských kolon“,
dodává doktor Voborný a pokračuje: „V muzeu
města V. Bíteše jsem v roce 1958, u příležitosti
oslav 550. výročí udělení plných městských práv,
viděl vyznamenání p. Indry - napočítal jsem jich
17, jedno od maršála Tita“).
Jinak Zemanovi pamatují dr. Indru jako spisovatele a sběratele lidových písní, který jich
zaznamenal asi dvě desítky přímo v Heřmanově.

Bohoušek Indra. | Foto: Rodinný archiv
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Předzpívala mu je jeho tchyně Františka Zemanová a švagr Rudolf Zeman z Heřmanova
č.8. Záznam je uložený v Etnografickém ústavu Akademie věd ČR. Čtrnáct z těchto písní
je publikováno v knize „Lidové písně z Podhorácka I., Náměšťsko a Velkobítešsko“,
autorek Marty Toncrové a Silvy Smutné.
Domnívám se, že nebylo zbytečné popsat trochu podrobněji osudy statečných lidí žijících
v našem regionu, kteří pokládali za samozřejmé přispět podle svých možností k osvobození
naší vlasti od německých okupantů. Nechť je tato kapitola o bývalé pánovské cihelně malým příspěvkem k nadcházejícímu 70. výročí konce II. světové války.
Alois Koukola, pokračování příště

SPORT
FLORBALOVÝ TURNAJ PŘÍPRAVEK

Společné vyhlášení vítězů. | Foto: Otto Hasoň

Dne 14. 3. se ve Velké Bíteši uskutečnil turnaj přípravek ve florbale, který byl rozdělen
na 2 skupiny. Na základní školu zamířili žáci 4. a 5. tříd, v hale TJ Spartak soutěžili žáci
1. až 3. třídy.
Turnaje 1. až 3. tříd se zúčastnilo celkem 6 týmů. 2 týmy z Měřína, a to družstva kluků
a děvčat, 2 družstva z Ivančic, tým z Dolních Kounic a tým z Velké Bíteše. Hrálo se systémem každý s každým a o výsledku rozhodoval celkový součet bodů, kterých byla možnost
získat maximálně 10, po případě rovnosti bodů rozhodoval vzájemný zápas. Nejlepším
týmem se po zásluze stal tým z Dolních Kounic, který předváděl nejlepší výkony ve všech
zápasech. Za celý turnaj ztratil pouze 1 bod a umístil se tak na 1. místě. Bitva o ostatní
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místa byla o to zajímavější a rozhodovalo se až v posledních zápasech. Na druhém a třetím
místě se umístila obě družstva z Ivančic. O čtvrté místo svedli souboj florbalisté Velké Bíteše a Měřína, přičemž vítězně z tohoto souboje vzešli florbalisté Měřína, když vzájemný
zápas vyhráli 1:0. Poslední místo obsadilo družstvo děvčat z Měřína, kterým se podařilo
získat 2 body za 2 remízy a uzavíraly tak tento turnaj na posledním místě.
Turnaje starší přípravky, který se konal na druhém stupni základní školy se zúčastnilo dohromady 5 týmů. Celkem 4 týmy přijely z Měřína, 2 týmy kluků a 2 týmy děvčat. Posledním
pátým týmem byl domácí celek z Velké Bíteše. Stejně jako ve sportovní hale TJ Spartak se
hrálo na jednu skupinu systémem každý s každým a při nerozhodném počtu bodů rozhodovalo vzájemné utkání. Tým starších kluků z Měřína prošel suverénně celým turnajem bez
ztráty bodů a obsadil první místo. Na druhém místě se umístil druhý tým mladších kluků
z Měřína a na konto si připsal pouze jedinou prohru, a to s vítězi turnaje. O třetí místo se ale
strhla zajímavá bitva. Poslední zápas, ve kterém se mohlo rozhodnout o třetím místě skončil
remízou 1:1 mezi domácím týmem z Velké Bíteše a týmem starších děvčat z Měřína. Rozhodovalo se až dalším vzájemným utkáním mezi těmito družstvy. Únava v tomto utkání hrála
zásadní roli a nakonec celý zápas lépe zvládla děvčata z Měřína, když domácí celek porazila
3:0. Na posledním místě se nakonec umístil tým mladších děvčat z Měřína.
Poděkování patří vedení základní školy za umožnění odehrání turnaje.
Vít Vlček, za organizační tým

BRONZOVÝ TURNAJ VE FLORBALU

Fotografie vítězů. | Foto: Otto Hasoň

V sobotu 21. 3. se ve sportovní hale uskutečnil další tradiční turnaj ve florbalu mužů.
Letošního turnaje se zúčastnilo 8 týmů. Dorazili Křižanov, Dolní Loučky, Oslavany,
Velké Meziříčí, Zbraslav, Velká Bíteš, Náměšť a Veverské Knínice, tedy jsme měli plně
obsazený turnaj.
Rozlosování bylo do dvou skupin po čtyřech týmech. V základních skupinách se hrálo
2 x 7 minut hrubého času jednokolově. První dva týmy z každé skupiny postupovaly do
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semifinále, ve kterém se utkali vítězové skupin s druhými týmy křížovým systémem,
tedy 1A - 2B a 1B - 2A. Týmy, které skončily na třetím a čtvrtém místě po základních
skupinách jeli domů. Ve vyřazovací fázi turnaje se hrálo na 2 x 8 minut. Po proslovu pana
starosty a rozlosování týmů do základních skupin se mohlo konečně začít hrát.
Hra měla náboj, všichni se snažili skončit na prvním nebo druhém místě, nikdo po třech
odehraných zápasech nechtěl „balit kufry“. Bíteš po dvou zápasech měla na kontě jednu
výhru 5:3 nad Velmezem a jednu prohru 0:6 s Knínicemi. Čekal nás tedy boj o bytí a nebytí s Křižanovem. Poslední zápas jsme museli vyhrát, aby jsme skončili na druhém místě
skupiny A. To se nám povedlo. Křižanov jsme porazili 8:1 a vyhlíželi jsme našeho semifinálového soupeře. Tím byla nakonec Náměšť, která skupinu B vyhrála se 7 body.
Do semifinále se probojovali - ze skupiny A - Veverské Knínice (7bodů) a Velká Bíteš
(6bodů), - ze skupiny B to byla Náměšť (7bodů) a Zbraslav (6bodů). Semifinále se nám
vůbec nepovedlo, neměli jsme potřebné štěstíčko, trefovali jsme pořád tyčky anebo břevna,
prostě smůla. Celý zápas jsme prohrávali, nakonec jsme prohráli 2:5 a čekali, jak dopadne
druhé semifinále mezi Veverskými Knínicemi a Zbraslaví. Knínice vyhráli 4:1.
Semifinálovým bojem unavená Zbraslav po krátké pauze už v boji o třetí místo nekladla
skoro žádný odpor, a tak Bíteš na domácím turnaji vybojovala po výhrě 8:1 bronzové umístění.
Finále bylo vyrovnané, ale golman Knínic předvedl pár pěkných zákroků a tím svůj tým
nasměroval k výhře 5:2 a spolu se svými spoluhráči mohl slavit první místo.
Celkové pořadí turnaje: 8 .místo - Křižanov, 7. místo - Dolní Loučky, 6. místo - Oslavany, 5. místo - Velké Meziříčí, 4. místo - Zbraslav, 3. místo - Velká Bíteš, 2. místo - Náměšť, 1. místo - Veverské Knínice.
Turnaj to byl povedený, nejen z umístění na „bedně“, ale i po sportovní stránce si myslím, že byl úspěšný.
Poděkování patří sponzorům – PBS a.s., Labara, s.r.o, Potraviny Janda a Sportbar Klíma.
Robert Svoboda, za TJ Spartak

OSTATNÍ
...DUBEN JEŠTĚ TAM BUDEM...
S aprílovým počasím si možná ještě užijeme, ale jaro už je tu! Stromy a keře začínají
pučet, ze země vyrážejí nové rostlinky. Po roce se k nám opět vrací vlaštovky.
Zpěv ptáků a bzukot včel nám zní jako rajská hudba. Příroda je připravená, je znovuzrozená.. a co my lidé? Jak, proč a nač se připravit...? Zimníky jsme uložili do skříní, jarní
úklid máme za sebou. Do bytů nám proudí čerstvý vzduch, okna se blýskají čistotou.
Něco nám ale ještě může scházet. Nezapomněli jsme na sebe? Co potřebujeme my...
naše tělo?
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Uklízíme kolem sebe, ale stejně tak, možná důležitější, je očista i uvnitř nás. Nadarmo
se neříká, že jak se cítíme uvnitř, se odráží na povrchu. Takže jarní procházka na svěžím vzduchu udělá neocenitelnou službu, tak jak to půjde, hybaj ven. A po cestě si natrhejte mladé kopřivy na čistící čaj. Je to kúra srovnatelná s účinky chlorely, zeleného
ječmene nebo aloe. A hlavně roste u nás a zadarmo! Taky vyzkoušejte lněné semínko,
to je další nutriční poklad, večer namočte do vody, ráno rozmixujte a hned vypijte.
Nejen, že půjdete skvěle na velkou, ale tělo dostane spoustu důležitých látek. A veledůležité enzymy získáme z ovocných a zeleninových šťáv. Pokud jsou čerstvé, do 10-20 minut
tělo dostane velkou dávku živin a příval energie. Já jsem zvolila něco mezi, protože ještě
nemám kvalitní odšťavňovač. Zatím si ovoce a zeleninu mixuji a je to výborné. Jídelníček
doplňte o veškerou zelenou zeleninu, která začíná růst, a potěší spolu s kopřivou i pampeliška. K jídlu přidejte malé množství klíčků z výhonků z čočky, hrachu nebo řeřichy.
V dubnu je také důležité posilovat játra. Jsou největším orgánem v těle a provádějí na
stovky činností, mnohé pro život nezbytné. Nejlepší pomocník na očistu jater je Ostropestřec marijánský, pomáhá s detoxikací i regenerací. Můžete si ze semen připravovat čaj.
Další varianta je olej z Ostropestřce marijánského, večer těsně před spaním a ráno na
lačno slupnout lžičku nebo lžíci tohoto pokladu..jak zvládnete a hned zapít. Vyčistíte tělo,
posílíte imunitu a žádná jarní únava nemá šanci. Pokud vás zajímají další informace o čištění
těla, můžete se ke mně připojit a pomocí fází měsíce své tělo zbavit škodlivin i kileček navíc.
Přijďte do Studia Oriflame a vše ještě doplníme o kvalitní péči o tělo zvenku.
Více info na www.studiovbitesi.cz. Užívejte naplno každého dne.
Marcela Machalová, Certifikovaný poradce „nejen“ pro výživu.

CENTRUM POHODY VÁM POMŮŽE…
Jaro se začíná probouzet a my jsme připraveni vám nabídnout nejrůznější služby, abyste
překonali životní nesnáze a vstoupili do světa hojnosti, radosti, zdraví a krásy a to tím,
že se změníte především vy.
Doslova odbouráte všechno, co k vám nepatří a co nejste vy. Do vašeho života necháte
proudit jen to vaše - co skutečně chcete a přejete si mít. Protože je to váš život a zasloužíte
si pohodové a úspěšné dny, které vás zahřejí na duši.
Nabízíme vám ranní cvičení, jógu pro malé i velké, spontánní tance, relaxační zázemí
pro tělo i duši, dle aktuálních programů.
Vaše ratolesti si můžete nechat na hlídání v Nemově školičce a konečně se můžete věnovat sobě. Na podporu vašich nových cílů nabízíme energetické léčivé hrníčky, obrazy,
minerály, šperky, aroma-oleje i oblečení.
A kde nás najdete? Kostelní 70, nad restaurací u Vrány v uličce od pošty ke kostelu po
levé straně.
Na setkání s vámi se těší
Julie Kolářová – duševní terapeutka s kolegyněmi
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HARMONOGRAM PŘISTAVOVÁNÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ NA JARNÍ ÚKLID PRO ROK 2015
Datum:
30. 3. – 2. 4. 2015

Ulice:
Sadová
Za Školou
Nová čtvrť
Tišnovská
Vlkovská

Poznámka – místo stání:
G-Team
Stanoviště sběrných nádob
č.p.362
Stanoviště sběrných nádob
Fotbalový stadion

2. 4. – 7. 4. 2015

U Stadionu
U Stadionu
U Stadionu
Družstevní
Tyršova

č.p. 281
č.p. 574/573/475
č.p. 431
č.p. 550
Sokolovna

7. 4. – 9. 4. 2015

Bezděkov
Jáchymov
Holubí Zhoř
Březka
Jestřabí

Náves
Náves
Náves
Náves
Náves

9. 4. – 13. 4. 2015

Tyršova
Chobůtky
Pod Spravedlností
Pod Hradbami
Za Loukama

č.p. 233
Bývalá prodejna potravin		
Stanoviště sběrných nádob
Vyústění na ulici Lánice
Stanoviště sběrných nádob

13. 4. – 16. 4. 2015

Návrší
Návrší
Hybešova
Zmola
Za Potokem

Prodejna potravin
Bytové domy
Vyústění Malá Strana
č.p. 190
Stanoviště sběrných nádob

16. 4. – 20. 4. 2015

Jindřichov
Košíkov
Ludvíkov
Pánov

Náves
Náves
Náves
Náves

20. 4. – 23. 4. 2015

Na Valech
Masarykovo nám.

Herba Vitalis
Tržnice
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Lánice
Hrnčířská
Karlov

Prodejna potravin
Pomník (ZUŠ)
Stanoviště sběrných nádob

Po telefonické dohodě lze kontejner přistavit znovu na jakékoliv místo (tel.: 566 789 751, 2,3)
Do velkoobjemových kontejnerů je povoleno ukládat:
Listí, stará tráva, větve, uliční smetky, směsný komunální odpad z domácností, velkoobjemový odpad z domácností.
Do velkoobjemových kontejnerů se nesmí ukládat nebezpečný odpad tj:
Plechovky od barev, barvy, obaly od nebezpečných látek, akumulátory, televize, lednice,
mrazáky, zářivky.
Technické služby, Velká Bíteš

CYKLOTURISTIKA NA BÍTEŠSKU – 2015 (15. ROČNÍK)
Úvodem něco o nás
Začali jsme v r. 2001, v rámci činnosti tehdy založeného Seniorklubu, pod jehož záštitou jezdíme stále. Jezdit s námi mohou všichni, starší i mladší, Bítešáci i Nebítešáci,
bez přihlašování, zadarmo. Na kola sedáme proto, že máme kolo rádi, chceme udělat něco
pro zlepšení naší kondice, kochat se naším krásným krajem, poznat a uvidět něco nového
a zajímavého, setkávat se s přáteli, navazovat přátelství nová, atd.

„To jsme my“. | Foto: Archiv Seniorklubu
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Jak jezdíme
S přáteli, rádi si sdílíme příjemné prožitky, možnost vzájemné pomoci. Nezávodíme, užíváme si, kocháme se. Na dohodnutých záchytných bodech na sebe počkáme,
ale jinak má každý možnost, po dohodě, trasu výletu si upravit. Za léta společného ježdění
se ustálila tato naše pravidla:
- jezdí se každou poslední sobotu v měsících duben až říjen
- srazy jsou u fotbal. stadionu, v dubnu a říjnu ve 13 hodin (odpolední výlety),
		 v ostatní měsíce v 9 hodin (celodenní výlety)
- náročnost – 30 až 50 km, vyhýbáme se frekventovaným silnicím
- máme rádi žlutou barvu (dresy, bundy, přilby, kola, ….), aby nás bylo dobře vidět
- nikomu neujedeme, počkáme na sebe na záchytných bodech
- každý zodpovídá za svou bezpečnost, přilby jsou samozřejmostí
Program 2015
Za 14 let jsme už toho hodně najeli a poznali, ale stále přijdeme na něco nového a zajímavého. A také se rádi vracíme na známá místa, abychom zavzpomínali a přivedli tam
nové cyklisty. Letošní výlety jsou uvedeny stručně programově, na trasách se budeme na
cestách domlouvat.
- duben:
k nové Pěnčíkově studánce a exkurze k jednomu úspěšnému podnikateli
- květen:
volba jasná, za Helenkou a Ríšou do Pohádky máje
- červen:
vzpomínka na cesty za smírčími kameny, na sever k Radešínu, 6 SK
- červenec: vzpomínka na cesty k rozhlednám, hezká dvojčata, Křivoš a Babylon
- srpen:
vzpomínka na cesty k pramenům, Bobrava a další zajímavá místa
- září:
na Fajtův kopec, podívat se, jestli tu rozhlednu už mají postavenou
- říjen:
jako každým rokem, na Svatou horu za sv. Zdislavou a závěrečné posezení
Kontakty:
kolavbitesi@email.cz, (příjem fotek a příspěvky), www.webnode.cykloturistika zprávy, rajče)
Karel Smolík

VELIKONOČNÍ OTÁZKY
Co si lidé představí, když se řekne slovo „Velikonoce“? Někdo barvení vařených vajec, někdo jarní květiny, pečení beránka, někdo možná pomlázku a různé lidové zvyky.
Pro křesťany jsou Velikonoce nejvýznamnějším svátkem v roce, protože si připomínají
Kristovu oběť na kříži (v pátek) a Jeho zmrtvýchvstání (v neděli). Svůj původ ovšem mají
tyto svátky v židovské historii. Velká noc byla nocí, kdy Bůh vyváděl židovský národ
z egyptského otroctví. Židé dostali od Boha skrze svého vůdce Mojžíše pokyn, že mají večer zabít a upéct na ohni beránka. O Ježíši Kristu je v Bibli napsáno, že je Beránkem Božím,
který byl obětován za hříchy lidí. Proč beránek? Co spojuje tyto dvě události? Pokud vás
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toto téma zajímá, přijďte si o něm popovídat. Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 17.00 hodin v učebně
v prostorách Klubu kultury na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře. Těšíme se na setkání s vámi.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje pokojné a požehnané Velikonoce
Věra Pokorná

KLUB LEBEDA NABÍZÍ ZAHRADNÍ TERAPII V BALINÁCH
Baliny Sociální centrum Chaloupky Baliny rozšiřuje od dubna svou nabídku zahradní terapie o pravidelnou činnost klubu
Lebeda.
Nově registrovaná služba sociální rehabilitace je určena klientům od deseti do
třiceti let se zdravotním, nejčastěji tělesným, mentálním či kombinovaným postižením. Může se jednat například o osoby,
které již ukončily vzdělávání v praktické
nebo speciální škole a na otevřeném trhu
práce těžko nacházejí uplatnění. Jsou
v péči rodičů, kteří mají díky ostatním poChaloupky Baliny budova se zahradou.
Foto: Archiv Centrum Chaloupky
vinnostem omezenou kapacitu věnovat se
plně jejich dalšímu rozvoji.
V loňském roce byla v zrekonstruované
zemědělské usedlosti v Balinách u Velkého
Meziříčí otevřena ojedinělá zážitková zahrada, která slouží k odpočinku, hře i praktickému zahradničení. Zahrada i zázemí
v přilehlé budově je bezbariérové a umožňuje pohyb lidem s různým typem zdravotního postižení.
Přihlášeným klientům nabízíme program přizpůsobený na míru podle jeAranžování květin. | Foto: Archiv Centrum Chaloupky
jich možností a potřeb. Všechny činnosti
využívají prožitek a smyslovou aktivizaci prostřednictvím pobytu v přírodě a kontaktu
s rostlinami. Budeme nejen pečovat o rostliny, ale také zpracovávat úrodu ze zahrady,
tvořit z přírodních materiálů a pracovat se dřevem. Část programu je také vyhrazena relaxaci v zahradě. Klientům se budou individuálně věnovat pracovníci služby.
Veškeré aktivity nabízíme zdarma. Služba je k dispozici ve dnech úterý, středa a čtvrtek vždy
od 8 do 15 hod. S každým klientem jsou dohodnuty konkrétní dny a hodiny pro využití služby.
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Další informace poskytne vedoucí služby Hana Valová – tel.: +420 608 635 561,
e-mail: hana.valova@chaloupky.cz.
Více informací poskytne: Hana Valová, hana.valova@chaloupky.cz, 608 635 561
Cílem zahradní terapie je prostřednictvím pobytu na zahradě a díky kontaktu s rostlinami a přírodními materiály aktivovat paměť, pozornost, myšlení, učení, tvořivost
a časoprostorovou orientaci. Zlepšit jemnou i hrubou motoriku, svalovou sílu, úchopy,
rovnováhu a podpořit vnímání vlastního těla. Sociálně znevýhodněným může kontakt
s přírodou usnadnit jejich začleňování do společnosti a podporovat jejich aktivní život.
Programy jsou určeny pro široké spektrum organizací, skupiny dětí a mládeže,
rodiny s dětmi a doplňkově i pro dospělé a seniory.
Baliny jsou ojedinělým projektem, jehož cílem je integrace znevýhodněných dětí a mládeže prostřednictvím zahradní terapie. Zahradně terapeutický areál zahrnuje zážitkovou
zahradu a nezbytné zázemí včetně učeben v přilehlé budově. Celý areál je bezbariérový.
V zahradě najdete řadu herních a didaktických prvků inspirovaných okolní krajinou přírodního parku Balinské údolí.
Hana Valová

ŠKOLNÍ LYŽOVÁNÍ NA FAJŤÁKU
V neděli 15. března 2015 byla ukončena lyžařská sezóna na Fajtově kopci ve Velkém
Meziříčí. Dnes už dvě sjezdovky v tomto areálu jsou stále častěji využívány také občany
Velké Bíteše a jejího okolí.
Ski areál ve velké míře využívají k základnímu i rozšiřujícímu lyžařskému výcviku základní a některé střední školy z Velkého Meziříčí, ale i z poměrně širokého okolí – např.
Kamenice u Jihlavy, několik škol z Brna, ZŠ ze Strážku, Budišova, Tasova, Velké Bíteše,
Dolních Vilémovic nebo Žďárce, také několik lyžařských škol.
Tradičně je zde před závěrem sezóny pořádán přebor základních a středních škol Kraje Vysočina (letos 7. ročník - 45 škol) a Jihomoravského kraje (letos 4. ročník - 65 škol). Při bližším pohledu do výsledkových listin je patrný značný odstup těch nejlepších výkonnostních
lyžařů od většiny rekreačních sjezdařů. Naplňuje se zde někdy opomíjené heslo zakladatele
moderních olympijských her Pierre de Coubertina, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Podle sdělení ředitele ski areálu pana Jiřího Pálky se počet škol v těchto přeborech neustále zvyšuje. Je to zajisté dáno také možností od prosince do března pravidelně využívat
lyžařské areály pro školní lyžařské kurzy na Vysočině, mezi kterými má ten velkomeziříčský velmi důležité postavení.
Vybudováním 32 metry vysoké rozhledny u horní stanice vleku do konce května 2015
získá lyžařský areál a celé Velké Meziříčí další významnou dominantu.
Je velmi pravděpodobné, že díky moderní infrastruktuře pro umělé zasněžování se
v prosinci opět s lyžemi na nohou v hojném počtu na Fajtově kopci setkáme.
Dalibor Kolář, ředitel ZŠ a MŠ V. Havla Žďárec
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 9/2015 KONANÉ DNE 9. ÚNORA 2015
• 2/09/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 08/2015 ze dne 2. 2. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 9. 2. 2015
• 3/09/15/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: oddělení správní termín: 13. 4. 2015
• 4/09/15/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 9 v domě Návrší č.p. 259 ve Velké
Bíteši na dobu neurčitou od 1. 3. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový, oddělení správní termín: 28. 2. 2015
• 5/09/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Bezděkov finanční příspěvek na dětský
karneval 2015 ve výši 2.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2015
• 6/09/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Holubí Zhoř finanční příspěvek na dětský
karneval 2015 ve výši 3.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2015
• 7/09/15/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 1/2015 ze dne 21. 1. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 9. 2. 2015
• 8/09/15/RM – rozhoduje na základě žádosti Spolku Lungta nepřipojit se k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“.
odpovědnost: starosta termín: 28. 2. 2015
• 9/09/15/RM – rozhoduje nevyužít nabídku společnosti KOMPAKT spol. s r.o., Českomoravské
reklamní agentury na zakoupení reklamní plochy v rámci projektu Sociální automobil.
odpovědnost: starosta termín: 28. 2. 2015
• 10/09/15/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „MAN VEBInet – dokončení etapy 1 a zahájení etapy 3“.
odpovědnost: informatik termín: 15. 2. 2015
• 11/09/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout části pozemků parc.č. 4605/1 –
orná půda o výměře cca 754 m2, parc.č. 4604 – orná půda o výměře cca 1317 m2, parc.č. 4603 – orná půda
o výměře 539 m2, parc.č. 2295/5 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 150 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 2. 2015
• 12/09/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit pozemky ve vlastnictví města
Velká Bíteš, a to:
- část p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 1.800 m2
- část p.č. 2539/16 orná půda o výměře cca 1.815 m2
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- p.č. 2539/116 orná půda o výměře 925 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 10/2015 KONANÉ DNE 23. ÚNORA 2015
• 2/10/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 9/2015 ze dne 9. 2. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 23. 2. 2015
• 3/10/15/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2014 MUDr. Svatopluku Horkovi,
řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 28. 2. 2015
• 4/10/15/RM – schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2014 Tomáši Jelínkovi, řediteli
Informačního centra a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 28. 2. 2015
• 5/10/15/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje vyplacení odměny za 2. pololetí roku 2014 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.
odpovědnost: jednatel TS termín: 28. 2. 2015
• 6/10/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Holubí Zhoř finanční příspěvek na karetní
turnaj v mariáši 2015 ve výši 2.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2015
• 7/10/15/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecká školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvkové organizace za rok 2014 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2015
• 8/10/15/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2015
• 9/10/15/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za rok 2014 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2015
• 10/10/15/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2015
• 11/10/15/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká
Bíteš za rok 2015 s vykonavatelem přezkoumání hospodaření auditorem Ing. Pavlem Hrabákem,
č. auditorského oprávnění 996, jednajícím jménem InForm Audit s.r.o.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2015
• 12/10/15/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2015 dle žádostí Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1115/15, MÚVB/1116/15.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2015
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• 13/10/15/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2015 ze dne 11. 2. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 23. 2. 2015
• 14/10/15/RM – doporučuje ZM schválit Grantové programy města Velká Bíteš na rok 2015: Sport
a tělovýchova, Kultura a ostatní zájmová činnost, Ostatní aktivity.
odpovědnost: odbor finanční termín: 13. 4. 2015
• 15/10/15/RM – rozhoduje souhlasit se stavbou „3156/TU116 Dálnice I. – Monitoring a dálkové
ovládání“ na pozemku investora p.č. 271 v k.ú. Košíkov a to při splnění následujících podmínek:
1. Investor předá městu Velká Bíteš jedno vyhotovení geodetického zaměření svých sítí na po		 zemcích v majetku města Velká Bíteš v elektronické (formát.dgn, nebo .dgw s popisnými
		 značkami ) i papírové podobě.
2. Bude uzavřena smlouva o výjimce z ochranného pásma lesa pro uvažovanou stavbu na
		 pozemku p.č. 271 v k.ú.Košíkov, jejíž návrh investor předloží.
3. Ostatní obvyklé podmínky pro realizaci stavby stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2015
• 16/10/15/RM – doporučuje ZM odvolat předsedu osadního výboru v části města Jáchymov Roberta Hladíka a členy tohoto výboru Ing. Petra Hofmanna, Ing. Pavla Hampla, Renatu Ševčíkovou,
Pavla Kotlana, Jaromíra Rybníčka, Pavlínu Březinovou.
Současně doporučuje ZM zvolit předsedou osadního výboru v části města Jáchymov Jaromíra Rybníčka a členy tohoto výboru Pavla Kotlana, Ing. Pavla Hampla, Pavlínu Březinovou, Renatu Ševčíkovou, Roberta Hladíka, Vlastimila Březinu.
odpovědnost: starosta, místostarosta termín: 13. 4. 2015
• 17/10/15/RM – bere na vědomí dopis ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace
ve věci jmenování členů školské rady a jmenuje členy školské rady Základní školy Velká Bíteš,
příspěvková organizace takto: Ing. Libor Buchta, Bc. Jiří Dohnal.
odpovědnost: rada města termín: 23. 2. 2015
• 18/10/15/RM – v rámci rozvoje podnikatelských aktivit na území města podporuje případnou
výstavbu Stanice technické kontroly ve městě Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 23. 2. 2015
• 19/10/15/RM – rozhoduje převzít záštitu nad mezinárodním cyklistickým závodem Velká Bíteš –
Brno – Velká Bíteš, který se bude konat dne 4. 4. 2015.
odpovědnost: starosta termín: 4. 4. 2015
• 20/10/15/RM – rozhoduje souhlasit s konečnou podobou stavebních úprav domu Velká Bíteš,
Masarykovo nám. č. 10 včetně přesahu zateplení fasády o max. 15 cm do pozemku v majetku města
Velká Bíteš, parc.č. 149 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2015
• 21/10/15/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvkové organizace za rok 2014 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2015

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

Duben 2015 | 37

• 22/10/15/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2015
• 23/10/15/RM – rozhoduje nezprovoznit cestu na p.č. 247 v k.ú. Košíkov (ostatní komunikace). RM dále rozhoduje zprovoznit cestu na p.č. 420/1 v k.ú. Košíkov (orná půda) a po dohodě
s majiteli sousedních nemovitostí ji osázet k jižní hranici stromořadím z vhodných neopadavých
stromů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 24/10/15/RM – rozhoduje nesouhlasit se stavbou kompostárny v části zemědělského objektu na
pozemku p. č. 177 v k.ú Košíkov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2015
• 25/10/15/RM – rozhoduje nesouhlasit se stavbou „Kompostárna bioodpadu Velká Bíteš“ na pozemcích p.č. 1071/1 a 1071/2 v k.ú Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2015
• 26/10/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt nemovitosti, a to:
- části pozemků parc.č. 2263/7 a parc.č. 2210/7 (dle GP č. 2066-168/2013 nově oddělená část
parc.č.2263/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 95m2)
- část pozemku parc.č. 2180/28 (dle GP č. 2066-168/2013 nově oddělená část parc.č. 2180/57 – orná
půda o výměře cca 107 m2)
v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za navrženou cenu 120,- Kč/m2. Náklady
spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 4. 2015
• 27/10/15/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 23/17/14/RM ze dne 21. 7. 2014 ve znění:
„RM – rozhoduje propachtovat pozemky v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, a to:
- parc. č. 292/1 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1442 m2
- parc. č. 286 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1273 m2
Moravskému rybářskému svazu, místní organizaci, 595 01 Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a za pachtovné 2.000 Kč/rok s tím, že ve smlouvě bude uveden závazek MRS
k opravě stavidla a hráze.“
Tak, že ho nahrazuje novým usnesením v tomto znění:
„RM rozhoduje propachtovat
- p.č. 292/1 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1442 m2
- p.č. 286 – vodní plocha, vodní nádrž umělá o výměře 1273 m2
- část pozemku p.č. 421/1 ostatní plocha o výměře cca 900 m2
vše v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš Moravskému rybářskému svazu, místní organizace Velká Bíteš, IČ: 00 55 73 58, sídlo Velká Bíteš, Masarykovo nám. 86 na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 1 rok, za pachtovné ve výši 2.000,- Kč/rok s tím, že ve smlouvě bude uvedeno,
že v případě vzniku skutečností, které budou omezovat hospodaření pachtýře na předmětných pozemcích, je výpovědní lhůta 3 měsíce a pachtýř se zaváže opravit na vlastní náklady stavidlo a hráz
dle návrhu majetkového odboru.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2015
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• 28/10/15/RM – rozhoduje uzavřít s p. Pavlem Péťou, IČ: 45 49 70 61, Oslava 24, 594 01 Velké Meziříčí smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově č. p. 623 na p.č. 2993 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- kancelář č. 5 o podlahové ploše 14,43 m2,
- sklad 1 o podlahové ploše 13,94 m2
včetně zádveří a sociálního zařízení na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné ve
výši 560,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015
• 29/10/15/RM – rozhoduje schválit předloženou smlouvu o nájmu nebytových prostor – bývalé zubní
laboratoře o podlahové výměře 23 m2 v budově č. p. 223 objekt občanské vybavenosti na p.č. 719 v k.ú.
a obci Velká Bíteš uzavíranou mezi Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvková organizace, IČ: 008 42 044, Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš a Fyzioterapií Profi s.r.o., IČ: 283 55 512, Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 30/10/15/RM – rozhoduje schválit předloženou smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově
č. p. 223 objekt občanské vybavenosti na p.č. 719 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- ordinace č. 1 o podlahové ploše 23,10 m2,
- ordinace č. 2 o podlahové ploše 20,50 m2,
- čekárna o podlahové ploše 18,90 m2,
- RTG, sklad o podlahové ploše 16,35 m2,
- šatna, sprcha, WC o podlahové ploše 11,05 m2
uzavíranou mezi Poliklinikou Velká Bíteš, příspěvková organizace, IČ: 008 42 044, Tyršova 223, 595
01 Velká Bíteš a MUDr. Jitkou Řezáčovou, IČ: 03 27 10 13, Lánice 48, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 31/10/15/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu části pozemku p.č. 1514 v k.ú. a obci
Velká Bíteš k 31. 3. 2015.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 32/10/15/RM – rozhoduje na základě žádosti Kraje Vysočina zveřejnit záměr města Velká Bíteš
darovat pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- p.č. 2437/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 192 m2,
- p.č. 2438/3 trvalý travní porost o výměře 627 m2,
- p.č. 2438/4 trvalý travní porost o výměře 1464 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 33/10/15/RM – rozhoduje uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 708 90 749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
smlouvu zakládající právo provést stavbu na pozemcích v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- p.č. 2437/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 192 m2,
- p.č. 2438/3 trvalý travní porost o výměře 627 m2,
- p.č. 2438/4 trvalý travní porost o výměře 1464 m2
platnou do konce r. 2025.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 34/10/15/RM – rozhoduje schválit předložené Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků týkající se pozemku p.č. 342/6 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
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• 35/10/15/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvkové organizace do projektu Terapie přírodou – terapie pro přírodu.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2015
• 36/10/15/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol na nový školní rok
2015/2016 dle návrhu ředitelek MŠ.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 21. 5. 2015
• 37/10/15/RM – bere na vědomí informace ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538,
příspěvkové organizace o provedené kontrole Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina a pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu řešení odstranění nedostatků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 38/10/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Vegacom a.s., Novodvorská
1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 257 88 680 na realizaci akce „MAN VEBInet – dokončení etapy
1 a zahájení etapy 3“ za cenu 484.473,72 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 13. 3. 2015
• 39/10/15/RM – rozhoduje předběžně souhlasit bezúplatně nabýt most ev. č. 379-001 a účelovou
komunikaci označenou „SO 102.1 Cesta k zahrádkám km 0,760“ v k.ú. Velká Bíteš s požadavkem na
vybudování napojení nově vybudované silnice II/379 na účelovou komunikaci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 40/10/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 1/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2015
• 41/10/15/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského č.p. 137, č.o. 9, 674 01 Třebíč.
odpovědnost: oddělení správní termín: 28. 2. 2015
• 42/10/15/RM – rozhoduje přenechat do výpůjčky kulturní dům v místní části Holubí Zhoř
za účelem pořádání kulturních akcí ve dnech 7. 3. 2015 dětský karneval a 14. 3. 2015 karetní
turnaj.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 3. 2015
• 43/10/15/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká
Bíteš, č. AD1/2015.
odpovědnost: oddělení správní termín: 28. 2. 2015
• 44/10/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 55.225,-Kč bez DPH od firmy OPTIMA, spol. s.r.o, Vysoké Mýto za zpracování dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby
„Chodník v ulici Rajhradská - Velká Bíteš“. Současně RM rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2015
• 45/10/15/RM – rozhoduje ve věci dluhu (výše dluhu: 27.284,- Kč) bývalého nájemce bytu na adrese: Sadová 579, Velká Bíteš, zahájit vymáhání dlužné částky i s příslušenstvím soudně.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 46/10/14/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o zamítnutí žaloby o neplatnosti výpovědi z roku 2013 soudem dne 20. 2. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 23. 2. 2015
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• 47/10/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat část pozemku v k.ú. a obci
Velká Bíteš, a to:
- část p.č. 2539/97 orná půda o výměře 47 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 48/10/15/RM – rozhoduje souhlasit s provedením opravy bytu č. 26, Jihlavská 282, Velká Bíteš
dle předloženého rozpočtu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2015
• 49/10/15/RM – v působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:
- volí dle návrhu zastupitelstva města člena dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby
Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období takto: Miroslav Doubek.
- schvaluje předloženou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady.
odpovědnost: rada města termín: 23. 2. 2015
• 50/10/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 303, U Stadionu 548, Velká Bíteš.
Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 3. 2015, nájemné 60 Kč/m2/měsíc, na dobu 1 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 majetkový termín: 28. 2. 2015
• 51/10/15/RM – bere na vědomí informaci jednatele společnosti NIMIRU s.r.o. o stavu přípravy projektu
obchodního centra NIMIRU na ul. Vlkovské. Současně RM konstatuje, že ze strany města trvá podpora
tohoto záměru, která již byla vyjádřena v uzavřené smlouvě o spolupráci se společností NIMIRU s.r.o.
odpovědnost: rada města termín: 23. 2. 2015

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 3/2015 KONANÉHO DNE 9. ÚNORA 2015
• 1/3/15/ZM: určuje ověřovateli zápisu Mgr. Dalibora Koláře a Ing. Aloise Koukolu, CSc.
• 3/3/15/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci s MOST Vysočiny,
o.p.s. a pověřuje Ing. Tomáše Kučeru, místostarostu města k zastupování města Velká Bíteš v Nejvyšším orgánu organizační složky MOST Vysočiny, o.p.s.
odpovědnost: místostarosta termín: 15. 2. 2015
• 4/3/15/ZM: bere na vědomí zápis finančního výboru č. 1/2015 ze dne 7. 1. 2015.
• 5/3/15/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2015 v předloženém znění včetně závazných ukazatelů dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 2. 2015
• 6/3/15/ZM: rozhoduje uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o vkladu majetku do hospodaření ze dne
22. 1. 2003, uzavřenou se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Na základě Dodatku proběhne
změna účtování vloženého majetku.
odpovědnost: oddělení správní termín: 31. 3. 2015
• 7/3/15/ZM: zřizuje osadní výbory v částech města Holubí Zhoř, Košíkov. Osadní výbory Holubí
Zhoř, Košíkov budou sedmičlenné.
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• 8/3/15/ZM: volí předsedou osadního výboru v části města Holubí Zhoř Ing. Josefa Lose, Ph.D.
a členy tohoto výboru Mgr. Evu Cahovou, Petra Havláta, Ing. Pavla Janštu, Ludmilu Pospíšilovou,
Vojtěcha Šabackého, Stanislava Zelníčka.
• 9/3/15/ZM: volí předsedou osadního výboru v části města Košíkov Martina Bryma a členy tohoto
výboru Jiřího Rybníčka, Radka Bednáře, Miloše Jůzu, Petra Čecha, Radka Kozu, Ladislava Rybníčka.
• 10/3/15/ZM: navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů zástupce města Velká Bíteš do dozorčí rady obchodní společnosti
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. na další funkční období: jako člena dozorčí rady Miroslava Doubka.
• 11/3/15/ZM: schvaluje změnu zakladatelské listiny a stanov obchodní společnosti Technické
služby Velká Bíteš spol. s r.o., která spočívá ve změně počtu členů dozorčí rady z 5 členů na 7 členů,
tj. změna § 11 odst. 11. 2. věty první.
• 12/3/15/ZM: rozhoduje uzavřít kupní smlouvu v předloženém znění na úplatný převod pozemku parc.č. 4605/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 293 m2 v k.ú. Velká Bíteš (který se
dle GP č. 2156-6239/2014 odděluje z pozemků parc.č. 4604 a 4605/1) s firmou BYT STUDIO, a.s.,
IČ: 25345524, se sídlem Masarykovo nám. 1592/13, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 2. 2015
• 13/3/15/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 16/34/14/ZM ze dne 29. 9. 2014 v tomto znění:
„Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemky v k.ú. Březka u Velké Bíteše
a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- parc.č. 82 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 138 m2
- parc.č. 83 – zahrada o výměře 408 m2
- parc.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2.
Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.“ a nahradit ho novým v tomto znění: „Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně převést pozemky v k.ú. Březka u Velké Bíteše a obci
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- parc.č. 82 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 138 m2
- parc.č. 83 – zahrada o výměře 408 m2
- parc.č. 84 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2.
Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 3. 2015
• 14/3/15/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 10/32/14/ZM ze dne 9.6.2014 v tomto znění: „ZM rozhoduje
úplatně převést pozemek parc.č.420/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
z majetku města Velká Bíteš. Pozemek bude převeden s tím, že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.“ a nahrazuje ho novým usnesením v tomto
znění: „ZM rozhoduje úplatně převést pozemek parc.č.420/3 –zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 3. 2015
• 15/3/15/ZM: rozhoduje zamítnout žádost firmy BESTADOM, s.r.o., se sídlem Košíkov 76, 595 01
Velká Bíteš o úplatný převod pozemku parc.č. 2009/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
92 m2 v k.ú. a v obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 2. 2015
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• 16/3/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 5081 ostatní plocha, silnice o výměře 98 m2
v k. ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš. Správní poplatek za podání
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 17/3/15/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 427/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 52 m2 v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká
Bíteš. Náklady na vyhotovení geometrického plánu a správní poplatek za podání návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 18/3/15/ZM: rozhoduje uzavřít s nájemci bytu v domě č.p. 281 U Stadionu ve Velké Bíteši předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový/starosta termín: 28. 2. 2015
• 19/3/15/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p.č. 60 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 31 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš.
Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2015

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám nádherný byt 3+KK OV ve Velké Bíteši, slunný, prostorný, balkón, pěkný výhled.
Vestavěné skříně, kompletně vybavená kuchyně. Kontakt: Mgr. Zdeněk Vrška tel. 603 246 546.
Koupím RD v blízkosti Velké Bíteše. Dobrá dostupnost do Brna nutná (max. 60km).
Děkuji. T: 722 013 283.
Klasická masáž i u Vás doma. Jiří Kratochvíl, 602 578 587, www.masazevelkabites.cz
„Mějte krásné jaro“.
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 květen 2015: 20. dubna 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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JOPP Automotive s.r.o.,
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 522 425,
E-mail: k.houzarova@jopp.com

Společnost JOPP Automotive s.r.o.
hledá vhodného kandidáta na následující pozici:

Seřizovač
vstřikovacích lisů na plasty
Požadujeme: - SOU/ SŠ vzdělání technického směru
- znalost procesu vstřikování plastů
- praxe na pozici seřizovače
- znalost strojů Arburg/ Demag výhodou
- zodpovědný přístup k práci
Náplň práce: - výměna vstřikovacích forem
- seřízení lisu včetně periferních zařízení
- řešení problémů ve výrobním procesu
- preventivní údržba forem a strojů
- dokumentace procesních parametrů
Nabízíme: - odpovídající finanční ohodnocení
- firemní benefity

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

JOPP Automotive s.r.o.,
Průmyslová 2047
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 522 425,
E-mail: k.houzarova@jopp.com

Společnost JOPP Automotive s.r.o.
hledá vhodného kandidáta na následující pozici:

Mechanik, opravář obráběcích strojů
- ÚDRŽBÁŘ

Požadujeme: - vzdělání technického směru
- znalost hydraulických a pneumatických systémů
- zkušenosti s opravami CNC obr. strojů
- orientace v technické a výkresové dokumentaci
- osvědčení o vyhl. č. 50/78 Sb., §6 výhodou
- praxe v automobilovém průmyslu výhodou
- flexibilita, spolehlivost, pečlivost, přesnost
- fyzická a manuální zručnost
- dvousměnný provoz
(předp. přechod na třísměnný provoz)

Náplň práce: - seřizování, opravy a kontrola chodu strojů
- opravy a údržba montážních linek
- vyhledávání závad a samostatné odstraňování
problémů
- drobné zámečnické práce

Nabízíme: - odpovídající finanční ohodnocení
- firemní benefity

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
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STŘECHY a KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
PROVÁDÍME
opravy a rekonstrukce všech typů střech
šikmé, ploché, pultové…
veškeré klempířské práce na domech, garážích,
přístřešcích…
Email: strecha-ok@seznam.cz

www.strecha-ok.cz

Tel.: 777 80 85 83
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Nabídka práce

v perspektivním oboru
Přidejte se k týmu nově vznikající
bítešské pobočky Partners market!
KDO JSME?
Největší finančně poradenská společnost.
Více než 3500 zaměstnanců, poradců a manažerů.
Poskytujeme bankovní a finanční služby v oblasti
bankovních účtů, úvěrů, hypoték, investic, životního
i neživotního pojištění.

KOHO vybíráME prO tutO pObOčKu?
Pracovitého a komunikativního kolegu
s min. středoškolským vzděláním a ochotou
dále se vzdělávat a pracovat na sobě
Zodpovědnou a samostatnou osobnost se spoustou energie
a s touhou odvádět stoprocentní práci

CO váM NAbíZíME?
ZAuJAli JSME váS?

Pozici: finanční koncipient/servisní poradce/
vedoucí pobočky

Pošlete nám svůj životopis a motivační dopis
na petr.grunwald@partners.cz

Fixní příjem dle individuální dohody

Nebo kontaktujte
Petra Grünwalda na 608 065 337

Příjemný kolektiv, osobnostní růst
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Wellmez – nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež
V roce 2011 vzniklo jedno z dalších zařízení Oblastní
charity Žďár nad Sázavou s názvem Wellmez
- nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Jedná
se o službu, která poskytuje pomoc a podporu
dospívajícím, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci
nebo jsou jí ohroženi, a snaží se přispívat ke zlepšení
kvality jejich života.
Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 10 až
20 let, kteří se vyskytují ve Velkém Meziříčí nebo
Velké Bíteši a zažívají nepříznivou životní situaci
nebo jsou jí ohroženi.

Zařízení poskytuje ambulantní a terénní službu. Ambulantní služba se skládá ze samotného
nízkoprahového klubu a individuální práce. Ta slouží k řešení konkrétní zakázky, která má často
dlouhodobější charakter a pracovník má v této době dostatek času se věnovat jen konkrétnímu
uživateli. Ambulantní služba je poskytována ve Velkém Meziříčí.
Druhou složkou je terénní sociální práce, kdy pracovníci vyhledávají cílovou skupinu zařízení v jejím
přirozeném prostředí (parky, ulice, lavičky). Ta je poskytována ve Velkém Meziříčí a od roku 2014
nově i ve Velké Bíteši.
A jaké služby nabízí zařízení dětem a mládeži?
 Prostor, kde platí jasná pravidla a kde je respektována odlišnost, či specifičnost
každého jedince
 Vyslechnutí, komunikaci a případné hledání cesty ke zlepšení kvality života
 Pomoc a podporu v situacích, které se dotýkají života našich uživatelů
 Informace, které se týkají rizikového chování, školy a vztahů atd.
 Aktivity ke smysluplnému trávení volného času
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je uveden na tomto odkaze:
http://zdar.charita.cz/nase-sluzby-a-zarizeni/wellmez-nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez/

Kontakt na vedoucí služby:
Bc. Martina Horníčková, DiS.
mob.: 731 626 116
e-mail: martina.hornickova@zdar.charita.cz,
wellmez.velmez@zdar.charita.cz
Hornoměstská ul. (u Billy), 594 01 Velké
Meziříčí
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad
Sázavou na www.zdar.charita.cz
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„PROČ ZROVNA JÁ?“
Pomoc a poradenství obětem trestných činů
podpora a pomoc všem obětem trestných činů
poradenství při vyrovnávání se s dopady trestného činu
poskytnutí právních informací ohledně trestního řízení
a náhrady škody
zprostředkování účasti v programu mediace mezi obětí
a pachatelem
zprostředkování dalších potřebných služeb
adresa:
poradenské hodiny:
poradce:
telefon:
e-mail:
poradce:
telefon:
e-mail:
poradce:
telefon:
e-mail:
adresa:
poradenské hodiny:
poradce:
telefon:
e-mail:

Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou 591 01
pondělí 15:00 – 16:00, úterý 14:30 – 15:30
středa 16:00 – 17:00
Mgr. Markéta Nováková Irovská, pondělí 15:00 – 16:00
566 522 955, 731 692 748
mirovska@pms.justice.cz
Mgr. Zuzana Inwaldová, úterý 14:30 – 15:30
566 522 955
inwaldova.pms@gmail.com
Mgr. Alena Janů, středa 16:00 – 17:00
566 522 955, 778 527 317
janu.pms@gmail.com
Občanská poradna Žďár nad Sázavou
Radnická 29/1, 59413 (budova MěÚ),
Velké Meziříčí
každá sudá středa 11:30 – 15:00
JUDr. Dagmar Čížková
721 137 458
info@opzdar.cz

Pomoc a poradenství jsou bezplatné.
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TJ Favorit Brno pořádá tradiční cyklistickou jarní klasiku
pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka
1. závod Českého poháru na silnici FORCE CUP 2015

Velká Bíteš
Brno
Velká Bíteš
sobota 4. dubna 2015
Start i cíl Velká Bíteš, Masarykovo náměstí. Start 12:00 předpokládaný cíl cca 15:45

Trasa závodu
I. okruh 74 km Velká Bíteš:
Masarykovo nám., Domašov, Říčky,
Říčany, Ostrovačice, Nové Dvory,
Obora, Brno: ul. Rakovecká, Stará
dálnice, ul. Žebětínská (Farinova
zatáčka), GPM (vrchařská prémie),
Libušina třída, ul. Chironova,
ul. Jihlavská, ul. Pražská,
Troubsko-Veselka, Popůvky, Kývalka,
Ostrovačice, Říčany, Rosice, Zastávka,
GPM, Zbraslav, Ludvíkov, Košíkov, Velká
Bíteš: ul. Hybešova, ul. Jihlavská, ul.
Lánice, Masarykovo nám. SPRINT
Masarykovo nám., Domašov, Říčky,
Říčany, Rosice, Zastávka, GPM,
Zbraslav, Ludvíkov, Košíkov, Velká
Bíteš: ul. Hybešova, ul. Jihlavská,
ul. Lánice, Masarykovo nám. SPRINT
III. - V. okruh 18 km ( jeden okruh)
Velká Bíteš: Masarykovo nám.,
ul. Na Valech, ul. Vlkovská, Vlkov,
Osová Bítýška, nájezd na silnici 602
od Velkého Meziříčí, Velká Bíteš:
ul. Jihlavská, ul. Lánice, Masarykovo
nám. SPRINT
Celková délka: 166 km
www.favoritbrno.cz

Design & foto Jan Brychta / SvetCyklistiky.cz / Studiocabinet.com

II. okruh 38 km Velká Bíteš:

AKCE SE USKUTEČŇUJE ZA PODPORY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA
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