ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Duben 2017
Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský ve Velké Bíteši.

Foto: Martin Havlát

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pokračování rekonstrukce státní komunikace I/37 v Lánicích už klepe na dveře. V sobotu 1.dubna ulicí ještě
projede cyklistický peloton v rámci tradičního jarního
silničního závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš
a od pondělí 3.dubna do konce srpna se v Lánicích bude
intenzivně pracovat. První úsek stavby zasáhne mimo
jiné křižovatku na Métě. Na náměstí se proto bude vjíždět pouze od kruhové křižovatky Na Valech. V druhém
rekonstruovaném úseku od mlýna po hranice města práce
zasáhnou především obyvatele Chobůtek. Pro řidiče automobilů tak do Chobůtek bude po většinu stavebních
prací jediná přístupová cesta, a to přes Tyršovu ulici a podél mlýna, zde kyvadlově řízená
semafory.
Dopravnímu spojení do Chobůtek po většinu stavby navíc nepomůže ani propojka mezi
První brněnskou a Lánicemi, neboť v místě jejího vyústění na rekonstruovanou komunikaci
se bude výška silnice snižovat asi o tři čtvrtě metru a propojka bude proto neprůjezdná.
V souvislosti s rekonstrukcí silnice I/37 město vysoutěžilo dodavatele na zhotovení chodníků, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Prodloužení chodníků bude nově provedeno až
k autoservisu pana Kundýska. V rámci stavby zvažujeme rovněž přípravné práce pro budoucí
přechod na začátku Lánic u Kratochvílových. Do budoucna by tak zde byla možná bezpečná
pěší trasa pro chodce až do ulice Pod Spravedlností, včetně nového přemostění potoka.
Pro letošní rok připravujeme společně s Krajem Vysočina i další část rekonstrukce Lánic – od
náměstí po Méto. Dolaďujeme text zadávací dokumentace. Stavba by měla trvat 90 dní a měla
by začít nejpozději 1. června. Přestože jsme původně avizovali, že stavba bude trvat přes hody,
snažíme se v rámci výběrového řízení termín dokončení prací nastavit na konec srpna.
Od 1. dubna bude rovněž uzavřena krajská silnice na Tišnov od Rasovny ve směru na
Křoví až po křižovatku se silnicí od Vlkova z důvodu probíhající rekonstrukce vozovky
a výstavby nového mostu přes potok. Uzavírku využila Krajská správa a údržba silnic Vysočiny pro rekonstrukci povrchu této silnice od křižovatky od Nové Čtvrti až k Rasovně.
K této akci se ještě v polovině roku připojí město s rekonstrukcí křižovatky ulic Tišnovská,
Nová Čtvrť a Ke Mlýnům.
Tři nově postavené obchody za budovou Technických služeb na náměstí už znají své budoucí nájemce. Ve dvou bude kadeřnictví, kosmetika a svatební salon. Třetí bude služebnou
městské policie, která začne svoji činnost s největší pravděpodobností od prvního června.
V polovině března překvapil obyvatele města nepříjemný zápach. Příčinou byla skutečnost, že zemědělská společnost BIKOS od 16. března během několika následujících dnů
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aplikovala v rámci jarních prací na polích v blízkosti kolem města stabilizované čistírenské
kaly. Ty navážela z lokality Krevlice. S tím souvisel i zmíněný výskyt dočasného lokálního
zápachu, který však po zapravení do orné půdy ustal. Veškerý návoz kalů a jejich aplikace probíhaly pod dohledem specializované firmy, která pro tuto činnost vlastní příslušná
oprávnění. Pro informaci dodávám, že část kalů pochází od Vodárenské akciové společnosti, z lokality ČOV Velká Bíteš. Na setkání s odpovědným pracovníkem zemědělské
společnosti Radúzem Šromem tento k problému mimo jiné uvedl: „Je nám líto, že zápach
obtěžoval občany Bíteše. Je ale třeba říct, že by to bylo podobné, ať by se jednalo o hnůj
nebo jiné organické hnojivo. Bohužel navíc došlo souhrou okolností k logistickému problému, takže jsme kaly zapravovali našimi mechanismy s přibližně půldenním zpožděním.
Půda se za předchozích majitelů společnosti delší dobu nehnojila, je vyčerpaná, živiny
potřebuje. Právě čistírenské kaly obsahují řadu důležitých minerálů, které potřebujeme do
půdy dodat. Na jedno pole se smí vyvážet čistírenské kaly až po více letech“. Tímto bych
chtěl proto jednoznačně vyvrátit smyšlené a lživé informace o tom, že zápach pochází
z provozu bioplynové stanice ve Velké Bíteši. Současně předpokládám, že šiřitelé těchto
zpráv na základě zjištěných prokázaných skutečností svoje příspěvky na svých webových
a facebookových portálech neprodleně odstraní.
Je rovněž nesporným faktem, že stejní lidé, kteří stojí za evidentně lživými informacemi o bioplynové stanici se rovněž angažují v současnosti v osobních útocích na adresu
představitelů vedení města předkládáním lživých, smyšlených a neúplných informací veřejnosti. Mimo jiné i v tak dlouhodobě řešené otázce jakou je výstavba supermarketu ve
Velké Bíteši.
K tomuto tématu se v měsíci dubnu uskuteční pracovní seminář zastupitelstva. Zastupitelé by si zde měli položit jednu zásadní otázku: Jakým způsobem a kde podporovat
výstavbu marketu ve Velké Bíteši a jak k tomuto záměru zpřesnit stávající územní plán
města. Zda louka pod náměstím, která je jednou z možných lokalit dle územního plánu
a která byla v historii účelově doplněna do územního plánu pro nerealizovaný projekt Kolumbus, je pro naše město vhodnou lokalitou k zastavění velkosortimentní prodejnou potravin. Zejména proto, že toto území je poměrně cennou přírodní lokalitou v centru města,
jejíž reálné využití pro volnočasové aktivity města a jeho občanů v budoucnu je naprosto
jednoznačné. Na rozdíl od marketu, který může být umístěn v našem městě jinde, ztráta
této oblasti bude nenahraditelná pro společenský život dalších generací. Reálný je i příslib dvou potravinářských řetězců o výstavbě jejich supermarketů v městem podporované
lokalitě u BDS na ulici Vlkovské, a to v případě, že lokalita pod náměstím bude získána
a využita městem pro výše uvedené volnočasové aktivity.
S developerem, který v současnosti projekčně stále řeší market pod náměstím, máme zatím poměrně negativní zkušenosti. Tento dlouhodobě nereagoval na připomínky města k návrhu záměru výstavby. Teprve po tlaku města přiznal a řešil nedostatky projektu, spočívající
v neposouzení negativních dopadů vlivu sousedícího nevyhovujícího mostu přes potok Bítýška pro průtok stoletou vodou nebo plánovaných úprav koryta potoku. Místo reálné komunikace s vedením města volil osobitou informační kampaň s cílem svůj záměr předvést
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veřejnosti a zástupcům města, a to jak formou připraveného dotazníkového šetření, tak připravených informací pro tisk a rozhlas, nebo osobního e-mailu všem zastupitelům města
s informacemi o svém záměru. Během únorového vystoupení na zastupitelstvu se pak snažil prezentovat záměr výstavby supermarketu bez podrobnějšího architektonického řešení.
K tomuto představenému záměru už však město své stanovisko vyjádřilo. Opakovaně proto
po developerovi požadujeme dopracování záměru podle připomínek majetkového odboru
města tak, aby jej bylo možné následně předložit zastupitelům ke skutečně věcné diskusi.
Vše výše uvedené bylo pro mne důvodem k osobnímu jednání s majitelkou louky pod
náměstím, na kterém jsem jí nabídnul případný odkup této louky do majetku města za
částku odpovídající nabídce developera navýšenou o smluvní pokutu developerovi, celkem
vše za částku 11,4 milionů Kč. Tato nabídka města byla ze strany majitelky nejprve přijata,
nicméně druhý den následně odmítnuta. Na únorovém zasedání zastupitelstva města majitelka dokonce zpochybnila přijetí nabídky města, které však předtím učinila dobrovolně o své
vůli, navíc za přítomnosti vedoucího majetkového odboru města. Rozhodně v této souvislosti
proto odmítám veřejná nařčení z nepravdivosti mého tvrzení o souhlasu majitelky s prodejem
pozemku. Jednoznačnou podporou je mi i průběh jednání stavební komise města, které se
uskutečnilo tentýž den, bezprostředně po obdržení souhlasu majitelky s prodejem pozemku,
na kterém byli všichni přítomní členové komise s přijetím nabídky majitelkou seznámeni.
Budoucí rozhodování o supermarketu ve Velké Bíteši je jednoznačně v rukou volených
zastupitelů města, na jejichž rozum a vizionářství spoléhám. Ne jednotlivců. Nebo dokonce
jen starosty. Tuto realitu bych rád všem Bítešákům připomenul. Dovolte mi, abych vás
všechny alespoň touto formou vyburcoval k úvaze, že ne všechna na první pohled jednoduchá řešení jsou správná. Řešení marketu na ulici Vlkovské a volnočasové přírodní zóny
pod náměstím, které veřejnosti předkládám, může být totiž prospěšné jak pro majitelku
pozemku, která nebude v žádném případě ochuzena o jedinou korunu z prodeje pozemku,
developera a obchodní řetězec, kteří svoje záměry plnohodnotně zrealizují v lokalitě na
Vlkovské za podpory města a pro občany a drobné místní podnikatele, kteří se všichni konečně dočkají vytouženého marketu v našem městě a současně tím negativně nezasáhnou
místní obchody na Masarykově náměstí.
Jaké si to totiž uděláme, takové to v Bíteši budeme mít.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Sobota dne 1. dubna 2017 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU – MUŽI
Kontakt: Robert Svoboda, tel. č. 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
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Sobota dne 1. dubna 2017 od 11.00 hodin (start závodu ve 12.00 hodin)
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Výstava prací s tématikou „Velká Bíteš – sportovní a cyklistická“ - vyhlášení vítězů výtvarné soutěže ZŠ (14.30 hodin), sportovní soutěže pro školáky, vystoupení Dechové hudby
Lesanka Masarykovo náměstí
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka
Od 3. dubna do 10. dubna 2017 od 9.00 do 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení výrobky s jarní tématikou, dárky z pediku a papíru, šité hračky, korálky,
pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork, suchá vazba, obrazy a obrázky,
výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury v pátek 31. 3. v době od 8.00 do 15.30 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Úterý dne 4. dubna 2017 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – Violoncello v podání Jiřího Hoška a Dominiky Weiss Hoškové
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek dne 6. dubna 2017 od 17.00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA V KNIHOVNĚ
Přijďte si do Městské knihovny Velká Bíteš vytvořit kraslice pomocí mozaikové techniky.
S sebou si přineste pár vyfouklých vajíček a kreativní náladu.
Městská knihovna Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Čtvrtek dne 6. dubna 2017 v 18.00 hodin
ZÁZRAČNÁ AFRIKA – RWANDA – 20 let po genocidě
Dechberoucí příběhy ze země, kde před 20 lety proběhla krutá genocida. Nechte se vtáhnout mladým dobrodružným cestovatelem do zázračné Afriky, přímo do domů místních
obyvatel. Poznáme jejich kulturu, zvyklosti a běžný život. Také zavítáme do pralesa pozorovat volně žijící gorily.
Přísálí kulturního domu, Velká Bíteš
Organizuje: Apoštolská církev ve Velké Bíteši
Sobota dne 8. dubna 2017 od 8.00 do 11.00 hodin
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

6 | Duben 2017

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Sobota dne 8. dubna 2017 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí
každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan
90 minut. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti 8.10 hodin,
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 8. dubna 2017 v 8.30 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU – smíšená družstva
Kontakt: Petr Světlík, tel. č. 603 429 878
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Sobota dne 15. dubna 2017 v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Pro registrované i neregistrované hráče. Kontakt: Lucie Zezulová, tel. č. 606 187 569
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Úterý dne 18. dubna 2017 ve 14.00 hodin – ZMĚNA !
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Naším hostem bude MUDr. Svatopluk Horek
V přísálí kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje Seniorklub
Úterý dne 18. dubna 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Od 18. dubna do 28. dubna 2017 po - pá 8.00 -11.30 a 12.00 – 15.30, so 9.00 – 13.00,
ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ TAŤÁNY REKOVÉ
Slavnostní vernisáž v úterý 18. dubna v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkou
Čtvrtek dne 20. dubna 2017 od 17.00 hodin
HRANIČNÍ KAMENY
Přednáška Jana Zduby
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Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s muzejním spolkem a základní školou
ve Velké Bíteši
Pátek dne 21. dubna 2017 v 17.00 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Sobota dne 22. dubna 2017 od 8.30 hodin
PROCHÁZKA PO HRANIČNÍCH KAMENECH LESA SEČ
Provází Jan Zduba a Pavel Holánek
Sraz účastníků u ZŠ Velká Bíteš Sadová 579 v 8.30 hodin, vlastní doprava
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s muzejním spolkem a základní školou
ve Velké Bíteši
Sobota dne 22. dubna 2017
III. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Start 8. etapy: Borovník
Konec úseku: Velká Bíteš ZŠ Sadová cca v 16.00 hodin
Startujeme od 7.00 hodiny ranní, první týmy v cíli očekáváme kolem 16.00 hodiny
88 km rozdělené do 8 úseků, mezi kterými dochází k předání štafety.
Více informací: www.nomenrun.cz
Organizuje: ABIS-Tec s.r.o., Brno ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Sobota dne 22. dubna 2017 ve 13.00 hodin
CVIČTE S NÁMI
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
Neděle dne 23. dubna 2017 v 8.30 hodin
„UKAŽ CO UMÍŠ“
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: František Drliček tel. č. 603 469 029
Organizuje: TJ Spartak
Úterý dne 25. dubna 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Úterý dne 25. dubna 2017 v 17.00 hodin
PŘEDSTAVENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE VELKÉ BÍTEŠI
Hosty besedy budou ředitelka Domova bez zámku Mgr. Hana Šeráková, sociální pracovnice pro odlehčovací službu Riana Chytková, vedoucí DOZP Velká Bíteš Zuzana Cesneková a terapeutka DOZP Velká Bíteš paní Eva Chytková.
Městská knihovna Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Čtvrtek dne 27. dubna 2017 od 17.00 hodin
ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA
Beseda s Ditou Desovou, švadlenou, kostymérkou, odbornicí především na módní období
první poloviny 20. století a Terezou Kukol o zdravém životním stylu a zdravém stravování.
Městská knihovna Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Pátek dne 28. dubna 2017 od 8.00 do 15.00 hodin
ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116,
přísp.org.
Zápis se týká oboru vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA (pro děti se specifickými vzdělávacími
potřebami), ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠ SPECIÁLNÍ.
Více na www.specskolabites.cz.
Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, p.o.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, p.o.
Pátek dne 28. dubna 2017 v 17.00 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY „TRADIČNÍ ÚPRAVA A ÚBOR HLAVY ŽEN K LIDOVÉMU KROJI NA HORÁCKU A PODHORÁCKU JINDY A NYNÍ“
Výstava potrvá do 29. září 2017 a bude otevřena úterý – pátek 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00
hodin. Mimo otevírací dobu po tel. domluvě. Tel. č. 566 789 380, 731 852 112
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum Velká Bíteš ve spolupráci s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč
Pátek dne 28. dubna 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY INFLAGRANTI S JOSEFEM VOJTKEM
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro) Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Agentura VIP ART COMPANY ve spolupráci s Informačním centrem
a Klubem kultury
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Sobota dne 29. dubna 2017 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – Směr podél potoka do Křoví, k Jakoubku, k Františku, Devět křížů,
studánka u Zhořské mokřiny, Stanoviště a domů.
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME:
Středa dne 10. května 2017 v 19.00 hodin
„MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK“
Zábavná komedie vyústí ve „furiantskou“ sázku, kde dojde k neobvyklé výměně manželů.
V hlavní roli Dana Homolová, Michaela Badinková, Martin Kraus a Daniel Rous.
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Neděle dne 14. května 2017 v 16.00 hodin
KONCERT SKUPINY BOHUMILOVÉ - sourozenci Macholánovi
TAJEMSTVÍ DVOU SRDCÍ
Vstupné dobrovolné
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bohumilové ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
PRODEJ POZEMKŮ NA BABINCI
Město Velká Bíteš pokračuje v prodeji stavebních pozemků v lokalitě Babinec a nabízí
Vám ke koupi následující pozemky z II. etapy
připravované výstavby inženýrských sítí a dopravní infrastruktury:
- p.č. 2539/176 orná půda o výměře 883 m2
- p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
Podrobnější informace jsou zveřejněny na
www.velkabites.cz (úřední deska).
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PROVOZ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA
V pondělí 13. 3. 2017 se opět pro veřejnost otevřelo Turistické informační centrum na
Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši. Otevírací doba je od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do
16.30 hodin. Tel. č. 566 789 313, email: tic@bitessko.com.
Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

MÍSTNÍ POPLATKY
Městský úřad Velká Bíteš jako správce místních poplatků upozorňuje občany, že dne
31. 3. 2017 uplynula lhůta na zaplacení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a poplatku
ze psů (obecně závazná vyhláška města Velká Bíteš č. 2/2015 a č. 4/2010), pokud se platí
jednorázově, proto vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili, aby tak učinili nejpozději do 28. 4. 2017 na pokladně Městského úřadu Velká Bíteš.
Údaje potřebné k zaslání příslušné částky za výše uvedené místní poplatky na účet města
Velká Bíteš získají poplatníci na telefonním čísle 566 789 162.
A zároveň vyzýváme držitelé psů, kteří si dosud nesplnili svou povinnost ohlásit
správci místních poplatků vznik své poplatkové povinnosti (držení psa), aby tak učinili
do 28. 4. 2017.
Odbor finanční, Městský úřad Velká Bíteš

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍ PRACOVNÍ MÍSTO
Rada města Velká Bíteš vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 433 81 154
Charakteristika pozice: zajištění činnosti příspěvkové organizace, tj. zejména
• zabezpečování a organizování kulturní činnosti ve městě
• organizování společenských zábav a večerů
• pořádání besed, výstav a zájezdů
• zajišťování vzdělávacích kurzů a školení
• pořádání zábavných a vlastivědných akcí pro děti
• organizování „Bítešské pouti“ a „Bítešských hodů“
• zabezpečování kulturních a informačních služeb
• vydávání Zpravodaje města
• propagační služby
• spolupráce s místními organizacemi v kulturní a výchovné činnosti
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Požadavky:
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• aktivní působení na pozici pracovníka kulturního zařízení či instituce
		 nebo aktivní organizační činnost v oblasti kultury, a to v uplynulém
		 období nejméně 2 let
• samostatnost, aktivní přístup
• organizační schopnosti
• časová flexibilita
• morální a trestní bezúhonnost
Výhodou:
• praxe v oboru činnosti příspěvkové organizace
• praxe na vedoucí pozici
Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Nástup: dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 28. 4. 2017 do 11.00 hodin
Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení, titul uchazeče
• datum a místo narození uchazeče
• státní příslušnost uchazeče
• místo trvalého pobytu uchazeče
• číslo občanského průkazu
• datum a podpis uchazeče
• kontaktní spojení (telefon, e-mail)
• souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového
		 řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozděj		 ších předpisů
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
• koncepce činnosti příspěvkové organizace
• strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních
		 a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou nebo
osobně na podatelnu na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87,
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595 01 Velká Bíteš, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – ředitel ICKK“.
Bližší informace podá Ing. Milan Vlček, tel. 566 789 112, e-mail milan.vlcek@vbites.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Milan Vlček, starosta města

MĚSTO HLEDÁ NOVÉHO ŘEDITELE ICKK
Po dlouhé diskusi o fungování Informačního centra a Klubu kultury se rada města rozhodla oslovit nové zájemce na pozici ředitele ICKK, kteří by mohli do fungování této
organizace přinést nové myšlenky a dále zlepšit její činnost. Naším cílem je najít člověka,
který bude dobře znát spolky fungující ve Velké Bíteši a bude jim aktivně nápomocen
v jejich činnosti, především v organizování akcí, které dělají pro širokou veřejnost.
Jaký by měl dotyčný člověk být? Měl by mít především dobrou znalost kulturního
a sportovního dění ve městě. Výhodou určitě bude například osobní zkušenost v hodové
chase a s folklorním děním, zkušenost s vedením kolektivu lidí nebo s pořádáním kulturních a sportovních akcí.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce města a k nahlédnutí jsou
i na webu města v sekci „Úřední deska“. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 28. dubna
v 11.00 hodin.
Nároky na člověka, kterého hledáme, nejsou malé a nedá se očekávat, že je někdo bude
splňovat úplně beze zbytku. Přesto věříme, že jsou v našem městě lidé, kteří jsou přínosem
pro kulturní život ve městě a projeví o tuto práci zájem.
Tomáš Kučera, místostarosta

ŠKOLY
MODRÁ
Modrá je planeta, kde můžeme žít….
Modrá je voda, kterou musíme pít….
A Modrá je rovněž barva třídy, ve které proběhlo 28. 2. Barevné návštěvní odpoledne.
Protože ten den byla zrovna masopustní obchůzka městem, která se mimochodem náramně vydařila, bylo i Barevné návštěvní odpoledne tak trochu v masopustním duchu.
Dětem i rodičům byly k dispozici masopustní převleky, bylo připravené tvoření masopustních masek, masopustní hraní a zpívání.
Třída byla během chvilky plná rodičů s převážně malými dětmi, které se hned pustily do hraní. Velkou radost jim dělala „pískovnička“ plná kukuřice, fazolí a kaštanů.
Některé děti se převlékaly za kočičky, myšky a ježky (dokonce přemluvily i jednoho tatínka),
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jiné stříhaly, malovaly a lepily masopustní masky z papíru. Mezi tím se chodily občerstvovat výborným ovocným čajem. Dvě hodiny plné masopustního hraní uběhly jako voda.
Společně jsme všechno krásně uklidili, rozloučili se masopustní písničkou a plni nových
zážitků odcházeli domů.
Masopustní modré hrací odpoledne jsme si užili a už teď se můžeme(te) těšit na další
barevné hraní 25. dubna, tentokrát v Červené třídě. 		
Za kolektiv MŠ U Stadionu Mgr. N. Burianová

MASOPUST
Hola, hola hej, je masopustní rej!
Hola, hola hu, máme dobrou náladu.
Masopustní obchůzka městem se letos konala poslední únorový den. Živá dechová kapela, průvod masek městem, medvěd, masopustní suplika, voňavé koblížky a teplý čaj –
zkrátka masopust jak má být.

Společná fotografie z Masopustu. | Foto: Archiv MŠ

První zastávka byla u domu s pečovatelskou službou, druhá pak na náměstí, před městkou radnicí.
Na náměstí nás vítalo plno lidí, jen pan starosta scházel. Proto si ho děti musely přivolat. Musely volat hned 3x, aby je uslyšel. Hurá, povedlo se! Pan starosta přišel,
všechny přivítal a medvěd – hlavní masopustní maska – ho žádal o povolení masopustní
obchůzky náměstím. Pan starosta nás chvíli napínal a dělal drahoty, ale pak obchůzku povolil. Děti mu za to krásně zazpívaly a zatancovaly.
Podpořit nás kromě náhodných návštěvníků Velké Bíteše přišli i žáci z prvních tříd základní školy, žáci ze speciální školy a třída dětí z Mateřské školy Masarykovo náměstí.
Masopustní obchůzka se stala již oblíbenou tradiční akcí města a za to jsme velice rádi.
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Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Františkovi Burianovi a jeho dechové kapele;
paní H. Pöcklové za voňavé koblížky, p. Z. Balášovi a ICKK za výborný čaj a zázemí pro
jeho servírování; p. P Sedlákovi za pomoc s ozvučením akce; MěÚ a p. starostovi za vlídné
přijetí, povolení masopustní obchůzky a malou sladkost pro děti.
Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ NEBO NA TĚ VEZMU BIČ…
V úterý 21. března 2017 se touto říkankou rozloučili rodiče, děti, jejich sourozenci, zaměstnanci MŠ i občané z Velké
Bíteše se zimou a společně přivítali jaro
u mateřské školy
v Lánicích. Počasí bylo skutečně jako
malované.
Nejprve jsme si všichni společně zazpívali s harmonikou známé dětské písničky,
a pak se vydali na další program na školní
zahradu. Zde děti zarecitovaly říkanky,
rozpočítadla a za doprovodu kláves zazpívaly písničky. Děti poté dostaly za úkol najít všechny části oblečení Morény a vejce
„Rozloučení se se zimou“. | Foto: Archiv MŠ
(náhrdelník na krk). Po jejím ustrojení jsme
se vydali průvodem k můstku přes říčku Bitýška, která protéká hned za mateřskou školou.
Při recitaci básničky Zimo, zimo, táhni pryč…, byla Moréna vhozena do vody, a tím vláda
paní Zimy skončila. Posledním úkolem pro děti bylo ozdobit lítečko barevnými krepovými
pentlemi. Děti pak měly možnost pohrát si na školní zahradě.
Moréna odplavala, lítečko zdobí vchod do MŠ, a tak nejen pro nás ve školce začalo
nejkrásnější roční období, kterým jaro určitě je.
Děkujeme všem, kdo přišel a pomohl nám zahnat paní Zimu a přivítat jaro.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice a MŠ Masarykovo náměstí

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL VE VELKÉ BÍTEŠI
Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve Velké Bíteši, t.j. Mateřské školy U Stadionu a Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně MŠ Lánice),
na školní rok 2017/2018 se koná ve středu 10. května 2017 v době od 8.00 do 16.00 hodin
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V uvedeném termínu proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání jak dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, tak dětí, pro které není předškolní vzdělávání povinné.
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní
vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
• na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
• na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
• na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
• na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve
spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno
za přestupek a rodičům může být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
To ovšem neznamená, že by předškolní vzdělávání v případě, kdy je mateřská škola schopna
vytvořit odpovídající podmínky, nemohlo dítě s hlubokým mentálním postižením absolvovat.
Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy Město
Velká Bíteš v obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové mateřské
školy. Konkrétní spádové obvody mateřských škol ve Velké Bíteši budou zveřejněny ve
Zpravodaji města a na webových stránkách obou škol v měsíci květnu. K docházce je
možné zvolit i jinou mateřskou školu než spádovou, v případě povinného předškolního
vzdělávání lze zvolit i jiný způsob plnění předškolního vzdělávání.
Ke vzdělávání se přijímají děti zpravidla ve věku od tří let, nejdříve však děti od dvou
let věku.
2. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu,
jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno
a příjmení toho zástupce, který bude dítě v řízení zastupovat, místo trvalého pobytu tohoto
zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit oprávnění dítě
zastupovat. Žádost (tiskopis) o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci stáhnout na www.msbites.cz (MŠ U Stadionu), na www.skolkabites.cz
(MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice), nebo vyzvednout v den zápisu v mateřské škole.
Vyplněný tiskopis posléze co nejdříve předat mateřské škole.
Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
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Jestliže žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole žadatel (dítě),
pro kterého předškolní vzdělávání není povinné, je nadále povinnou náležitostí žádosti
doložení toho, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, resp. že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
3. Zákonný zástupce obdrží při zápisu registrační číslo, pod nímž bude jeho žádost evidována. Tento číselný identifikátor je třeba pečlivě uschovat. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu žadatelů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého žadatele. Zákonné
opatření souvisí s ochranou osobních údajů, je tedy zajištěna anonymita žadatele (dítěte).
4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
5. Kriteria pro přijímání dětí si stanovuje každá MŠ samostatně v souladu s platnou legislativou, se svými možnostmi a kapacitou školy. Kriteria budou zveřejněna na webových
stránkách obou škol.
6. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení v rozsahu
4 souvislých hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech,
které připadají na období školních prázdnin. Dítěti je však zaručeno právo vzdělávat se
v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
• individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu),
		 nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou
		 část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské
		 školy (vzor oznámení bude uveden na webových stránkách obou škol a bližší infor		 mace poskytne ředitel konkrétní školy). Povinností zákonného zástupce je zajistit
		 účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblas		 tech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské
		 škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při
		 vzdělávání.
		 Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné
		 zařízení než je mateřská škola.
• vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkla		 dem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - in		 formace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální.
		 Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.
• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
		 povolilo plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve
		 spádové mateřské škole.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní
docházky.

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

Duben 2017 | 17

Bližší pravidla k plnění povinnosti předškolního vzdělávání budou stanovena ve školních řádech obou mateřských škol (např. stanovení začátku rozsahu nepřetržitých 4 hodin vzdělávání, podmínky pro uvolňování dítěte ze vzdělávání, omlouvání jeho neúčasti.
V případě individuálního vzdělávání pak stanovení způsobu a termínů ověřování osvojování očekávaných výstupů...).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pro snadnější zvládnutí přijímacího řízení bude pro rodiče letos opět připraven na webových stránkách obou mateřských škol rezervační systém. Zde si mohou rodiče objednat čas,
kdy se dostaví s dítětem k zápisu do MŠ. Systém bude spuštěn v úterý 18. dubna 2017.
V souvislosti s novelou školského zákona a novelou vyhlášky o mateřských školách
dochází v předškolním vzdělávání k mnoha změnám. Na webových stránkách obou mateřských škol budou zákonní zástupci dětí srozumitelně a včas o těchto změnách informováni.
Jiřina Janíková za ředitelství obou mateřských škol

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ,
TIŠNOVSKÁ 116, PŘÍSP.ORG.
Zápis do první třídy se koná 28. dubna 2017 od 8.00 - 15.00 hodin. Zápis se týká oboru
vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA (pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami),
ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZŠ SPECIÁLNÍ.
Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na webu školy www.specskolabites.cz. K zápisu si
prosím přineste rodný list dítěte, doporučení školského poradenského zařízení a občanský
průkaz rodičů. V případě dotazů kontaktujete školu na tel. č. 724 335 923.
Blanka Gaizurová, ředitelka Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, p. o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠNOVSKÁ 116 POUŽÍVÁ KONCEPT
BAZÁLNÍ STIMULACE
V uplynulých třech měsících se celý pedagogický sbor Základní školy Tišnovská 116
zúčastnil Základního kurzu Bazální stimulace a následně Nástavbového kurzu Bazální
stimulace. Jelikož byl kurz velice zajímavý a přínosný nejen pro učitele, ale následně zejména pro naše žáky, ráda bych Vám o něm sdělila pár základních informací.
Bazální stimulace je v podstatě pedagogicko-ošetřovatelský koncept, jehož původ nalezneme ve speciální pedagogice. Tento koncept propracoval v 70. letech minulého století německý pedagog profesor Andreas D. Fröhlich, jenž pracoval s dětmi s těžkým mentálním
a tělesným postižením. Díky zdravotní sestře prof. Christel Bienstein se koncept dostal
i do ošetřovatelství a nyní se kromě speciálních škol využívá též v domovech pro seniory
a nemocničních zařízeních. Zde často velkých pokroků dosahují pacienti po různých úrazech mozku a lidé s apalickým syndromem.
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V České republice s konceptem
začala pracovat v roce 2003 Karolína
Maloň Friedlová. V témže roce byli
proškolení první speciální pedagogové, zdravotníci a pracovníci v sociálních službách. „Od roku 2005 jsou
všechny vzdělávací aktivity v konceptu Bazální stimulace® pořádané
INSTITUTem Bazální stimulace®
a jsou akreditovanými vzdělávacími programy MZ ČR, MPSV ČR,
MŠMT ČR a Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky.“ Kurzy
jsou tak vedeny kvalifikovaným lektorem a všichni účastníci po skončení
kurzu obdrží certifikát.
Základními prvky konceptu jsou
vnímání, pohyb a komunikace.
Schopnost vnímání se rozvíjí již
v 7. týdnu prenatálního vývoje,
kdy plod vnímá například hlas matky,
tlukot jejího srdce, cítí tlak děložní
stěny a zaznamenává změny polohy
svého těla a těla matky. Při využívání
Z praktického kurzu Bazální stimulace. | Foto: Lenka Oberreiterová
různých prvků konceptu tak stimulujeme vnímání vlastního těla, lokomoční schopnosti, podporujeme rozvoj orientace v prostoru a čase, zlepšujeme funkce organismu a umožňujeme navázání komunikace s okolím
a další. K této stimulaci nám slouží různé druhy masáží (zklidňující somatická stimulace, masáž stimulující dýchání), polohování (poloha mumie, hnízda, mikropolohování),
vibrační stimulace (vibrační podložky, hračky) a vestibulární stimulace (smyslově rovnovážné ústrojí – houpačky, křesla, trampolíny aj.).
V nástavbovém kurzu jsme se seznámily blíže se stimulací optickou, auditivní, orální,
olfaktorickou a taktilně haptickou. Zrak nám samozřejmě umožňuje vnímání okolního prostředí, usnadňuje nám schopnost učit se a v neposlední řadě souvisí i s orientací a pocitem
jistoty. Je tedy důležité klientům poskytovat dostatek zrakových vjemů a lidem se zrakovým postižením nabízet různé podněty, aby zrak mohli podle svých schopností využívat.
Nabízí se využívání klasických pomůcek, jako jsou brýle, lupy apod., ale také různé jednoduché obrázky přiměřených velikostí, používání kontrastních barev, fotografie, které klient
zná, a další. Auditivní stimulace podporuje lepší rozeznávání jednotlivých zvuků, sluch je
považován za jeden ze základních komunikačních kanálů. Sluch můžeme podpořit poslechem hudby, zpěvu, ale někdy postačí jen vyprávění si s blízkou osobou. Slovo ústa nejspíše
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každému asociuje komunikaci, příjem potravy a tekutin, dýchání a třeba i polibek. Je zřejmé,
že i ústa mají v našem životě důležitou roli a neměli bychom na ně při terapiích zapomínat.
My jsme se v této souvislosti učily správný postup a polohu při krmení dětí, které se samy
nedokážou najíst, jak stimulovat slinné žlázy a k čemu používat cucací váčky. Na kolegyních
jsme si vyzkoušely bodovou orofaciální stimulaci obličejové části podle prof. Dr. C. Moralese. Zkuste se zamyslet, díky kterému dalšímu smyslu se vám živě vybavily vzpomínky?
Mnohé z vás zajisté napadne, že to zapříčinily vůně a pachy, záleží, zda jsou vzpomínky
pozitivní nebo negativní. Každý člověk má své oblíbené vůně, čehož je dobré při terapiích využít. Ve škole k olfaktorické stimulaci používáme různé druhy olejů, které inhalujeme
skrze aromalampu, ale nezapomínáme i na běžné více či méně voňavé předměty jako je třeba
káva, citrón, aviváž a další, neboť vůně mohou v dětech vyvolat různé vzpomínky a mimo
jiné stimulují jejich čich. Poslední část našeho kurzu se týkala taktilně-haptické stimulace,
jde o schopnost ruky rozpoznávat předměty a získávat tak různé informace o okolí.
Podle Karolíny Friedlové „Nedostatek taktilně-haptických podnětů navíc vede k nedostatečné aktivizaci senzorické i motorické projekční oblasti mozkové kůry pro ruku“. Z tohoto
důvodu dáváme žákům s těžkým mentálním postižením různé předměty, abychom podpořili
aktivní zapojení všech smyslů. Aplikovat můžeme masáže ruky a poté používáme oblíbené
hračky, předměty denní potřeby, předměty sloužící k hygieně a další.
Za sebe i své kolegyně si troufám tvrdit, že jsem velice ráda, že jsem se mohla těchto kurzů
zúčastnit. Získala jsem spoustu nových informací pro práci s dětmi v naší škole, ale i pro
osobní život a na některé věci se nyní dívám z jiného úhlu pohledu. Pokud byste někdy měli
možnost některý z kurzů absolvovat, rozhodně neváhejte!! Po této zkušenosti poskytování
konceptu Bazální stimulace ovlivní můj případný výběr zařízení pečující o nemocné.
Eva Ulmanová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
VELKÁ BÍTEŠ, TIŠNOVSKÁ 116
5 . dubna 2017 od 9.00 do 16.00 hodin se
koná na Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116 Den otevřených dveří.
Nahlédněte do tříd ZŠ speciální, která nabízí vzdělávání dětí od předškolního věku do
ukončení povinné školní docházky (přípravný stupeň a 1. a 2. stupeň) a do tříd ZŠ samostatně zřízených dle § 16 odst. 9 (1. a 2. stupeň).
PROGRAM:
9.00 – 9.15
9.15 – 9.30
9.15 – 9.30

zahájení
logopedická prevence, přípravný stup. ZŠ spec.
žák se zrakovým handicapem ve snoezelenu, 1. stup, ZŠ spec.
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9.15
9.15
9.15
9.15
9.30
10.00
10.00
10.30
10.45
11.00
11.15
11.15
12.05
13.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9.45
9.45
11.00
12.00
10.00
10.45
11.00
11.00
11.30
11.15
12.00
12.00
12.50
16.00

srukturovaná výuka a vizualizace u žáků s autismem, 2. stup. ZŠ spec.
elementární matematika s prvky Montessori pedagogiky, 1. stup. ZŠ
dílnička keramiky, 1. stup. ZŠ spec.
dílnička vaření, 2. stup. ZŠ spec.
prvky muzikoterapie ve snoezelenu, 1. stup. ZŠ spec.
práce žáků se SVP v Českém jazyce, 2. stup. ZŠ
dílnička práce s bylinami a aromaterapie, 1. a 2. stup. ZŠ spec.
bazální stimulace, přípravný stup. ZŠ spec.
práce žáků se SVP v Matematice, 2. stup. ZŠ
individuální práce žáka s očním komunikátorem, příravný stup. ZŠ spec.
práce žáků se SVP v anglickém jazyce, 1. stup. ZŠ
pomůcky pro práci ve snoezelenu
bubnování a Orffovy nástroje v hudební výchově, 2. stup. ZŠ
prohlídka školy
Blanka Gaizurová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A JEJÍ AKTIVITY
Letošní zima přála zimním sportům. Vydařil se také lyžařský výcvikový kurz žáků
7. ročníků probíhající za ideálních sněhových podmínek. Jedna z instruktorek lyžování,
paní učitelka N. Malcová, konstatovala, že lyžařský týden proběhl velmi příjemně a bez
zranění, což je jistě pozitivní sdělení. Padesát devět žáků se proměnilo ve více či méně
zdatné lyžaře a postupně všichni zvládli záludnosti prudšího svahu na Fajtově kopci.

Z lyžařského výcviku. | Foto: N. Malcová
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Třetí třídy zaujal a pobavil program Podoby mléka na Ostrůvku ve Velkém Meziříčí.
Žáci nahlédli pod pokličku výroby másla, tvarohu a sýra. Všechny tyto potraviny si nejenom vyrobili, ale potom také ochutnali.
Na přelomu února a března se na druhém stupni školy uskutečnilo školní kolo recitační
soutěže. Celkem se zúčastnilo téměř čtyřicet recitátorů. Komise z řad učitelek českého
jazyka neměla jednoduchý úkol vybrat ty nejlepší. Do obvodního kola nakonec postoupila Barbora Šínová z 6. C, Anna Chlubnová z 7. B, Kateřina Nováčková z 8. A a Vojtěch
Kment z 8. B. I když se v obvodním kole na postupových místech neumístil nikdo z jmenovaných žáků, ostudu naší základní škole rozhodně neudělali.
Historie všedního dne, tak obyčejně zněl název vzdělávacího programu ekologického
střediska Chaloupky, který si od 13. do 17. února 2017 užily děti ze IV.C. Kromě názvu už
bylo všechno velmi neobyčejné, pověděla paní učitelka T. Filipová, třídní IV. C. Nevšední
bylo porovnání práce lidí v dobách dřívějších, jejich přístup k přírodě i jejich hodnoty
s dobou současnou. Nevšední byly formy práce - od her, pantomimy, po vyzkoušení si
nejrůznějších domácích prací. A konečně, neobyčejné a krásné bylo prostředí zasněžených
Chaloupek s výbornou domácí kuchyní, přátelským chováním personálu a profesionálním
přístupem lektorů. Tento pobyt žáci zvládli výborně a rozhodně by rádi absolvovali podobný.
Eva Čermáková, pedagog

OMLUVA KOLEGŮM
Ráda bych se omluvila svým kolegům z SOŠ Jana Tiraye za nevydařenou formulaci v článku
o zavádění elektronické žákovské knížky, jenž byl uveřejněn v březnovém Zpravodaji.
O kvalitách pedagogů z naší školy nepochybuji, všech kolegů, a to i bývalých, si velmi
vážím. Každý z nich mě v něčem převyšuje a zaslouží si můj obdiv za znalosti, schopnosti
nebo dovednosti, které já sama nemám a zřejmě ani mít nebudu. Zveřejnění textu, který je
možné vyložit jako zpochybnění kvalit těchto lidí, je neomluvitelnou chybou.
Nemyslím si však, že je pro mne jako učitelku hanba přiznat, že jsou naši žáci (někteří již
plnoletí) skutečně šikovní. Znám spoustu lidí bez titulu před jménem nebo za ním, nemají třeba
ani maturitu, přesto si jich velmi vážím a nestydím se přiznat, že jsou v něčem lepší. A jaký je
rozdíl mezi těmito lidmi a mými žáky? Pouze v tom, zda jsou, či nejsou mými žáky.
Úspěšný a schopný žák nebo absolvent, čerpající v životě mj. z toho, co mu předali jeho učitelé, je pro pedagogy tou nejkrásnější zpětnou vazbou a odměnou zároveň.
A naopak - všichni úspěšní lidé vděčí za to, jakými se stali, nejen sami sobě a svým
rodičům, ale také ostatním lidem, kteří je cestou k úspěchu formovali a pomáhali jim
v posunu vpřed. Na SOŠ Jana Tiraye jsou učitelé, za nimiž se i po letech vrací bývalí
žáci. Každá taková vzácná návštěva nás ve škole vždy potěší. Dává nám totiž pocit,
že někteří z nás, možná celá škola, jsme pozitivně ovlivnili život člověka.
Šárka Dohnalová, SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš
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KULTURA
DĚTSKÝ KARNEVAL
V neděli 26. února 2017 ve 14.00 hodin se v kulturním domě uskutečnil Dětský karneval s „Kamarády“. Děti se převlékly do různých kostýmů, měli
jsme možnost vidět indiány, rytíře, kouzelníky,
námořníky, spidermany, piráty, Červenou karkulku,
nespočet princezen, víl, berušek a mnohé další.
Pro tyto malé návštěvníky byla připravena bohatá tombola, kde děti mohly najít různé sladkosti
i hračky. Pobavit nás přijela skupina Kamarádi s Vojtou Polanským. Děti, ale i dospělí si s Kamarády zasoutěžili, zazpívali i zatancovali. Součástí byla i židličková soutěž, která nemohla na karnevalu chybět.
V této soutěži vyhrála „královna“ Ema z Velké Bíteše
a stala se opravdu královnou karnevalu. Za odměnu
dostala medaili a plakát Kamarádů. Pěkné odpoledne bylo ukončeno dětskou diskotékou.
„Královna Ema“. | Foto: Silvie Kotačková

Informační centrum a Klub kultury

KAREL ŠÍP S NÁHLOVSKÝM PŘIVEZLI DO BÍTEŠE
PREMIÉRU
Ve čtvrtek 23. března se od 19.00 hodin zaplnil sál kulturního domu ve Velké Bíteši.
Konala se zde „Minipárty“ s Karlem Šípem a Josefem Aloisem Náhlovským. Zcela
nová zábavná talk show je volnou alternativou
velmi úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba pořady pojí to nejdůležitější
a to právě osobu moderátora, komentátora
a baviče Karla Šípa, který si k nám „přivezl“
svého hosta Josefa Aloise Náhlovského.
Ve volném dialogu probrali své umělecké začátky svým osobitým humorem, zážitky ze
studentských let a spoustu dalšího. Nechyběly
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„Baviči“ ve Velké Bíteši. | Foto: Martin Havlát
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také otázky na témata vskutku specifická, co se nejen osoby Aloise Náhlovského týče.
Těmi jsou sportovní aktivity i cesty do zahraničí, opředené veselými historkami.
V rámci pořadu dostali prostor také přítomní diváci, kteří mohli své dotazy umělcům
zapsat do připraveného „deníčku“, který během představení „putoval“ sálem a na závěr
celého pořadu jak Karel Šíp, tak i Pepík Náhlovský odpovídali statečně na „všetečné“
otázky téměř tří set „zvědavých“ diváků…
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

WEBOVÝ PORTÁL BÍTEŠSKO ZÍSKAL PRVNÍ MÍSTO
V SOUTĚŽI ZLATÝ ERB
Kulturně společenský portál
Bítešsko.com získal v soutěži
o nejlepší webové stránky - Zlatý
erb 1. místo v kategorii Nejlepší
web kulturního zařízení.
Na slavnostním ceremoniálu
dne 8. 3. 2017 byly vyhlášeny
výsledky krajského kola Kraje
Vysočina. Předávání cen se
zúčastnili přední představitelé
kraje, pan hejtman MUDr. Jiří
Běhounek ocenil narůstající
počet přihlášených měst a obcí
a především úroveň jejich
Společné foto oceněných. | Foto: Archiv Kraje Vysočina
webových stránek. K oceněným promluvil také RNDr. Tomáš Renčín, předseda spolku Český zavináč, který je od roku
2017 pořadatelem této celostátní soutěže. „Soutěž přináší možnost objektivního srovnání se
sousedními obcemi, městy, příklady dobré praxe jistě přináší nové nápady, zkušenosti“.
Pořadí dle soutěžních kategorií je následující:
Nejlepší webová stránka města:
1. Jihlava
2. Hrotovice
3.Velké Meziříčí
Nejlepší webová stránka obce:
1. Okříšky
2.Šlapanov
3. Zbilidy
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Kategorie Smart City a nejlepší elektronická služba:
1. Nové Město n.Moravě
Dále byly uděleny ceny ve zvláštních kategoriích:
Kategorie sboru dobrovolných hasičů:
1. místo – Sbor dobrovolných hasičů Krásněves
2. místo - Sbor dobrovolných hasičů Vyskytná
3. místo - Sbor dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 – Zámek
Kategorie pro sociální/zdravotní zařízení Kraje Vysočina:
1. místo – Oblastní charita Havlíčkův Brod
2. místo – Domov pro seniory Velké Meziříčí příspěvková organizace
3. místo – Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Kategorie pro školská zařízení Kraje Vysočina:
1. místo – Střední průmyslová škola Třebíč
2. místo – Základní škola a mateřská škola Bohdalov
3. místo – Základní škola Velké Meziříčí, Školní 2055, příspěvková organizace
Kategorie pro kulturní zařízení Kraje Vysočina:
1. místo – Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
2. místo – Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou
3. místo – Městské kulturní a informační středisko v Humpolci
Soutěže se aktivně zúčastnily obce a města z celé ČR. Celkově se letos zapojilo 504 přihlášených projektů obcí a měst včetně elektronických služeb, ve srovnání s minulým ročníkem
se počet soutěžících navýšil o více než 50 %.
Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

POZVÁNKA NA TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2017
Klub kultury Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš Vás zvou na letošní Tradiční bítešské hody, které se uskuteční od středy 6. září do středy 13. září. Rádi bychom
Vás pozvali na narozeninový koncert Petra BENDE s jeho hosty. Petr BENDE oslaví
v pátek 8. září na hodech svým koncertem 20 let hudební kariéry a také své významné
životní jubileum.
Na tento výjimečný koncert ve své „domovině“ si Petr BENDE pozval svoji věrnou kapelu,
se kterou koncertuje již třináct roků v nezměněné sestavě. Kapelu doplní velký rockový-dechový Big Band. Jako své hosty si pozval legendu skupiny YoYo Band Richarda TESAŘÍKA,
zpěváka legendární skupiny Burma Jones Bohouše JOSEFA a hitmakera Ivana HLASE.
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Těšte se na více než dvouhodinový koncert plný skvělé muziky. Na velkém pódiu,
které bude zdobit bítešské náměstí, je pro Vás připravena ojedinělá zvuková aparatura,
světelný park a netradiční videoprojekce.
Před tímto koncertem vystoupí naši hudebníci TOM TOM BAND z bítešské základní
umělecké školy. Následovat bude koncert Ivana HLASE, který, jak už jsme zmínili, bude
také hostem Petra BENDE.
O hodové sobotě 9. září se můžete těšit již na 15. ročník folklorního festivalu „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU“, kterým Vás provede Doc. Karel HEGNER. V sobotní
večer vystoupí slovenský folklorní soubor VARGOVČAN z našeho družebního města Hanušovce nad Topľou, následně slovenská kapela R2 BROTHERS, kde uslyšíte jedinečné
propojení cimbálu, houslí a pop-rockového stylu, můžete se těšit na cimbalisty skupiny,
který je držitelem ocenění „nejrychlejší cimbalista na světě“. Na závěr sobotního hodového večera uslyšíte swing a jazz v podání VOJENSKÉ HUDBY OLOMOUC ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY.
V neděli 10. září proběhne již tradiční hodový program pod májí, krojovaným průvodem městem s chasou za účasti dechové hudby LESANKA, MUZIKANTI LADISLAVA
PRUDÍKA a historického šermu TARANIS. Dopolední program na náměstí zajistí dechová hudba DOUBRAVĚNKA.
Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

PŮVAB DECHŮ
„Mám pro vás dvě zprávy. Jednu dobrou a tu druhou... taky dobrou“. Tak hezky „poottovsku“ zahájil 6. koncert 20. sezóny posel dobrých zpráv alias šéf BHP Otto Hasoň.
Skvělé zprávy byly nakonec tři! Mezi nimi slova z dopisu houslisty Smetanova tria Jana
Páleníčka, v němž děkuje všem, kteří v nominaci BBC o nejlepší CD roku 2016 podpořili nahrávku kompletního triového díla Bohuslava Martinů. Odborná porota z 1300
navržených titulů vybrala právě toto české dílo v podání fenomenálních „Smetanovců“.
Skvělý tip na dárek!
A pak už jsme se ponořili do libých tónů Chačaturjanovy Maškarády, kterou nám za
klavírního doprovodu Mariky Kašparové přednesly na příčné flétny Tereza Jelínková,
Barbora Smutná a Monika Brychtová ze třídy Vítězslava Drápala.
Výkon „předskokanek“ ocenila i pětice mladých umělkyň, dokonale sladěná nejen hráčsky, ale i vizuálně: všechny půvabné, zhruba stejně vysoké, v tmavých šatech až na zem...
Kalabis Quintet hrál ve složení Zuzana Bandúrová – příčná flétna / pikola, Jarmila Vávrová
– hoboj, Anna Sysová – klarinet, Denisa Beňovská – fagot a Adéla Triebeneklová – lesní roh.
Průvodního slova se chopila energická flétnistka. Kadence jejích slov pokaždé závratně
vrostla v momentě, kdy z češtiny přešla do své rodné slovenštiny. Nadšeně jsme naslouchali, někteří i s nutností překladu: „Mami, a co je to brat?“.
Úvodní Dechový kvintet g moll z pera francouzského romantika Paula Taffanela nadchl
svou melodičností a promyšleným střídáním sólových partií každého z nástrojů.
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„Kalabis Quintet“ v sále kulturního domu. | Foto: Otto Hasoň

V předválečném období psaná skladba židovského autora Pavla Haase, bratra známého
herce Huga, jakoby už avizovala blížící se hrůzy. Stísněnost z ní přímo čiší, a to i díky častým disonantním souzvukům, zvláště pak zvětšené kvartě, kterou ve středověku příznačně
označovali „diabolus in musica“. Haasovi „ďáblíci“ byli tak intenzivní, že je na koncertě
divoce prožívalo i jedno miminko v bříšku své maminky.
Šest bagatel pro dechový kvintet odvodil maďarský skladatel György Ligeti ze
svých dřívějších jedenácti klavírních hříček s názvem Musica Ricercata. Lze v nich
vystopovat prvky elektronické hudby a pobavily nás jak svou barevností a rytmičností,
tak vtipnými konci.
Pět světských a posvátných tanců Henri Tomasiho drželo posluchače v neustálém napětí
střídáním disharmonie s harmonií a četnými momenty překvapení. Po potlesku interpretky
završily večer přídavkem od Iši Krejčího.
A protože výběr skladeb byl možná lehce nestandardní, můžeme si přečíst, jak koncert
vnímali někteří z posluchačů:
- Musím pochválit předskokanky, holky byly moc šikovný. Vůbec ten nápad,
		 že se představují "naše" děti, je skvělý. Z koncertu rozhodně zmíním první kus - to
		 byla nádhera - krásně napsaná melodická skladba, kde žádná z umělkyň nebyla
		 ošizena. Na koncertě se ukázalo, jak je důležité i dobře vidět - všechny holky byly tak
		 krásný, každá jinak, ale všechny nádherný, slavnostně oblečený, načesaný, éterický
		 jako víly, postavy jako modelky, prostě současně s koncertem i úžasná módní
		 přehlídka…
- Koncert mně osobně přišel výběrem skladeb pro náročného posluchače. Mně,
		 jakožto nenáročnému posluchači, tam chyběla nějaká "optimistická" skladba.
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„Předskokanky“ koncertu. | Foto: Otto Hasoň

- Moc se mi líbilo průvodní slovo Zuzany Bandúrové, která posluchačům představila
		 všechny skladatele a skladby, které na koncertu zazněly. Hudba byla na můj vkus
		 místy až příliš ponurá.
- Zážitek z koncertu je jistě pozitivní, což bylo samozřejmě podpořeno i půvabem
		 interpretek. Ačkoliv vybrané skladby možná nebyly pro každého poslechově
		 odpočinkové, ocenil jsem exkurz do jiných oblastí hudby, než je běžné - předválečná
		 i současná s prvky elektronické hudby.
Zkrátka, jak pravil další respondent: „jo, dobrý“.
Příště půjdeme zas!
Michaela Hanzelková

PROMĚNY LESŮ
V úterý 21. března v 17 hodin se ve velkém výstavním sále
bítešského muzea na Masarykově nám. č. 5 uskutečnila zajímavá přednáška lesníka Jiřího Nohela s názvem „Proměny
lesů“. V jejím úvodu seznámil posluchače člen Muzejního spolku Velkobítešska, pedagog
Mgr. Jiří Holánek, s projektem „Proměny Krajiny Bítešska“, který podpořil Fond Vysočiny
Kraje Vysočina.
Osobitý výklad Jiřího Nohela byl doprovázen promítáním dokumentu z 50. let minulého století, obsahujícího dobový pohled na lesní hospodářství v bývalém Československu,
který, pro mnohé překvapivě souzněl s názory přednášejícího na současný moderní způsob
lesního hospodářství. Ten by měl v našem výškovém a podnebním pásu nahradit převládající smrkové monokultury, výsadbou lesa smíšeného.
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Přednáška Jiřího Nohela. | Foto: Ivo Kříž

Po přednášce následovala beseda více než 60-ti účastníků s přednášejícím o současném hospodaření v lesích našeho regionu, i v celé ČR. Byla to další ze zdařilých a hojně
navštívených akcí městského muzea, jehož vedení se daří výběr zajímavých témat i přednášejících.
Alois Koukola

BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: PTALI JSME SE EDY
Druhou březnovou neděli se uskutečnilo další setkání z cyklu Bítešské akademie,
tentokrát byl jejím hostem Eduard Rovenský. Host je to poněkud netradiční, neboť obvykle
jsou zváni lidé mimobítešští. Eda však již Bíteš značně "přerostl" a mnozí spoluobčané
uvítali možnost se s ním setkat.

Z Bítešské akademie. | Foto: Archiv Bítešské akademie
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Eda je velmi zajímavou osobností spojující v sobě mnoho různých aktivit. Těmi nejviditelnějšími v současné době je hudba a veřejný život ve městě.
Díky talentu, vytrvalosti a jistě i štěstí se mu povedlo nastartovat dráhu rappera a písně
jeho skupiny Poetika hrají rádia po celé zemi. Z jeho koníčka se tak stal i zdroj obživy.
Pro posluchače bylo jistě zajímavé si poslechnout, jak se klukovi z Bíteše taková věc podaří, stejně jako co vše taková kariéra obnáší.
Protože je Eda bítešský patriot a nechce jen kritizovat či "burcovat" ve svých textech,
rozhodl se vstoupit do veřejného života a snažit se udělat něco pro své město a spoluobčany. Stal se městským radním a poznává úskalí mnohdy radostné a prospěšné, ale bohužel
často i nevděčné práce.
Mám velkou radost, že v našem městě žije člověk, který přes svůj nepopiratelný úspěch
zůstává naprosto skromný, nelení i přes časové vytížení udělat něco pro druhé a že jeho
písně nejsou jen pouhé texty.
Aleš Koubek

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ TAŤÁNY REKOVÉ
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se od 18. dubna do 28. dubna 2017
uskuteční VÝSTAVA OBRAZŮ TAŤÁNY REKOVÉ.
Autorka výstavy vystudovala Pedagogickou fakultu v Ostravě a později DAMU v Praze.
Pracovala jako pedagožka, televizní produkční, redaktorka a scenáristka. Výtvarnu se věnuje dlouhou řadu let, vyzkoušela různé techniky, až našla tu, která jí nejvíce vyhovuje:
abstraktní malbu tečkovanou redisperem. Této technice se věnuje od roku 2009.
Obrazy jsou malovány na sololitovou desku či na plátno. Použity jsou vinylové barvy,
které jsou otěruvzdorné a částečně omyvatelné. Většina obrazů má vlastní, barevně přizpůsobený dřevěný rám. Tečkování není věc neznámá, své obrazy takto vytvářejí i australští domorodci. Pro autorku je základem klasické redispero s kulatou špičkou o průměru
1- 2 mm a barvy v miskách. Zajímavostí je počet teček na obrazech, který je různý podle
motivu. Průměrně je na jednom obraze 20 - 50 000 teček.
Slavnostní vernisáž za účasti autorky se uskuteční v úterý 18. dubna v 17.00 hodin,
kde v kulturním programu vystoupí ve „zmenšené“ podobě kapela „Bandaband“.
Výstava bude otevřena: pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, sobota 9.00 –
13.00 a neděle 13.00 – 16.00 hodin.
Těšíme se na Vás.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

POZVÁNKA NA DUBNOVÉ AKCE DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Představení sociálních služeb ve Velké Bíteši
Příspěvková organizace Kraje Vysočina Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou působí ve Velké Bíteši již několik let. Nabízí pobytové i ambulatní služby lidem s mentálním
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nebo kombinovaným postižením. Nyní bychom vás rádi pozvali do Městské knihovny
Velká Bíteš, abychom vám tuto organizaci a služby, které nabízí, představili. Dostanete
odpovědi na otázky, které jste dosud neměli komu položit, a možná se díky této besedě
zbavíte strachu a předsudků o zařízeních tohoto typu. Pomocí krátkého spotu budete moci
na chvíli nahlédnout přímo do domků ve Velké Bíteši, ale i v ostatních lokalitách.
Především bychom vás chtěli seznámit s takzvanou odlehčovací službou, která je určena pro rodiny pečující o osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením nebo jiné
osoby se sníženou soběstačností. Díky odlehčovací službě, kam mohou dočasně umístnit
blízkého člověka, pomáhají vytvořit pečujícím osobám čas na jejich vlastní odpočinek
a vyřízení záležitostí, které by při péči o jejich blízkého byly velmi složité.
Hosty této besedy budou ředitelka Domova bez zámku Mgr. Hana Šeráková, sociální
pracovnice pro odlehčovací službu Riana Chytková, vedoucí DOZP Velká Bíteš Zuzana
Cesneková a terapeutka DOZP Velká Bíteš paní Eva Chytková.
Přijďte do Městské knihovny Velká Bíteš v úterý 25. dubna od 17.00 hodin.
Šaty dělají člověka
Přijďte ve čtvrtek 27. dubna od 17 hodin do Městské knihovny Velká Bíteš na besedu
o módě, zdravém životním stylu a zdravém stravování. Dozvíte se, jak být připravena na novou sezónu jaro/léto. Přichází čas na odložení teplých kabátů a objemných svetrů. Určitě máte
chuť s přicházejícím jarem udělat očistnou kúru nejen svému tělu, ale osvěžit i svůj šatník.
A abyste se cítila skvěle a sebevědomě, přijďte se dozvědět, že každá žena může být krásná, zjistíte,
jak zakrýt nedostatky a zdůraznit své přednosti, objevíte i své barvy, které vám budou lichotit.
To všechno si pro vás připravili naši hosté Dita Desová, švadlena, kostymérka, odbornice především na módní období první poloviny 20. století a Tereza Kukol, která pracuje jako výživový poradce a zabývá se především poradenstvím v oblasti zdravého životního stylu. Těšíme se na vás.
Anketa v knihovně
Nové webové stránky naší městské knihovny nabízí spoustu novinek a nově umožňují
vytvářet i ankety. Výsledky anket jsou pro nás velmi důležité, protože díky nim se dozvíme, čím můžeme přispět k tomu, abyste do knihovny chodili častěji a rádi, našli tady
opravdu to, co hledáte, a trávili zde příjemně svůj volný čas. A protože nás moc zajímá váš
názor, navštivte naše webové stránky a zvolte odpovědi na otázku „Témata přednášek
a besed které bych rád navštívil“.
Těšíme se na váš názor.
Hana Vokřínková

HRANIČNÍ KAMENY
V rámci projektu Proměny krajiny Bítešska, který podpořil
Fond Vysočiny kraje Vysočina, vás zveme na další z cyklu
přednášek, která se uskuteční tentokrát ve čtvrtek 20. dubna
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od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Přednáškou
s názvem Hraniční kameny nás provede Jan Zduba.
Hraniční kámen nebo též hraničník je obvykle kamenný kvádr, případně těleso jiného podobného tvaru, vyčnívající ze země. V minulosti se hraničními kameny vyznačovala hranice mezi různými regionálními útvary či panstvími v rámci jednoho státu.
Obvykle je hranice tvořena přímo spojnicí jednotlivých kamenů, což však neplatí
v případě hraničních vodních toků, kdy se hraniční kameny umísťují na oba břehy
vodního toku, a v tom případě je na nich umístěn popis, v jaké vzdálenosti a směru od
hranice se nacházejí.
Na přednášku bude navazovat Procházka po hraničních kamenech lesa Seč,
která se uskuteční v sobotu 22. dubna. Sraz účastníků je u ZŠ Velká Bíteš Sadová 579
v 8.30 hodin. Z Velké Bíteše se budou účastníci přemisťovat do Zálesné Zhoře.
Vlastní doprava nutná. Na procházce budou provázet Jan Zduba a Pavel Holánek,
kteří poskytnou výklad k Hraničním kamenům v lokalitě Sečského lesa, zasazených
v letech 1559 až 1807.
Ivo Kříž

DVĚ VIOLONCELLA A ŽIDOVSKÁ HUDBA
Pokud si chcete vyslechnout něco mimořádného, potom nemůžete udělat lépe než
zavítat na dubnový koncert BHP. Chystáme na Vás Jiřího Hoška a Dominiku Weiss
Hoškovou a jejich violoncella, na která nám provedou hudbu skladatelů převážně
židovského původu. Toto vynikající duo otce a dcery uvítáme v Bíteši již podruhé.
Určitě je na co se těšit.
Docent Jiří Hošek patří k nejvýraznějším violoncellistům současnosti, jeho hra je ceněna
především pro svoji brilantnost a oduševnělost. U nás je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Úspěchy na mezinárodních soutěžích
a pódiích jistě netřeba zmiňovat. Jeho repertoár sahá od barokní hudby až po modernu,
a jak patrno z úvodu, věnuje se též hudbě židovské. Pravidelně koncertuje doma i v zahraničí, nahrává pro rozhlas a natáčí CD.
Dominika Weiss Hošková hraje na violoncello od útlého dětství. Absolvovala studia
na Pražské konzervatoři a HAMU ve třídě svého otce. Stala se absolutní vítězkou soutěže
o stipendium Yamaha, absolvovala půlroční stáž v Paříži a též studovala v Izraeli na Jerusalem Academy of Music. Úspěšně se účastnila řady violoncellových soutěží, sólově koncertuje s renomovanými hudebními tělesy. V červnu 2010 jí byla udělena Stříbrná medaile
Senátu Parlamentu ČR za šíření dobrého jména a tradic České republiky v Izraeli.
Na programu koncertu jsou skladby Ernsta Blocha, Jiřiho Hoška, Maxe Brucha a Davida
Poppera. Pevně věřím, že interprety uvítáme plným sálem a bohatým potleskem. Poznačte
si do diáře úterý 4. dubna. Potkáme se jako obvykle v 19 hodin v sále KD. Srdečně Vás
zveme!
Ondřej Sedlák
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LIDOVÁ PÍSEŇ – DĚTI A MLÁDEŽ
V pátek 28. dubna 2017 v 17.00
hodin se uskuteční v sále Městského
muzea ve Velké Bíteši místní přehlídka dětských interpretů lidové
písně. Vystoupí účastníci pěveckého
kurzu, který probíhal ve zdejším muzeu v měsících únor až duben pod
lektorským vedením Kamily Pytlíkové. Kurz zpěvu pro děti a mládež
ve věku 4 až 16 let uspořádalo Regionální pracoviště tradiční lidové
kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč ve spolupráci
s Muzejním spolkem Velkobítešska.
Lektorka a žákyně - snímek z průběhu kurzu. | Foto: Silva Smutná
Během závěrečné přehlídky patnáct
zpěváčků a zpěváků hudebně doprovodí Kamila Coufalová-Pytlíková (housle) a Jaroslav
Coufal (akordeon). Akce proběhne v rámci slavnostního otevření nové etnografické výstavy - bližší informace k výstavě v dalším článku.
Silva Smutná

ZAJÍMAVÁ VÝSTAVA V MUZEU
Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci s Regionálním pracovištěm tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč připravilo pro letošní sezónu
zajímavou výstavu "Tradiční úprava a úbor hlavy žen k lidovému kroji na Horácku a Podhorácku jindy a nyní". Věříme, že tato výstava, námětem zcela výjimečná, zaujme nejen mládež z folklorního hnutí, dřívější a současné členy hodové chasy v místě a okolí,
ale zajisté též širokou i odbornou veřejnost. Návštěvníci shlédnou vzácné sbírkové předměty ze čtyř krajských i několika městských muzeí v našem regionu - to znamená jak z naší
podhorácké oblasti, tak z moravského i českého Horácka. Výstava obsahuje panelovou
část s bohatou obrazovou dokumentací účesů a úborů hlav k lidovým krojům při různých
slavnostních příležitostech v současnosti, způsoby a postupy vázání šátků. Ve skříňových
a pultových vitrínách jsou vystaveny různé druhy šátků, věnce, hřebeny, ozdoby a řada
čepců - od vyšívaných plátěných až po starobylé krepíny a vzácné zlaté čepce, které nosily jak měšťanky, tak bohaté selky a mlynářky. Návštěvníci si mohou prohlédnout rekonstrukce již zaniklých či méně známých účesů na trojrozměrných exponátech. Pozornost zaujmou historické ikonografické materiály, avšak též i záběry z průběhu realizace projektu
NÚLK Strážnice (Tradiční úprava hlavy), kdy při provádění účesů spolupracovalo zdejší
regionální pracoviště TLK spolu s mládeží z Národopisného souboru Bítešan.
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Bítešanka při rekonstrukci úboru hlavy nevěsty. | Foto: Silva Smutná

Věříme, že výstava zaujme návštěvnickou veřejnost, poskytne nejen poučení, ale bude
i pro mnohou dívku či ženu zdrojem inspirace. Vernisáž se koná v pátek 28. dubna 2017
v 17.00 hodin. Výstava bude přístupná do konce měsíce září 2017, a to úterý – pátek
8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00 hodin. Mimo otevírací dobu možnost shlédnutí výstavy po
telefonické domluvě. Tel. č. 566 789 380, 731 852 112. Více informací najdete na webu
muzeumbites.cz.
Silva Smutná

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše,
zabývající se dobou před polovinou 20. století. Nyní RŮŽOVÁ ULICE, BÝVALÝ
ROHOVÝ DŮM ČP. 152:
V roce 1594 držel dům Jíra Brychetka, r. 1638 Jan Brychetka. První zápis v gruntovních
knihách se k domu vztahuje až k r. 1670, kdy bratři Pavel a Jan Brychetkovi prodali „krunt na
díle zpuštěný i [se] stodůlkou na Psí Hoře po nebožtíkovi Jiříkovi Brychetkovi otci jejich, ve
Psí ulici na rohu proti bráně“, a to za cenu 40 moravských zlatých svému švagrovi(?) Matěji
Suchánkovi. Ten prodal dům r. 1682 v téže ceně dále Františku Truskovi. O 60 let později,
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Rohový dům čp. 152, v současnosti zaniklý, po válečných událostech v květnu 1945. | Foto: Archiv muzea.

r. 1742, zakoupil „nyní zpustlý“ dům po Truskovi „i s místem pro vystavět mohoucí stodolu
na Psí Hoře“ za tutéž cenu Matěj Hubáček, který byl „rodilý z Brandejsa nad Orlicí z království českého“. Hubáček tehdy vyplatil všechny dědice, čímž měl dům zcela splacen. Roku
1755 směnil s Františkem Tišlerem svůj dům za dům na náměstí čp. 17. A „poněvadž na touž
chalupu Matěj Hubáček náklad vedl, tak tehdy i s těmi vyšacovanejmi 40 zlatými moravskými
nákladu 105 zlatých rejnských [tj. 90 mor. zl.] počítá k dědičnému držení a užívání“.
V červenci 1763 „byvše v ubec prohlášeno, že domek zde v městě Velkej Biteši bejvalého
měšťana France Tišlera (kterej velice se zadlužíc, odsud z Biteše opustíc ten svůj domek
i se svou manželkou a mohovitostí v měsíci september v předešlým 1762. roku ušel a ačkoliv oustně i písebně citirován jsouce, aby do svého domku a Biteše se navrátil, dluhy platil,
domek spravoval nebo sám ten domek prodával, k tomu ničemu povolnej bejti nechtěl)
právně prodáván bude. Po takovým toho domku prodaje trojím prohlášením jediná po
v pánu zemřelým panu Kašparovi Prokšovi, zde v Biteši bejvalým syndikusovi, pozůstalá
vdova paní Františka Prokšová toho Franc Tišlerovského domku kupcem bejti se prohlásila […] pan primátor, pan purkmistr a přísedící páni radní prohlížejíce, že ten domek,
jak již bez toho velmi zpustlej jest, vlastního hospodáře nemajíc, čím délej tím víc do gruntu
zpuštěn bude, na to se snesli, podotknutej domek jmenovanej vdově paní Františce Prokšovej prodati […] za sumu padesát sedum rejnských zlatých“.
Dům pak v květnu 1776 při velkém požáru pohořel, načež v červenci téhož roku Josef Vodička „ukoupil místo pohořelý chalupy pod numerem 24 nárožní [...] od Františky Prokšový
u přítomnosti jejího vlastního syna Antonína Prokše se vším právem a příslušenstvím, co k tomu
od starodávna přináleželo, za sumu hotových peněz 50 zlatých rejnských, které ona prodavatelkyně k svým rukám v hotovosti náležitě přijala, a tak za vlastní a dědičný jemu a potomkům
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jeho budoucně tímto k svobodnému vládnutí a oužívání se připisuje“. Zedník Josef Vodička
r. 1808 postoupil dům v ceně 800 zl. svému synovi krejčímu Ignáci Vodičkovi. Ten měl vyplatit svého bratra Václava 350 zl.; sestry Evu provdanou za Jiříka Bauera a Eleonoru už otec
vybavil. Pak r. 1827 již vdova po Ignáci Vodičkovi Tekla postoupila dům s domovní zahradou
a s rolí v trati Ke Krevlicím svému novému nastávajícímu manželovi Františku Svobodovi
z Košíkova. Svoboda měl následně vyplatit 2000 zl., a to 100 zl. do městské pokladny,
stejnou částku kostelu „jakožto Kalábská fundaci na mše svatý“, 50 zl. také kostelu jako fundace Antonína Šandery na mše a dalších 50 zl. též kostelu jako karmelská fundace též na mše,
100 zl. do sirotčí pokladny, 500 zl. do Svatoslavi školnímu učiteli Tomáši Chlumskému,
200 zl. dluhu Františku Dvořákovi a menší dluhy Jiříku Jelínkovi, Jakubu Loukotovi a Rozálii
Šacové. Měl se také postarat o sirotka Františka Vodičku a tchyni Barboru Vodičkovou.
Již r. 1832 koupil od Svobody dům „s těma všema patřícíma rolima a tálovou loukou,
jak jeden každý soused užívá“, za 1220 zl. Bernard Odvářka pro svého syna Antonína Odvářku. Bernard Odvářka ale r. 1839 prodal dům dále, „poněvadž jeho syn Antonín zemřel“, za 1356
zl. Antonínu Porupkovi. Následně r. 1841 koupil dům za 1380 zl. Antonín Antošek, který jej
r. 1846 postoupil svému synovi Josefu Antoškovi. Poté, co r. 1854 Františka Antošková zřejmě
ovdověla, prodala dům následujícího roku 1855 za 2000 zl. Františku Holubovi.
V r. 1871 koupila dům za 2600 zl. Marie Mužíková z Košíkova, po které jej r. 1892 zdědili novomanželé František a Antonie (roz. Kozová) Mužíkovi. Následně r. 1930 koupil
polovinu domu Ludvík Mužík, který jej r. 1945 pobořený po zásahu leteckými bombami
obnovil. O životě v domě za Ludvíka Mužíka vypovídají vzpomínky jeho synovce Miloslava Nováčka, které byly uveřejněny ve Zpravodaji v roce 1997.
Po změně režimu byl dům, na základě rozsudku lidového soudu v Náměšti nad Oslavou ze srpna 1951, pozměněném rozsudkem krajského soudu v Brně z listopadu 1951
a rozhodnutím Místního národního výboru ve Velké Bíteši z prosince 1951, převeden pod
národní správu. V r. 1955 byla polovina domu připsána Československému státu - Místnímu národnímu výboru ve Velké Bíteši, který získal druhou polovinu domu r. 1963 na
základě rozhodnutí Okresního národního výboru ve Žďáru n. S. z listopadu 1960 a října
1961. Dodejme, že toto znárodnění bylo opřeno o občanský zákoník z r. 1950, který nahradil dosavadní z r. 1811, a který byl sám nahrazen r. 1964 novým. Tento občanský zákoník
byl inspirován sovětským občanským zákoníkem z r. 1922 a měl zajistit zejména kontrolu
a dohled státu nad téměř veškerým majetkem. Dům byl nakonec definitivně zbourán v roce
1997 za účelem zpřehlednění křižovatky, v loňském roce upravené na okružní.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 49,
133, kn. č. 11788, fol. 226, 330, kn. č. 11789, fol. 85, 172, 173, 191, kn. č. 11792, fol. 2, 24, 61,
kn. č. 11797, fol. 82. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha
Velká Bíteš Růžová ulice, č. kn. vl. 90. Miloslav NOVÁČEK, Růžová ulice č. 152, Zpravodaj města
Velké Bíteše, březen 1997, s. 8–9. TÝŽ, Rodný dům Miloslava Nováčka, Tamtéž, duben 1997, s. 6–7.

Jan Zduba
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – VELIKONOČNÍ
KOLÁČE (MAZANCE)

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Velikonoční svátky bývaly pro představitele barokní bítešské obce příležitostí k obdarovávání. Tak v úterý po Velikonocích 7. dubna 1676 páni kantoři obdrželi od města 6,5 libry
(tj. 3,34 kg) telecího masa (13 kr.) a 21 krejcarů na pivo a chléb. Radniční hospodyně Rejna
Procházková poté, co vylíčila na radnici dolní světnici (12 kr.), obdržela o Bílé sobotě
6. dubna 1697 dalších 5 krejcarů ke svátkům. Rovněž k velikonočním svátkům v roce 1701
vrchnostenský Fiškal přijal od města půl telete a beránka (1 zl. 36 kr.), které město zaplatilo Jiříku Kočentovi až v polovině července. Pro „Jejich Milosti mladý pány a slečny“,
tedy děti vrchnosti, když „přijedouc Jejich Milost paní hraběnka na Náměšť“, město napeklo týden po Velikonocích v pondělí 10. dubna 1673 „koláče“ z 8 mejtníků (tj. asi 22,4
či 31 litru) mouky (celkem za 2 zl. 31 kr.). Stejně tak učinilo se stejnými náklady ve středu
10. dubna 1680, tedy týden před Velikonocemi. Nutno dodat, že v obecních účtech u těchto
darů koláčů není zmínka, že by se vztahovaly k velikonočním svátkům.
Málokdy město koláče samo peklo, zpravidla je nakupovalo hotové, aby jimi v průběhu
roku uctilo jak vrchnostenské úředníky, tak mnohé další. Kupříkladu nejvyššímu z vrchnostenských úředníků na náměšťském zámku hejtmanovi město vydalo 26. května 1685
koláče za 6 kr., rovněž i 4. října 1699 o jarmarku na sv. Františka v rámci většího pohoštění
(spolu s vepřovou pečení 22 kr.). Při rovněž bohatším občerstvení 29. května 1698 město nabídlo koláče úředníkům při lovení rybníka (spolu s moukou 6 kr.), stejně tak i 26. září 1695
(spolu se zelníky 7,5 kr.). Koláč obdrželi 28. října 1695 i dva mušketýři ze Špilberku, které
město hostilo asi kvůli opožděnému výběru daní (spolu s chlebem 2 kr.). Jindy 20. června
1695 koláče dostal komisař brněnského kraje, když v Bíteši čekal na příchod vojenských
rekrutů (spolu s moukou a krupicí 12 kr.). Dokonce i při vaření piva 24. května 1695 byly
výjimečně vydány koláče za 3 krejcary. Koláče si dopřávali též samotní představitelé města,
kupříkladu v polovině června 1712 při pobytu v Brně (za 3 kr. a 2 kr.) či při vytýkání desátku
z obilí 27. srpna 1694 za 3 kr., anebo při obnově purkmistra 5. října 1695 (spolu s páleným
za 10 kr.). Jako o Velikonocích, tak také o vánočních svátcích město napeklo v letech 1672
a 1680 „koláče“, které se svým složením nápadně podobají dnešním vánočkám.
Mazance bývaly v českých zemích obvyklé nejpozději od 15. století. Pekli je ve větších
městech specializovaní pekaři mazanečníci v průběhu celého roku. Mazanci se rozumělo
nasládlé pečivo, často z kynutého těsta, „pomazané“ náplní. Samotný název „maz“ se přitom vztahoval na kořeněná povidla ze sladkého ovoce nebo zeleniny. Základem mazanců
tehdy bývala sladká smetana, do které se nasypala bílá mouka a přidaly se tekuté kvasnice,
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vejce a koření (zejména šafrán a hřebíček). Mazancem se tehdy na přelomu 15. a 16. století
rozuměl i jakýsi koláč, který byl sestaven z krajíčků bílého chleba namočených ve sladkém víně, proložených makovou nebo mandlovou kaší a upečen. Suroviny na výše zmíněné
„koláče“, napečené zřejmě v bítešské radniční kuchyni po Velikonocích roku 1673, se sestávaly z mouky, smetany, mléka, másla, vajec, tvarůžků, cukru, soli, švestek, hrozinek, mandlí,
skořice, muškátového oříšku a šafránu. Lze předpokládat, že užity byly i kvasnice,
které obec mohla získat z vaření piva. Na základě tohoto složení nelze jednoznačně rozhodnout, zdali to byly mazance dnešního typu, anebo nám známé koláče s náplní. Nápadné je,
že název „mazanec“ se v kuchařských receptech od konce 16. století přestal vyskytovat a ani
později se kupříkladu v bítešském hospodyňském kurzu roku 1933 nevyučoval. Dokonce ani
má prababička ani babička neznaly žádný recept na mazanec a ani nemívaly zvyk péct na
velikonoční svátky mazanec nebo beránka. Pravděpodobné vysvětlení je, že „koláče“ (ve významu „pečivo kulatého tvaru“) bývaly víceméně totožné s „mazancem“ (význam viz výše).
Až v poměrně nedávné době došlo k rehabilitaci mazance, a to jako velikonočního pečiva ve
formě bochníku ze sladkého kynutého těsta, s naříznutým křížem navrchu.
„Čisté mazance“ dle „Kuchařství“ pražského tiskaře Jana Kantora z 2. třetiny
16. století
Rozehřej smetanu s máslem, vsyp do ní bílou mouku a smíchej v kaši, přidej vejce, přiměřeně kvásku a dobře vypracuj v těsto. Potom vezmi šafrán a hřebíček, strouhaný tvaroh, přidej vejce, smíchej a hned tím plň těsto. Až bude těsto dobře nakynuté, upeč v rozehřáté peci.
„Koláč syrnej k Veliké noci“ dle téhož tisku
Nastrouhej tvaroh („sejr mladý nevelmi mastný“) a tvarůžky („starý sejr nemastný“)
a hrst na prach tlučených jáhel. Sesypej to v hromadu a smíchej, přidej vejce v množství
podle toho, jak velký chceš mít koláč, smíchej a nech stát asi 4 hodiny. Potom udělej bochníkové těsto s kořením (viz výše) a nech je dobře vykynout. Pokud chceš mít koláč dobře
syrný, dej třetinu toho tvarohu do bochníkového těsta. Pokud nechceš mít příliš syrný
koláč, dej bochníkové těsto na jednu stranu a tvaroh s vejci na druhou stranu, i bude jako
selský koláč a bude chutný. Až bochníkové těsto dobře vykyne, dobře je zhněť s tím tvarohem s vejci, nech spolu kynout asi hodinu, bude to čistý vaječný koláč.
Zdroje: Rukopisný receptář Magdaleny Jeřábkové (1875–1964). Rukopisný receptář Antonie Jeřábkové (1916–2009), jehož základem jsou recepty z tříměsíčního hospodyňského kurzu absolvovaného
ve Velké Bíteši ve dnech 1. 5. – 30. 7. 1933. Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše,
vlastivědný sborník Západní Morava XVIII., 2014, s. 183–236, zde s. 199, 216. Magdalena BERANOVÁ, Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Praha 2011, dotisk 2. vydání Praha 2012, s. 73. TÁŽ,
Tradiční české kuchařky : Jak se vařilo před M. D. Rettigovou, Praha 2001, s. 58. M. ÚLEHLOVÁTILSCHOVÁ, Česká strava lidová, Praha 1945, reedice Praha 2011, s. 231–232. Čeněk ZÍBRT,
Staročeské umění kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 214–216 (recepty).

Jan Zduba
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Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
Část III

Konec živnosti
V roce 1935 dokončil otec opravu rodinného domu, poničeného požárem v předchozím roce. Zednické práce si prováděl sám, s vazbou mu pomáhal jeho kamarád Ludvík
Kopeček, kterého napadl stavitel K. B., který jinak pro svoji tloušťku neudělal ani krok
a vynadal mu že „fušuje“ bez živnostenského oprávnění.
Na jaře roku 1936 chtěl otec znovu vybudovat zničenou stolařskou dílnu. Matka mu to
však nedovolila, bála se další živnostenské bídy, které si v době hospodářské krize užila
víc než dost a stejně nebyly k mání potřebné finance. Proto si otec našel práci u stolařské
firmy Karpíšek v Brně-Husovicích.
V květnu 1936 si pronajal dvoupokojový byt na rohu Cyrilské a Mlýnské ulice za sjednaný nájem 250 Kč za měsíc. Zanedlouho se za ním přestěhovala také matka s veškerým
nábytkem. Já jsem zůstal ještě ve Velké Bíteši u strýce Ludvíka Hrbka na Hybešově ulici,
abych mohl dokončit 1. ročník měšťanské školy („měšťanky“ - 2. stupeň ZŠ). Drželi mě
tam také moji nejlepší kamarádi, Leoš a Miroslav Almerovi, Jenda Mužík a ze sousedního
Karlova: Adolf a Karel Miliánovi a Břeťa Tuček. Později, po vyhnání ze Slovenska, k nim
přibyli sourozenci Břeťa, Jarek a Blažena Poledňovi. Těžko se mi s nimi loučilo.

Stolařská dílna manželů Ondrákových. | Foto: Rodinný archiv
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Stěhujeme se do Brna
1. července 1936 jsem se k rodičům do Brna přestěhoval také já se sestrou Květoslavou. Poněvadž rodiče museli splácet hypoteční úvěr 40 000,- Kč za náš dům
č. 32 ve Velké Bíteši, byli jsme nuceni vzít do podnájmu strýce Ludvíka Hrbka
a pana Antonína Miliána, kteří pracovali v brněnské Zbrojovce. Vařili jsme jim také
obědy a večeře.
Na život v Brně jsem si těžko zvykal, protože jsem tam neměl žádné nové kamarády. Oba rodiče pracovali, a tak jsem musel sám chodit nakupovat základní potraviny.
Mouku, cukr, chléb aj. jsem nakupoval v družstvu „Včela“ na Čechyňské ulici. Asi jsem
svým nízkým věkem působil dost podivně, protože si mě vedoucí prodejny často dobíral
slovy: „Co budeš dnes vařit?“. Ale později mně sám vždy poradil s tím, co mám koupit.
Maso jsem nakupoval v „Řeznictví“ na Josefské ulici. Maminka mě vedla k samostatnosti a také mě postupně naučila vařit. Vařil jsem jak během docházky do měšťanky,
tak také později na průmyslovce. Po přestěhování do Brna se nám podstatně zvýšila životní
úroveň. Ve Velké Bíteši jsme často neměli ani na chleba, a to byl otec živnostník – mistr
stolař. V Brně pracoval jen jako „dělník stolař“, tedy na nižším společenském stupni,
a přesto na tom byl finančně lépe. V Brně jsme měli masitá jídla i během týdne a v neděli k tomu i buchty. Takový byl rozdíl mezi Brnem a Velkou Bíteší - zaostalým malým
konzervativním městem, a to nejen v životní úrovni, ale i ve vzdělání. Byli zde dobří
učitelé, ale někteří nestáli za nic. Uvedu příklad učitele S., který se do Bíteše přiženil:
mému spolužákovi, který se špatně vyjadřoval a koktal, nechal spočítat počet čtverečků:
10 x 10 = 100. Ten během téměř celé vyučovací hodiny napočítal různé hodnoty,
ale nikdy se sta nedopočítal. Tento „pan učitel“ mučil téměř sadisticky jednoho žáka,
místo toho, aby vyučoval zbývajících pětatřicet.
Nový byt
Ještě na podzim roku 1936 nám paní Raušová z Velké Bíteše zajistila větší byt v ulici Na
Špitálce č. 16. Název napovídá, že to byl jeden ze dvou domů, které zůstaly z areálu bývalé nemocnice. Na severní straně ulice byla postavena textilní továrna, na jižní nový dům,
který se později, při bombardování během války, úplně sesypal, ale staré domy se zdmi
tlustými 60 cm vydržely. V bytě byla velká kuchyň o rozměrech 5x6 m, přibližně stejně
velká ložnice a dva menší pokoje. WC, určené pouze pro nás, bylo na chodbě. Využívat
jsme mohli také společnou prádelnu, ve které jsme se mohli i vykoupat. Naším sousedem
byl majitel domu - žid pan Berger, který se svou rodinou obýval dva spojené byty. Ve dvoře
měl přistavěnou budovu, kde jeho bratr vyráběl alkoholické nápoje. Jeho rodina bydlela
nad námi ve II. poschodí. Měli syna a dceru asi o čtyři roky starší než já. Pan domácí měl
syna Eduarda a dceru Datynu, kteří byli přibližně stejně staří jako já se sestrou (12+8).
S rodinou Bergerových nás pojilo neformální přátelství. Jednou objednal pan domácí taxík
a naše rodina s jeho dětmi vyrazila na výlet do Velké Bíteše. Prohlédli jsme si náš dům,
ale hlavním cílem bylo chytání ryb v Radostínách. Moc jsme toho chytili, přesto se nám
výlet velice líbil.
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Setkání s Raušovými. V přístavbě byla již zmíněná společná prádelna a byt domovníka,
kterým byla paní Raušová. Její manžel byl řezníkem a pocházel z Velké Bíteše. Měli jednoho syna a dvě dcery o několik let starší než já. Jejich vztah k otci nebyl zrovna přátelský,
proto pan Rauš chodil často do našeho bytu. Vždy donesl kilo čerstvě upražených burských
oříšků, o které jsme hráli „mariáš“ tak dlouho, dokud jsme je všechny nesnědli. Sestra
pouze přihlížela, ale oříšky jí velmi chutnaly. Pan Rauš pracoval na jatkách v Masné ulici
a jednou týdně pomáhal svým sourozencům nosit půlky prasat do chladírny. Za odnesení
jedné půlky dostával jednu korunu. Bítešští řezníci prodávali vepřové po 6,- Kč za jeden
kilogram. Pokud převažovala nabídka nad poptávkou, museli jít s cenou dolů a dokonce
prodávali i pod cenou za kterou nakupovali od bítešských a okolních rolníků. U obchodníků s masem na Josefské ulici, kam jsem chodil nakupovat, byla cena vyšší 8,- až 9,- Kč
za 1 kg, podle druhu a jakosti.
Předválečné období
Přestože se ekonomika ČSR díky nárůstu zbrojní výroby postupně rozvíjela, byla nezaměstnanost zejména v zimních měsících stále vysoká. Také otec byl přes zimu nezaměstnaný a prováděl „načerno“ různé opravy nábytku a bytových zařízení.
Umožnil mu to pan Večeřa z Velké Bíteše ve své dílně v Mlýnské ulici. V roce 1937 se
naše životní úroveň dále zvýšila. Otec pracoval opět jako stolař a matka si našla práci jako
„domácí šička“ u firmy Hostaša Brno na Cejlu. Na splátkový úvěr si koupila „šlapací“ šicí
stroj a elektrickou žehličku. Šila podvazkové pásy a podprsenky, já jsem k nim přišíval
knoflíky nebo háčky a hotové výrobky jsem žehlil. Přitom jsem se ještě musel učit do
„měšťanky“, později do průmyslovky.
Mnichovská zrada. Den 29. září roku 1938 byl pro náš národ osudným. Podepsáním
„Mnichovské dohody“ zradili naši spojenci Anglie a Francie prezidenta dr. Beneše, prý aby
„zachránili mír“, a předhodili naše pohraniční oblasti (Sudety) Hitlerovi. Mnoho našich
občanů odtud uteklo do vnitrozemí, kde těžko hledali ubytování. Proto také moji rodiče
společně s domovnicí ubytovali dočasně jednu rodinu. Po obsazení našeho pohraničí Německem se značně vyhrotily vztahy mezi Čechy a Němci, kteří napadali zejména Židy.
Jejich obchody byly označovány nápisem JUDE a šesticípou hvězdou. Židé byli napadáni
také brněnskými Němci. Byla zapálena synagoga v Mlýnské ulici a zřítila se. Synagoga
v ulici Ponávka poblíž úrazové nemocnice byla rovněž zapálena a těžce poškozená byla
po válce zbořena. Němečtí nacisté a jejich příznivci pořádali útoky na Židy přímo v jejich
bytech. Ti se potom shromažďovali v bytech větších, aby se mohli lépe bránit.
U našeho domácího – žida pana Bergra, byla dokonce ubytovaná židovská rodina z Berlína, která utekla před „pogromy“ organizovanými německými nacisty. Otec rodiny pan
Löwy byl redaktorem nějakých německých novin. Jeho manželka s asi tříletou holčičkou
byly blonďaté a svědčily spíše o arijském původu.
Pokračování příště
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval
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JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH
Vážení čtenáři,
redakce Zpravodaje připravila seriál článků, ve kterých Vás budeme informovat o aktuální situaci v našich devíti „místních částech“, kterými jsou tyto, v minulosti většinou samostatné obce: Bezděkov, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Jestřabí, Jindřichov,
Košíkov, Ludvíkov a Pánov. Každá z nich má svoji zajímavou historii, popsanou postupně ve Zpravodajích počínaje rokem 2011. Dějinné události se tu vzájemně proplétají
a mnohdy úzce souvisí s Velkou Bíteší, centrem regionu. Nyní však chceme přiblížit také
současnost těchto našich souputníků.
BEZDĚKOV (I. část)
Když jsem se v mrazivém lednovém odpoledni ocitl na liduprázdné bezděkovské návsi,
abych se setkal s dlouholetým předsedou osadního výboru, kterým je od roku 2002 Jiří
Křikava, uvědomil jsem si citelný rozdíl mezi životem v dnešní malé vesničce a životem ve
městě. Tento rozdíl se projevuje zvláště v posledních letech, kdy postupně zaniklo prosperujícího zemědělství, které bylo zdrojem ekonomického a kulturního zázemí rozvoje vesnice
i jejího společenského života. Promrzlý a posmutnělý kulturní dům, jako němý svědek této
tristní situace, nás od zde předem domluvené schůzky odradil a my jsme se proto přesunuli k místnímu úspěšnému podnikateli panu Petru Vondrákovi.
Základní informace o obci

Nachází se 4 km západně od
Velké Bíteše, na mírně zvlněné,
poměrně vysoko položené planině, v nadmořské výšce 529
m, těsně u bývalé říšské, později státní, nyní silnice č.II/602
a nedaleko dálnice D1. Tvoří ji
charakteristická podlouhlá náves, rovnoběžná s touto silnicí
a žije v ní 62 stálých obyvatel.
Obec patří k nejmladším
v regionu. Byla založena teprve v roce 1737 majitelem
Bezděkov – letecký snímek. | Zdroj: Regionální učebnice
náměšťského panství, hrabětem Václavem Adrianem z Enkenvoirtu, pod názvem ENKENFURT. Tento německý
název (Furt = brod) používala až do roku 1931, ve kterém byla přejmenována na Be-
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zděkov. Tímto úředním aktem se po více jak šesti stech letech vrátila k původnímu
názvu zaniklého „dvora“ Bezděkov. V roce 1974 došlo k integraci obcí a obec byla
přičleněna do Velké Bíteše.
Silná vazba na Velkou Bíteš je dána nejen vzájemnou blízkostí a pohodlným spojením,
ale také společnými snahami v minulosti. Uvedu příklad z obecní kroniky:
„Na slavnostně ověnčených vozech a také na koních se vydali Bezděkovští do Velké
Bíteše, aby se na svátek mistra Jana Husa v roce 1925 připojili k manifestaci celého okresu
velkobítešského za stavbu velké dvoukolejné dráhy Plzeň – Brno, která měla vést přes
Velkou Bíteš“.
Rozhovor
V kanceláři firmy PEVOPLAST si povídám s nejaktivnějšími členy místního osadního
výboru – s jeho předsedou Jiřím Křikavou a s majitelem firmy Petrem Vondrákem.
Jak se žije lidem v Bezděkově ?
„To je jednoduchá otázka, ale těžká odpověď“, uvažuje Petr Vondrák (PV).
„Když tady někdo postavil nebo koupil barák, tak tady zůstal, ne, že by odešel“, doplňuje
Jiří Křikava (JK).
PV Když to vezmu globálně, tak Bezděkov má mnoho výhod a dvě nebo tři velké
nevýhody. Výhody spatřuji v tom, že je zde relativně čisté prostředí, dobrá dopravní
obslužnost díky blízkosti silnice II/602, blízkost Velké Bíteše i Velkého Meziříčí, co se
týče nákupů, zdravotní péče aj. Nevýhodou je paradoxně zase ta „šestsetdvojka“, protože
když je na dálnici nějaký karambol, tak tady nepřejdete komunikaci a ani nevyjedete
autem. A další, menší nevýhoda je blízkost dálnice, protože je zde vlastně holá planina
a hluk se zde šíří ve dne, v noci. Možná, až se dálnice opraví, tak zde nebude ten chatakteristický zvuk – ta, ta, ta...
JK Nejsem žádný odborník, ale podle mě to má logické vysvětlení. Zvuk se šíří po planině
a ten les to odráží zpět na Bezděkov.
PV Ale zvyknout se na to dá, až se tady podaří zajistit nějaká ta místa pro bytovou výstavbu, tak to zase bude o něčem jiném. A proto říkám – zrekonstruovat kulturní dům,
postavit pěkné dětské hřiště, rozšířit sběrná místa na tříděný odpad.
Oba se však shodují na tom, že největším současným problémem obce je havarijní stav
kulturního domu.
A co takhle hospůdka?
PV Řeknu upřímně, také jsme o tom uvažovali, ale těch chlapů je tady relativně málo.
JK To by muselo být tak jednou do týdne, třeba v kulturním domě. Ale těch pět až šest lidí
by hospodského neuživilo.
PV Musela by to být nějaká „dobrovolnická“ forma a teď máte navíc to EET. Kvůli protikuřáckému zákonu bychom to stejně museli udělat jako „Klubovnu“, protože nekuřáci si
rádi sednou s kuřákama, aby si mohli popovídat, ne aby každý seděl jinde. Ale je nás tady
málo. Bohužel tady začíná vznikat taková ta „anonymita velkoměsta“, protože někteří lidé
se vůbec nezapojují do ničeho, ani nemají zájem.
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Obyvatelé
Jaký je demografický vývoj?
JK Teoreticky lidí přibývá. Byly zde prodány čtyři baráky, všechny jsou plné, ale jejich
obyvatelé zde nemají trvalý pohyb.
PV Já bych to řekl trochu jinak. Ubylo několik stálých obyvatel, kteří odešli přirozeně,
věkem a noví vlastníci těchto objektů je mají pouze jako rekreační zařízení. Ty argumenty
jsou různé. Oni tady bydlí, někteří dojíždějí za prací, za lékařskou péčí, ale trvalý pobyt
zde nemají.
Jak pracuje osadní výbor
Stojí v čele všech aktivit a pracuje v tomto složení:
Křikava Jiří – předseda, Vondrák Petr, Borkovec Zdeněk, Buchta Jiří, Pecina Jiří a Kopáček Petr - nový člen, aby tam byl někdo „z vrchu“, říká předseda.
Vztahy s městem
„Mám dojem, že na radnici nikoho neznám, a znal jsem jen málo i v minulých volebních
obdobích. Když se vracím z práce, tak už tam nikdo není. Myslím si, že je to určitá nevýhoda. Jinde přišly peníze, opravovaly se kulturáky, ale v Bezděkově ne“. Teď už je to lepší,
chodí tam pan Petr Vondrák“, říká Jiří Křikava a pokračuje:
„Bez problémů není ani spolupráce s Technickými službami (TS)“.
Petr Vondrák mírně oponuje:
„Je pravda, že někdy spolupráce s TS má nějaké drobné nedostatky, ale myslím si, že je to
o vzájemné komunikaci, o lidech“.
Jiří Křikava zakončuje tuto část rozhovoru:

Křižovatka nových bezprašných cest. | Foto: Petr Vondrák
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„Tak, jak je to nyní, je to nejlepší, co mohlo město udělat. Obec dostane přidělenou částku
podle počtu obyvatel a může si s ní sama hospodařit. Pro nás je to asi 168 000 Kč na
rok. První, co musíme udělat, je opravit střechu na kulturním domě. Máme našetřených
320 000 Kč. Loni jsme utratili pouze 2 000 Kč za dětský karneval“,
Co se nám podařilo v roce 2016
– Vybudovat bezprašné cesty (obecní komunikace) po celé vesnici
– Realizovat první etapu rozšíření veřejného osvětlení
– Zavést „elektrické zvonění“ na kapličce
– Zahájit přípravné práce pro celkovou úpravu návsi – centrálního „náměstíčka“
		 (a před několika roky)
5. Pořídit sběrné místo na třídění odpadu
6. Obnovit historickou „třešňovou alej“
Co se nám nepodařilo
7. Vyměnit střešní krytinu na kulturním domě
8. Znovu obnovit cestu za vesnicí
Co bychom si přáli
9. Pěkné, malé dětské hřiště
K jednotlivým bodům:
1. Obecní komunikace
Ve spolupráci s městem se nám v roce 2016 podařilo splnit naše toužebné přání - opravit
všechny místní komunikace tak, aby byly bezprašné. Nepodařilo se však obnovit cestu za
vesnicí. (– viz bod 8.)
Dokončení příště

Alois Koukola

OSTATNÍ
ZPRÁVA CYKLISTŮM
Zima je za námi. Už je to tady. Začnou zase výlety na kolech. Pod záštitou Seniorklubu
to bude už 17. ročník. Každou poslední sobotu v měsících duben až říjen. Opět milé setkání
s přáteli, nezávodíme, nehltáme kilometry, nevynecháme zajímavá místa, kocháme se,
rádi poznáme a zastavíme se v příjemné hospůdce. Kolem našeho města se dá na kole dojet
k tolika krásným místům, kam nedojdeme pěšky a kam se autem třeba nedostaneme.
A taky něco uděláme pro naši kondici.
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Z výletů na kole. | Foto: Archiv seniorklubu

Pravidla našich výletů jsou stále stejná,vyzkoušená a osvědčená:
- Výlety jsou určeny všem, bez věkového omezení, bez přihlášek, bez poplatků
- Každý má volnost pohybu, možnost vlastní trasy, každý zodpovídá za svoji
		 bezpečnost
- Jezdí se každou poslední sobotu v měsících duben až říjen, srazy u fotbal. stadionu,
		 odjezdy v dubnu a říjnu ve 13.00 hod., v ostatních měsících v 9.00 hod.
- Kromě dubna a října jsou výlety celodenní, norma do 50 km
- Naše barva je žlutá: bundy, dresy, kola, přilby,…..
A kam pojedeme?
Domluvíme se na startu. Námětů ve 4 vydaných Průvodcích je hodně. Ale určitě něco
nového vymyslíme. Ale ten první dubnový výlet nám navrhl jeden z našich pravidelných
účastníků. Směr podél potoka do Křoví, k Jakoubku, k Františku, Devět křížů, studánka
u Zhořské mokřiny, Stanoviště a domů.
Karel Smolík

JITUŠKA A DAVÍDEK NEHYBKOVI NAROZENI 26. 5. 2010
Jsme dvojčata a narodily jsme se svým rodičům dříve, než nás čekali. Na svět jsme
přišly moc brzy, již v 26. týdnu naší existence, kdy pro nás ještě nebyla vybraná
jména ani nachystané postýlky. Narodily jsme se s Dětskou mozkovou obrnou a péče
o nás není jednoduchá ani levná. Maminka s tatínkem se o nás starají ze všech sil,
jak jenom můžou.
Rodiče s námi jezdí na různá rehabilitační cvičení, někdy jenom dopoledne, někdy na
týden, ale nejvíc nám pomáhají lázně, kde jsme čtyři týdny a kde „dostaneme pořádně
do těla“ :-D. Rodiče se tam naučí jak s námi cvičit doma, my tam zesílíme a taky jsme
o něco šikovnější. Efekt z lázní přetrvává nejdéle dva měsíce, bohužel další lázně, na které
máme od pojišťovny nárok, můžeme absolvovat až za půl roku. Existuje ještě možnost být
v lázních vícekrát, a to jako samoplátci. Na to se ještě mamince a tatínkovi nepodařilo nastřádat dost korunek :-( proto se naši rodiče rozhodli obrátit s prosbou o finanční dary na ty
z Vás, kteří máte dobré srdce a možnost přispět nám na léčbu nebo kompenzační pomůcky,
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třeba i malou částkou. Moc Vám děkujeme. Naše pokroky pak můžete sledovat na stránce Facebooku,
Sbírka víček pro Jitušku a Davídka, kterou pro nás teta
Bára za tímto účelem založila.
Péče o naše dvě zdravotně postižené děti je hodně
náročná. Časově, psychicky a v neposlední řadě i finančně. Proto se s velkou nadějí obracíme na Ty z Vás,
kteří máte možnost přispět i tou sebemenší částkou
Váš finanční dar pomůže Jitušce i Davídkovi
absolvovat rehabilitační léčbu, a posunout je blíže
ke svému snu. A za to Vám moc děkujeme! číslo
účtu: 2300501607/2010, účet je vedený pod záštitou ASOCIACE RODIČŮ DĚTÍ S DMO
Jituška a Davídek. | Foto: Rodinný archiv

Jiří a Dana, rodiče Jitušky a Davídka

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 67/2017 KONANÉ DNE 13. ÚNORA 2017
2/67/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 66/2017 ze dne 24. 1. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 24. 1. 2017
3/67/17/RM – rozhoduje souhlasit s prodejem nepotřebného majetku dle žádosti Základní školy
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/935/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2017
4/67/17/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš
za rok 2017 s auditorem Ing. Pavlem Hrabákem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem
InForm Audit s.r.o.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2017
5/67/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206, U Stadionu 276, Velká Bíteš na
dobu určitou od 01.04.2017 do 31.03.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2017
6/67/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SCC CZECH s.r.o.,
Za Žoskou 383,288 02 Nymburk, IČ 28779321 na výkon funkce koordinátora BOZP na
stavbách „I/37 Velká Bíteš, ul. Lánice akce č. 1, SO01 Kanalizace, SO 02 Úprava sjezdů“,
„I/37 Velká Bíteš, ul. Lánice akce č. 8, Chodník a HTÚ na ZÚ vpravo km 0,025 – 0,165“
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a „Rekonstrukce MK Lánice – Velká Bíteš“ za cenu 51.750 Kč bez DPH a uzavřít s ní příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 3. 2017
7/67/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Ncorp s.r.o, Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 27721043, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky,
sjezdy a zpevněné plochy“, kterým se navyšuje cena díla o 146.150 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 1. 3. 2017
8/67/17/RM – rozhoduje vyhovět žádosti nájemce bytu číslo 6 v domě č.p. 84 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši a základní nájemné snížit o 10%, tzn. na 58,50 Kč/m2/měsíc.
Rada města rozhoduje snížit základní nájemné o 10%, tzn. na 58,50 Kč/m2/měsíc, také v bytě číslo
4 v domě č.p. 84 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 3. 2017
9/67/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 204 na ulici U Stadionu
283, Velká Bíteš, a to ke dni 28. 2. 2017.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 204 na ulici U Stadionu 283, Velká
Bíteš na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 28. 2. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b
notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2017
10/67/17/RM – bere na vědomí zprávu o probíhajících výkupech částí pozemků p.č. 42/3, 40, 37, 36/1,
542/1, 543, 544, 537, 86, 84, 79/1, 545, 44 v k.ú. Košíkov a o připravovaném posílení vedení NN umožňující napojení nové lokality RD včetně odstranění sloupu NN v ústí nové ulice, které připravuje spol.
EON. Dále bere na vědomí postup prací na napojení místní části Košíkov na splaškovou kanalizaci včetně
připravované nové lokality RD a ukládá majetkovému odboru, aby po nabytí částí pozemků p.č. 42/3,
40, 37, 36/1, 542/1, 543, 544, 537, 86, 84, 79/1, 545, 44 včetně části p.č. 81 v k.ú. Košíkov do vlastnictví
města pokračoval v přípravě záměru vybudování dopravní a technické infrastruktury v této lokalitě.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
11/67/17/RM – rozhoduje uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetku a odpovědnosti s firmou
UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480 dle předložené cenové nabídky na tři
roky za cenu na 1 rok ve výši 259 448,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 6. 2017
12/67/17/RM – rozhoduje
a) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k částem pozemků p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná
plocha, p.č. 2538/1 trvalý travní porost, p.č. 2539/15 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem
zřízení, provozování, opravování a udržování kanalizačního řadu včetně práva vstupu a vjezdu na
uvedené pozemky za jednorázovou úhradu ve výši 4.600,- Kč,
b) uzavřít dohodu o provádění prací a vstupu na pozemky p.č. 2537/3 ostatní plocha, jiná plocha,
p.č. 2538/1 trvalý travní porost, p.č. 2539/15 orná půda v k.ú. a obci Velká Bíteš v rámci výstavby
dopravní a technické infrastruktury na Babinci s jednorázovou úhradou ve výši 50.000,- Kč za omezené užívání uvedených pozemků po dobu probíhající výstavby.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2017
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13/67/17/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem nebytového prostoru číslo 110 v domě č.p. 85 na
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO
SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 15. 3. 2017
14/67/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11, Družstevní 584, Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 1. 3. 2017 a za nájemné 65,- Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2017
15/67/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 206 na ulici U Stadionu
475, Velká Bíteš, a to ke dni 28. 2. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2017
16/67/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti GB, spol. s r.o., Pražská 61, 642
00 Brno, IČ: 49972707 na realizaci výměny dvou kotlů etážového vytápění v bytech 275/3 a 275/4
na adrese: U Stadionu 275, Velká Bíteš za cenu 123.057,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 5. 2017
17/67/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově
č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 01 o výměře 52,5 m2 za
min. nájemné ve výši 1.005,- Kč/m2 s podmínkou podílu nájemce na rekonstrukci nebytových
prostor.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánovátermín: 28. 2. 2017
18/67/17/RM – bere na vědomí zprávu vedoucího Městského muzea ve Velké Bíteši o vývoji
v rámci žaloby Římskokatolické farnosti Velká Bíteš o vydání věci, podané u Okresního soudu ve
Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 8 C 290/2016.
19/67/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Praha, IČ: 289 66 465 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Nádvoří za radnicí
Velká Bíteš“ za cenu 15.900 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou dohodu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 6. 3. 2017
20/67/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o.,
Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 a uzavřít s ní příkazní smlouvu na dotační management
projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – zateplení“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 6. 3. 2017
21/67/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče STG trade, s.r.o., Mikulášská
1141/89, 794 01 Krnov; IČ: 25832069 na dodávku k realizaci akce „Sociální zařízení fotbalový
stadion p. č. 877/3 Velká Bíteš“ v rozsahu cenové nabídky č. 090/2017 za cenu 420.800,00 bez
DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 3. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 68/2017 KONANÉ DNE 27. ÚNORA 2017
2/68/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 66/2017 ze dne 13. 2. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 27. 2. 2017
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3/68/17/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2017
4/68/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2017
5/68/17/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2017
6/68/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2017
7/68/17/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2016
a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky
této příspěvkové organizace za rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2017
8/68/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2017
9/68/17/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2017
10/68/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2017
11/68/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ID ZZ01946.0018)
s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na projekt „Návrh územního
plánu Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 15. 3. 2017
12/68/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 2/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra pokorná termín: 28. 2. 2017
13/68/17/RM – bere na vědomí oznámení Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace o podání projektové žádosti do projektu ERASMUS+ 2017.
14/68/17/RM – rozhoduje neuzavřít předloženou kupní smlouvu s firmou STG trade, s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov; IČ: 25832069 na dodávku 2ks kontejnerových modulů k akci „Sociální zařízení fotbalový stadion p. č. 877/3 Velká Bíteš“ a zrušuje usnesení Rady města Velká Bíteš
č. 21/67/17/RM ze dne 13. 2. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 10. 3. 2017
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15/68/17/RM – rozhoduje realizovat žádost do dotačního titulu IROP, výzva č. 28 - Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. a uzavřít smlouvu o dílo s firmou RENARDS
dotační, s.r.o. ve věci žádosti o dotaci z dotačního titulu IROP, výzva č. 28. - Specifické informační
a komunikační systémy a infrastruktura II.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 3. 2017
16/68/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Ing. Jaroslav Vaňatka, Vrchlického
sad 4, 602 00 Brno; IČ: 13666444 na realizaci výměny 9 ks plynových kotlů v bytech na adrese:
Velká Bíteš, Návrší 259 za cenu 358.299,00 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 3. 2017
17/68/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým
zadáním s dopravcem ZDAR a.s., Jihlavská 759/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, č.: 6011704023.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 20. 3. 2017
18/68/17/RM – souhlasí na základě žádosti FC Spartak Velká Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem
Lánice 40, 595 01 Velká Bíteš s umístěním reklamního banneru o velikosti 2 m x 3 m na oplocení na
pozemcích p.č. 877/1, p.č. 877/2, p.č. 877/3 v k.ú. Velká Bíteš při ulici Vlkovská dle smlouvy s První
brněnskou strojírnou Velká Bíteš, a.s.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2017
19/68/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10.11.2008 ve znění
jejích dodatků mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a p. Milanem Slámou, IČ: 185 31 083,
Masarykovo náměstí 4, 595 01 Velká Bíteš jako nájemce pozemků, jehož předmětem bude rozšíření
předmětu nájmu o pozemek p.č. 65 orná půda o výměře 3302 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše,
obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
20/68/17/RM – souhlasí s vybudováním zpevněného stání vydlážděného zámkovou dlažbou na části
pozemku p.č. 373 v k.ú. a obci Velká Bíteš bezprostředně navazujícího na pozemek p.č. 480 v k.ú.
a obci Velká Bíteš. Podmínky pro provedení stavby stanoví majetkový odbor.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
21/68/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 na ulici Masarykovo náměstí 67,
Velká Bíteš na dobu určitou ode dne 01.03.2017 do 28.02. 2018 za nájemné 65,– Kč /m2/měsíc
mínus 30 % sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského
soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2017
22/68/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na
dobu určitou od 01.03.2017 do 28.02.2018 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2017
23/68/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206 na ulici U Stadionu 475,
Velká Bíteš na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.03.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu
podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2017
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24/68/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš
a advokátem Mgr. Filipem Lederem, IČ: 66248272, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno 2.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 4. 2017
25/68/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2539/70 orná půda
o výměře cca 30 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 3. 2017
26/68/17/RM – rozhoduje uzavřít servisní smlouvy a dodatek č. 2 servisní smlouvy s firmou RICOH
Czech Republic s.r.o. Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4 na zajištění provozuschopnosti stávajících
kopírovacích strojů a na dodávku spotřebního materiálu k nim.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 3. 2017
27/68/17/RM – bere na vědomí uzavření provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí
86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení č.j. MÚVB/1581/17.
28/68/17/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o společném zadání veřejných zadavatelů se zadavateli
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o., Kosovská 1122/6, 586 01 Jihlava IČ 00090450 a Svaz
vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou IČ 43383513 na akci „Rekonstrukce MK Lánice –Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 3. 2017
29/68/17/RM – schvaluje platový výměr Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace s účinností od 1. 3. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 1. 3. 2017
30/68/17/RM – rozhoduje vypsat výběrové řízení na pozici ředitele Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace k 1. 5. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 14. 3. 2017
31/68/17/RM – rozhoduje souhlasit s tím, že hranice požárně nebezpečného prostoru rodinného domu,
který plánují realizovat na pozemku parc.č. 1339/15 v k.ú. Velká Bíteš, bude dle předložené situace
zasahovat max. 3,2 m do pozemku parc.č. 1339/11 v k.ú. Velká Bíteš od jejich společné hranice.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 3. 2017
32/68/17/RM – rozhoduje podat žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 2295/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 290 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví České republiky do
vlastnictví města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2017
33/68/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit pozemky p.č. 198/3 trvalý travní porost o výměře 1226 m2, p.č. 198/4 trvalý travní porost o výměře 1166 m2 a p.č. 198/5 zahrada o výměře 13 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou 5 roků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 69/2017 KONANÉ DNE 13. 3. 2017
2/69/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 68/2017 ze dne 27. 2. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 13. 3. 2017
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3/69/17/RM – schvaluje účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2017
4/69/17/RM – schvaluje dokrytí zhoršeného výsledku hospodaření Informačního centra a Klubu
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace za rok 2016 z Rezervního fondu této příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2017
5/69/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Informačního centra a Klubu kultury
Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1681/17.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017
6/69/17/RM – bere na vědomí inspekční zprávu České školní inspekce čj. ČŠIJ-123/17-J o inspekční činnosti a protokol České školní inspekce čj. ČŠIJ-124/17-J o kontrole v Mateřské škole
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
7/69/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1705/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2017
8/69/17/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného neopravitelného majetku
dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace
č.j. MÚVB/1925/17.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2017
9/69/17/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného a nepotřebného majetku dle žádosti
Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1924/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2017
10/69/17/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem parkování u bytových domů v lokalitě
Za Uličkami s tím, že pravá linie parkování bude členěna tak, aby za každým třetím parkovacím
místem vzniklo místo pro výsadbu zeleně.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 3. 2017
11/69/17/RM – rozhoduje prominout platby nájemného za byt v částce 2.047,– Kč/měsíc od 1. 4.
2017 do doby vyřešení stávající situace.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2017
12/69/17/RM – rozhoduje neuzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5,
Velká Bíteš, a to ke dni 31. 3. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2017
13/69/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4679 orná půda
o výměře cca 2162 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu
120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 10. 4. 2017
14/69/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 185 oddělenou geometrickým plánem č. 2328-129/2016 a nově označenou p.č. 185/2 ostatní plocha, jiná plocha o vý-
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měře 1 m2 v k.ú. Velká do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené
s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 10. 4. 2017
15/69/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2210/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a části pozemku p.č. 2210/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
16/69/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3314 orná půda o výměře cca 1101 m2 a část pozemku p.č. 3321 orná půda o výměře cca 4339 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením
části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 10. 4. 2017
17/69/17/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš
a převedení částky 584.256,54 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Ivana Zemanová termín: 30. 4. 2017
18/69/17/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velká Bíteš
za rok 2016.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 31. 3. 2017
19/69/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 89/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká
Bíteš za cenu 300,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho
vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, a s ujednáním věcného předkupního
práva města Velká Bíteš k předmětnému pozemku za cenu 300,- Kč/m2 pro případ, že by kupující
chtěl pozemek zcizit. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 10. 4. 2017
20/69/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 228/7, 639 00 Brno, IČ: 283 37 361 a uzavřít s ní příkazní smlouvu na dotační management
projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš – odborné učebny a bezbariérovost“ za cenu
120.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 31. 3. 2017
21/69/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00
Brno, IČ: 607 27 012 na dodávku „Projektové dokumentace pro provádění stavby Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo s cenou díla 750.000 Kč bez DPH.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit nabídku uchazeče DEA Energetická agentura, s.r.o., Sladkého 13, 617 00 Brno, IČ: 415 39 656 ze zadávacího řízení na dodávku „Projektové dokumentace
pro provádění stavby Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ z důvodu obsahové neúplnosti
nabídky.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 31. 3. 2017
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22/69/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům:
- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,
- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,
- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- id. 1/7,
- id. 1/7
za cenu 25,- Kč/m2. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 10. 4. 2017
23/69/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100
00 Praha; IČ: 430 05 580 na realizaci akce „I/37 Velká Bíteš, ul. Lánice akce č.8 a akce č1 SO 01
a SO 02“ za cenu 2.443.276,77 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 3. 2017
24/69/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o převodu práv a povinností z rozhodnutí
o umístění stavby č.j. MÚVB/2989/15/VÝST/URB ze dne 10.12.2015. ke SO 07 Trafostanice
VN/NN, SO 08 Kabelové rozvody NN a SO 09 Přeložky kabelů NN z města Velká Bíteš na E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 31. 3. 2017
25/69/17/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši na
nový školní rok 2017/2018 dle návrhu ředitelek MŠ.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 10. 5. 2017
26/69/17/RM – po projednání podkladů předložených pořizovatelem doporučuje ZM upravit a doplnit návrh Změny č. 8 ÚP města Velká Bíteš dle doporučení Komise RM pro územní plán a regionální
rozvoj obsaženém v zápisu č.7/2017 a dále dle uplatněných návrhů, spočívajících v navržených změnách stávající funkční plochy zahrádkářských a chatových rekreačních lokalit (Zr) v lokalitě Karlov
na funkční plochu bydlení předměstského typu (Bm) za účelem možnosti výstavby rodinných domů.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 14. 6. 2017
27/69/17/RM – rozhoduje na základě žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice stanovit jednorázovou úhradu za zřízení
věcného břemene zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš v lokalitě Babinec
v k.ú. a obci Velká Bíteš z důvodu uložení zemního kabelu NN a 32 pojistkových skříní v rámci
stavby „VBT, Babinec, TS+NNk, 78RD, Město VBT, pč. 2539“ dle platného Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 16/2017 KONANÉHO DNE 13. ÚNORA 2017
1/16/17/ZM: určuje ověřovateli zápisu p. Karla Navrátila a p. Ing. Ondřeje Macholu.
3/16/17/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 13/2016.
4/16/17/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 12. 2016.
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Komerční sdělení / Inzerce

5/16/17/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 1/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 28. 2. 2017
6/16/17/ZM: bere na vědomí zápis č. 9/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 25. 1. 2017.
7/16/17/ZM: rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského
kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského
kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 28. 2. 2017
8/16/17/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 187 ostatní plocha, ostatní komunikace oddělenou geometrickým plánem č. 2291-90/2016 a nově označenou p.č. 187/11 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 12 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za části pozemku p.č. 182
oddělené GP č. 2291-90/2016 a nově označené p.č. 182/5 zahrada o výměře 9 m2 a p.č. 182/6 zahrada
o výměře 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s doplatkem 120,- Kč/m2 za rozdíl výměr
pozemků. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
9/16/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4596 orná půda o výměře cca 36 m2 do
vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části
pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
10/16/17/ZM: bere na vědomí předloženou analýzu advokáta p. Mgr. Filipa Ledera o legálnosti
pořizování a zveřejňování audiovizuálního záznamu z jednání Zastupitelstva města Velká Bíteš, které
je v souladu s platnou právní úpravou.
11/16/17/ZM: bere na vědomí informaci starosty o výběrovém řízení na obsazení 4 míst strážníků
Městské policie Velká Bíteš od 1. 7. 2017.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám zahradu s chatkou v zahrádkářské kolonii směrem na Křoví. Tel. 777 727 812.
Prodám velmi pěkný družstevní byt 3+1 ve Velké Bíteši. Info na tel. 608 271 522.
Prodám vybavenou chatku se zahradou v zahrádkářské kolonii Na Prajzech.
Tel. č. 733 727 453.
Prodám palivové dřevo, tvrdé, měkké. Tel. 608 065 337
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Sečení trávy, práce se svahovým mulčovačem. Tel. 608 065 337
Rádi bychom koupili domek nebo pozemek ve Velké Bíteši. Nejsme realitka.
Prosím, nabídněte! Moc děkujeme. Tel. 603 222 210.
Prodáme nové řadové domy již od 3,8 mil. Nedaleko Velkého Meziříčí.
Info na tel. 608 271 522.
Koupím byt nebo menší dům ve Velké Bíteši a okolí. Platím hotově. Tel. č. 605 054 470.
Hledáme zkušeného a spolehlivého kuchaře/kuchařku na HPP pro zavedenou jídelnu
v Říčanech (Hotel Hasičský dům), pouze ranní směny od pondělí do pátku. Mzda od
21 000,- čistého + možný příspěvek na dopravu. Více info na tel. 606 924 456,
martinrolinek@gmail.com

VZPOMÍNÁME
Uvadla růže, lístky pomalu padají do trávy,
ztrácí se jako roky, na které hledíme z povzdálí.
Není léku na bolest, když matka ztratí syna,
nevysvětlíš malému, že táta odešel a není to jeho vina.
A roky půjdou dál a my s nimi,
tak zapálíme svíci, oči upřené do nebe
a z našich srdcí snad zaslechneš,
že je nám smutno a je těžké žít bez Tebe.
Dne 11. dubna si připomeneme
nedožité 50. narozeniny pana Rostislava Koukoly,
který odešel náhle, ve věku 31 roků
Všem, kteří s námi vzpomenou, rodina upřímně děkuje.
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 2017: 18. dubna 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

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

Duben 2017 | 57

Komerční sdělení / Inzerce

58 | Duben 2017

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

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

Duben 2017 | 59

Oblastní charita Žďár nad Sázavou přijme pracovníka na pozici

VŠEOBECNÁ SESTRA – VŠEOBECNÝ OŠETŘOVATEL
pro zařízení Charitní ošetřovatelská služba, pobočka Velké Meziříčí.

Náplň práce:
- odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí pacientů
na základě doporučení ošetřujícího lékaře včetně vedení dokumentace
- komunikace s lékaři
- administrativní činnost související se službou
Místo výkonu práce: Velké Meziříčí a okolí
Nástup: květen 2017
Nabízíme:
- práci na plný, popř. na zkrácený úvazek,
- smysluplnou a zajímavou práci,
- odborné vzdělávání a supervizi,
- dobrý pracovní tým,
- zázemí stabilní organizace,
- zaměstnanecké benefity.
Požadujeme:
- osvědčení k výkonu zdravotního povolání bez odborného dohledu,
- předpoklady pro práci s lidmi, dobré komunikační dovednosti,
- zodpovědnost, operativnost, profesionalitu,
- potřebu dále se vzdělávat a profesionálně růst,
- řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka,
- znalost práce na PC,
- trestní bezúhonnost.
Uvítáme:
- praxi u lůžka
V případě zájmu o uvedenou pozici zasílejte profesní životopis a motivační dopis na
adresu Charitní ošetřovatelská služba, Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou nebo
na email barbora.hadrous@zdar.charita do 9. 4. 2017.
Bližší informace: Barbora Hadrous, vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby,
T: 777 755 435, E: barbora.hadrous@zdar.charita.cz

60 | Duben 2017

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

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

Duben 2017 | 61

6.4.2017 od 18:00
Přísálí Kulturního domu

Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné

18.–28. dubna 2017

8.00–11.30 hodin
a 12.00–15.30 hodin
9.00–13.00 hodin
13.00–16.00 hodin

Výstavní síň Klubu kultury,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Otevřeno:

Pondělí–Pátek:

Sobota:
Neděle:

Slavnostní vernisáž
v úterý 18. dubna v 17.00 hodin.

Autorka výstavy vystudovala Pedagogickou fakultu
v Ostravě a později DAMU v Praze. Pracovala jako
pedagožka, televizní produkční,
redaktorka a scenáristka. Výtvarnu se věnuje dlouhou
řadu let, vyzkoušela různé techniky, až našla tu,
která jí nejvíce vyhovuje: abstraktní malbu tečkovanou
redisperem. Této technice se věnuje od roku 2009.

Obrazy jsou malovány na sololitovou desku či na plátno.
Použity jsou vinylové barvy, které jsou otěruvzdorné
a částečně omyvatelné. Většina obrazů má vlastní,
barevně přizpůsobený dřevěný rám. Tečkování není věc
neznámá, své obrazy takto vytvářejí i australští
domorodci. Pro autorku je základem klasické redispero
s kulatou špičkou o průměru 1–2 mm a barvy
v miskách. Zajímavostí je počet teček na obrazech,
který je různý podle motivu. Průměrně je na jednom
obraze 20–50 000 teček.

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkou
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22. 4. 2017

88 km | 8 úseků | 4 uběhaný soutěživý holky v týmu
nádherná příroda Vysočiny, nezapomenutelné zážitky
To je NoMen Run – POBĚŽ A ZAŽIJ!

Registruj svůj tým na www.nomenrun.cz

SPORTS NUTRITION
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jednorázová SLEVA 5 %
při nákupu sudového vína
do konce dubna

