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KRÁLOVNIČKY  

 

 Královničky v Březském v roce  2012                                                                                                                                 Foto: Eva Tomášová 

                                                                                                                                                   

Březské u Velké Bíteše 
19. května 2013 

 
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním  

obřadních zpěvů a tanců. Začátek v 15 hodin 
 

Žehnání ratolestí pro královničky se koná v pátek 17. května  
při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši 
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SLOVO Z RADNICE

Vážení spoluobčané,
jsem přesvědčen, že se již konečně tento měsíc dostaneme  

ke skutečnému vlastnímu začátku připravované akce 
Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál 
Velká Bíteš. Nabídky uchazečů o tuto stavbu by měly být  
v květnu nejen předloženy, ale i vyhodnoceny. S vítězem 
soutěže pak po uzavření příslušné smlouvy bude projednán 
a připraven podrobný harmonogram stavebních prací, které 
by měly co nejméně zasáhnout do života města a neměly 
například ohrozit plánovaný průběh letošních hodů. Jed-
nou z dalších indicií blížící se této stavby je přesun úřední 
desky městského úřadu a vitrín společenských organizací 
města z náměstí do prostor mezi první a druhou budovu radnice. Naopak existence nástě-
nek politických organizací na náměstí byla v rámci této organizační změny ukončena. 
Definitivní umístění a podoba přesunutých uvedených informačních ploch bude součástí 
připravovaného řešení úprav zadláždění prostoru mezi oběma budovami radnice. Se zahá-
jením stavby souvisí i uvažovaná změna organizace dopravy a parkování na náměstí. Spočí-
vala by v ukončení systému platebních parkomatů na náměstí a nahrazení systémem papí-
rových parkovacích hodin (kotoučů), které by si řidiči, kteří budou parkovat na náměstí  
a části ulic Lánice, Hrnčířská a Kostelní, umístíli při příjezdu na náměstí na viditelném místě  
v autě. Doba parkování by v tomto případě byla 2 hodiny a výjimky by byly zpoplatněny. 
Podrobné informace o konečném řešení budou zveřejněny na webových stránkách města.

Letošní rok je pro vedení města rokem, ve kterém bude jeho pozornost zaměřena cíleně  
na oblast zlepšení silniční dopravy ve městě. Z tohoto důvodu vede svá jednání a kroky tak, aby 
došlo k realizaci světelného přechodu v Lánicích  na příchodu k mateřské škole. Dále pak při-
pravuje kroky pro řešení křižovatky ulic Růžová a Na Valech, jedná o dalších řešeních dopravně 
závadných úseků krajských a státních silnic na katastru města. 

Velice rád bych vás všechny na tomto místě požádal o spolupráci, která by mohla jedno takové 
zlepšení přinést. Skupina ČEZ v letošním roce ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR a BESIP 
vybrala v České republice 70 rizikových přechodů, z nichž polovina z nich by se díky hlasování 
občanů a  finančnímu grantu Nadace ČEZ mohla správně osvětlit. Jedním z nich je přechod pro 
chodce ve Velké Bíteši na ulici Jihlavská  ve směru od Žďáru nad Sázavou, za mostem u frekven-
tované křižovatky se silnicí č.II/602. Můžete pro něj hlasovat na webových stránkách společnosti 
ČEZ  www.cezregiony.cz , a to do 24. 5. 2013.

V uplynulém měsíci jsem se zúčastnil řady setkání s Vámi, občany, a to buď na vašich schů-
zích, nebo na akcích, které jste jako jednotlivci nebo skupiny a spolky organizovali. Jedním z řady 
pozitivních setkání bylo například ukončení hokejové sezony nejmladších bítešských hokejistů 
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za účasti jejich rodičů a trenérů, uskutečněné v zaplněném přísálí kulturního domu. Bítešský 
hokejový klub v právě skončené sezoně nejen stabilizoval svoji činnost, bojoval díky a týmu  
o první místo tabulky krajské soutěře a s B týmem dosáhl rovněž úspěšného umístění v okresní 
soutěži. Poděkování patří zejména skupině hokejistů z B týmu, kteří se věnují těm nejmladším,  
z nichž někteří ještě ani nechodí do školy. Z těchto akcí jsem si odnesl řadu podnětů a připomí-
nek k činnosti radnice a potřebám občanů města. Tato setkání jsou pro mě opětovně dokladem 
nutnosti osobní komunikace vedení města a jeho občanů, která ve svém důsledku ovlivňuje smě-
řování a úroveň vztahů ve městě.  Jsem velmi rád, že si organizátoři pro tyto akce za svého part-
nera stále častěji volí Klub kultury města. Proto nejen svým, ale i jeho jménem, bych vás všechny 
velmi rád pozval 10. května v 19.30 hodin do bítešského chrámu sv. Jana Křtitele. Zde, díky 
vstřícnosti bítešské farnosti, bude uskutečněn jeden ze tří závěrečných koncertů mezinárodní 
soutěže operního pěvce Jakuba Pustiny. Jedná se o završení letošní pěvecké soutěže v operním 
zpěvu soutěžících z 35 zemí světa, které probíhají ve Žďáře nad Sázavou před odbornou porotou, 
členem které je například  tenorista Peter Dvorský.

Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci od 9 do 11 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně.
Místo svátků 1. a 8. května se sejdeme ve čtvrtek 2. května a v úterý 7. května.

Od 22. dubna do 3. května 2013
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ VĚRY NĚMCOVÉ SPOLEČNĚ SE ZDEŇKEM ZIKOU 
A OTTOU VALEŠEM  
Výstavní sál Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s autory

Od 13. května do 24. května 2013, otevřena Po – Pá 8.00 – 11.30 hodin, 12.00 – 15.30 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ ING. IVANA KULHEIMA
Vernisáž k výstavě se uskuteční v pondělí 13. května 2013 v 17 hodin 
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s autorem

Pátek dne 3. května 2013 v 10 hodin
POJĎTE S NÁMI DO VEČERNÍČKU
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš, vstupenky v hodnotě 40,- Kč zakoupíte na místě.
organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš ve spolupráci s Klubem kultury 

4



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Sobota dne 4. května 2013 v 19 hodin
KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY A SLOVA „PROTI NESVOBODĚ“
Truverská mše a Popelka Nazaretská – literárně hudební pásmo, vstupné dobrovolné. 
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
organizuje: Cordial musica o.s. ve spolupráci s římskokatolickými farnostmi v Jaroměři-
cích nad Rokytnou, Třebíči, Křižanově, Velké Bíteši a Náměšti nad oslavou

Neděle dne 5. května 2013 v 19 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „DĚLEJ, JAK MYSLÍŠ…“
ochotnický divadelní spolek Tastyjátr. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5,  
Velká Bíteš a v Jupiter clubu, Náměstí 17, Velké Meziříčí, Cena v předprodeji 80 Kč  
a 100 Kč na místě. 

Pondělí dne 6. května 2013 od 16 do 18 hodin
DĚTSKÁ DÍLNIČKA – KORÁLKOVÁNÍ
V prostorách solné jeskyně. Vstupné 10 Kč + cena za použitý materiál
organizuje: MC Bítešáček 

Pondělí dne 6. května 2013 v 19 hodin
KONCERT BHP - JAZZ ARCHIV
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Středa dne 8. května 2013 od 14.30 hodin
DĚTSKÉ CYKLISTICKÉ ZÁVODY 
Nejen pro děti školou povinné, soutěžit se bude na tradičním místě v okolí základní školy, 
kde budou děti absolvovat jeden nebo více okruhů podle věku.
organizuje: Kolpingova rodina

Čtvrtek dne 9. května 2013 v 18 hodin
PERU OK(N)EM PŘÍRODOVĚDECKÝM
Přednáška Jana Kobry ve výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
 
Pátek dne 10. května 2013 v 19.30 hodin
VI. ROČNÍK – KONCERT VÍTĚZŮ 
MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE JAKUBA PUSTINY
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

5



ZPRaVoDaJ   |   Město Velká Bíteš   |   Květen 2013

Sobota dne 11. května 2013 v 8.30 hodin
IV. ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“
Turnaj mládeže – judo, kontakt: ondřej Blaha, Sportovní hala TJ Spartak
organizuje: TJ Spartak

Sobota dne 11. května 2013 od 13 do 17 hodin
VÝSTAVA BONSAJÍ U PŘÍLEŽITOSTI DNE MATEK 
ZUŠ na Hrnčířské ulici, Velká Bíteš
organizuje: Bonsai club

Neděle dne 12. května 2013 ve 14 hodin
TRADIČNÍ 7. ŽEHNÁNÍ MOTOREK 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
organizuje: Farnost Velká Bíteš

Středa dne 15. května 2013 ve 14 hodin 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Našim hostem bude Ing. Daniel Průdek, povídání a promítání z jeho cesty do Pekingu.
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 16. května  2013 ve 14.30 hodin
BESEDA S LÉKAŘEM A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům Velká Bíteš, Vlkovská 482 
organizuje: Úo Svazu diabetiků Velká Bíteš 

Pátek dne 17. května 2013 od 17.30 hodin do 23.30 hodin
NOC KOSTELŮ
Kostel sv. Jana Křtitele
organizuje: Farnost Velká Bíteš

Pátek dne 17. května 2013 od 17 hodin
BÍTEŠSKÝ MAJÁLES – I. ROČNÍK 
open air akce od 17 hodin 
KoNCERT - aCVILa RoCK, PRo-RoCK – před kulturním domem
od 21 hodin 
KoNCERT aLEŠE BRICHTY, PŘEDKaPELY BLaCK BULL, SoUSTRaST
Předprodej vstupenek zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.
Po celou dobu konání akce občerstevní zajištěno. Kuřecí a vepřové steaky.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše
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Sobota dne 18. května 2013 od 8 hodin
35. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY 
od 8.00 do 10.00 hodin prezentace turistů na návsi v Jinošově. U studánek vítání turistů 
chlebem a solí. od 12.00 hodin občerstvení s táborákem u rybníka Bělizna, vystoupení 
Zumbatomic Petry Kormošové a hry pro soutěživé děti. Po ukončení trasy může každý 
účastník směnit startovné za ceny ve věcné tombole! Celý program bude doprovázet živá 
hudba DUo ocmanice. Délka trasy 12 km. 
organizuje: Zo Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory oÚ Jinošov, oÚ Pucov, oÚ 
Hluboké a oÚ Krokočín 

Neděle dne 19. května 2013 ve 14 hodin
ŽEHNÁNÍ AUT U KOSTELA
Kostel sv. Jana Křtitele
organizuje: Farnost Velká Bíteš

Neděle dne 19. května 2013 v 15 hodin
KRÁLOVNIČKY
Březské u Velké Bíteše 
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Žehnání rato-
lestí pro královničky se koná v pátek 17. května při večerní mši svaté ve farním chrámu 
sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Úterý dne 21. května 2013 od 15 do 17 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole na Masarykově náměstí, Velká Bíteš

Úterý dne 21. května 2013 v 7 hodin
ZÁJEZD - LITOMYŠL S PRŮVODCEM
Prohlídka města a zámku, cena: senioři 150 Kč, ostatní 220 Kč, v ceně je doprava, průvodce 
a vstup do zámku. Přihlášky na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5.
odjezd v 7 hodin z Masarykova náměstí, Velká Bíteš.
organizuje: Seniorklub

Středa dne 22. května 2013 od 7 do 17 hodin
BÍTEŠSKÉ TRHY NA SPODNÍ STRANĚ MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

Středa dne 22. května 2013 od 9 do 11 hodin a od 16 do 18 hodin
BAZÁREK S LETNÍM OBLEČENÍM A OBUVÍ PRO DĚTI
Výběr oblečení ve středu 15. května od 9 do 11 hodin a v úterý 21. května od 16 do 18 hodin. 
organizuje: MC Bítešáček v prostorách solné jeskyně 
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Sobota dne 25. května 2013 v 9 hodin
VÝLET NA KOLE ZA SMÍRČÍMI KAMENY – OSLAVANSKO
Sraz u fotbalového stadionu.
organizuje: Seniorklub

Sobota dne 25. května 2013 v 10 hodin
„CVIČTE S NÁMI“
Sportovní hala TJ Spartak, kontakt: Katka Slavíčková
organizuje: TJ Spartak

Sobota dne 25. května 2013 od 10 hodin
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY VINCENCE BROŽE 
U PŘÍLEŽITOSTI 80. VÝROČÍ ÚMRTÍ
Program od 10 hodin ve Křoví na místním hřbitově.
organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Křoví 

Neděle dne 26. května 2013 od 14 hodin
POHÁDKOVÝ LES 
Setkání u radnice ve Velké Bíteši. 
Napínavé putování kouzelným lesem, ze kterého nikdo neodejde s prázdnou. Trasa 
povede okolo mateřské a základní školy do lesa směrem na Letnou, aby se posléze vrá-
tila zpět do města na farní zahradu. Pro děti je připravena malá odměna, skákací hrad 
a další soutěže. 
organizuje: Bítešská Kolpingova rodina a KDU-ČSL 

Pondělí dne 27. května 2013 od 16 do 18 hodin
DĚTSKÁ DÍLNIČKA 
V prostorách solné jeskyně
organizuje: MC Bítešáček

Úterý dne 28. května 2013 od 15 do 17 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE
Tentokrát na školní zahradě.
organizuje: MŠ U Stadionu, Velká Bíteš

Středa dne 29. května 2013 v 16 hodin
BESEDA S VEŘEJNOSTÍ „DNEŠNÍ FINANČNÍ SVĚT“
Zaměření na problematiku úvěrů a důchodovou reformu. V budově ZŠ Sadová.
organizuje: Základní škola Sadová, Velká Bíteš
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Pátek dne 31. května 2013 v 15 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
V areálu Mateřské školy U Stadionu
Zábavný program s „Brněnskými písničkovými tetinami Matyldou a Klotyldou“ písničky, 
tanec, odpoledne plné her, odměny pasování předškoláků
organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

Sobota dne 1. června 2013 ve 14 hodin
DEN DĚTÍ U PEJSKAŘŮ
areál kynologického klubu. Pro děti budou připraveny soutěže s odměnami, vystoupení 
zajímavých hostů, připraveno bude také občerstvení pro děti i rodiče.
organizuje: Kynologický klub Velká Bíteš

BÍTEŠSKÉ KULTURNÍ LÉTO  
PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI ČERVNU 2013

Pondělí dne 3. června 2013 od 9 hodin
DEN DĚTÍ
Zásah hasičů, záchranné služby a Policie ČR, spolupráce BESIP za podpory  
Generali – simulátor nehody „otočné auto“, dětské hry, skákací hrad a trampolína.
Prostranství před KD a dětské hřiště u sokolovny, Velká Bíteš. V případě nepříznivého 
počasí bude program přesunut do velké sportovní haly sokolovny a sálu KD.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
(Den dětí ICaKK od 9 do 12 hodin, Den dětí TJ SPaRTaK od 14.30 hodin ve sportovní hale).
organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak

Od 4. do 14. června 2013 PRODEJNÍ VÝSTAVA 
Šperky, ubrusy, ruční práce, různá dekorace. Možnost nákupu malého dárku.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
organizuje: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

Neděle dne 16. června 2013 v 15 hodin – MLADÉ BÍTEŠSKO – atrium domu Masarykovo 
náměstí 5, Velká Bíteš. V případě nepříznivého počasi přesunuto do kulturního dumu.

Pátek dne 21. až neděle 23. června 2013 – BÍTEŠSKÁ POUŤ
Pátek dne 21. června v 18 hodin – Open Air koncert před KD – ROBUR ROCK
Sobota dne 22. června v 17 hodin – koncert na Letné – ŽALOZPĚV 

Neděle dne 30. června 2013 v 15 hodin – VYSTOUPENÍ PAVLA HELANA 
Chata na Letné, Karlov 130
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FARNÍ TÁBOR PRO DĚTI ZE 2. - 5. TŘÍDY 
o velkých prázdninách se uskuteční tradiční farní tábor pro děti, tedy pro žáky 2. - 5. třídy 
ZŠ. V letošním roce se tábor bude konat na faře ve vesničce Čučice nad krásným údolím 
řeky oslavy, a to ve dnech 7. - 14. července 2013. Přihlášky do 16. června 2013 hlavnímu 
vedoucímu Janu Brymovi, tel. 723 849 271 nebo e-mail: honzik.brym@seznam.cz. Pro-
gram tábora: celotáborová hra, individuální a kolektivní hry, soutěže.
Předpokládaná cena tábora: 1500 Kč, (z toho záloha 200,- Kč při odevzdání přihlášky).

FARNÍ TÁBOR PRO DĚTI Z 5. – 9. TŘÍD ZŠ (věk 11 - 15 let)
Pobyt se uskuteční v obci Dolní Heřmanice, a to ve dnech 5. 8. – 17. 8. 2013. Přihlášky do 30. 
června výhradně vedoucí Kateřině Ráboňové, tel. 605 324 144, email: Rabonova.K@gmail.com. 
Důležité je zdůraznit, že tábor se bude konat v tábořišti a hlavu složíme v tee-peech, což  
z našeho pobytu udělá pravý tábor. Program tábora: celotáborová hra, různé hry, soutěže 
směřující jak k zábavě, tak k rozvoji osobnosti dětí.
Předpokládaná cena tábora: 1800 Kč (z toho záloha 100 Kč při odevzdání přihlášky).

ZPRÁVY Z RADNICE

POMOZTE BÍTEŠI SEHNAT PENÍZE NA PŘECHOD

Naším soustředěným úsilím můžeme pomoci získat peníze od Nadace ČEZ na osvětlení 
přechodu v ulici Jihlavská. Chodí tudy do školy děti z nově vznikající části města. K tomu, 
aby se to povedlo, potřebujeme získat co nejvíce hlasů v anketě. K 21. dubnu byl bítešský 
přechod na 4. místě. Na jižní Moravě a Vysočině bude podpořeno celkem 5 přechodů, ovšem  
na základě hlasování pravděpodobně jenom tři. Předpokládáme, že hlasování bude těsné.
Hlasujte prosím pro bítešský přechod na této adrese:
http://www.cezregiony.cz/#prechod-45-jizni-morava-a-vysocina-velka-bites-jihlavska

Přechody bez důkladného osvětlení jsou životu nebezpečné. Dopravní policie v současné 
době registruje 243 rizikových přechodů, u kterých mimo jiné chybí kvalitní osvětlení. Jen 
loni došlo v České republice k 1348 nehodám s účastí chodce a 35 chodců bylo při těchto 
nehodách bohužel usmrceno. Proto Skupina ČEZ ve spolupráci s Policejním prezidiem ČR 
a BESIP vybrala 70 rizikových přechodů, které by se díky grantu Nadace ČEZ mohly správně 
osvětlit. Stačí, když pro ně budete hlasovat v letošním ročníku vaší volby. Vy sami rozhod-
něte, které přechody naši pomoc potřebují nejvíce. a my už si na ně pěkně posvítíme.

V každém regionu (rozdělení dle distribučních území) osvětlíme 5 rizikových přechodů 
s nejvyšším počtem vašich hlasů. Celkem to znamená 35 osvětlených a bezpečnějších pře-
chodů v České republice.

Ladislav Koubek, dle materiálů Nadace ČEZ
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ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY

KVĚTEN V MC BÍTEŠÁČEK

V pondělí 6. května pro vás připravu-
jeme oblíbenou Dětskou tvořivou dílničku,  
která bude zaměřena na korálkování. Děti si  
k nám mohou přijít vyrobit z korálků originální 
dárek pro maminky ke Dni matek nebo jen tak 
sobě pro radost. Sejdeme se od 16 do 18 hodin 
v prostorách solné jeskyně. 

22. května od 9 do 11 hodin a od 16 do 18 
hodin se v prostorách solné jeskyně uskuteční 
bazárek s převážně letním oblečením a obuví 
pro děti. oblečení můžete nosit ve středu 15. 
května od 9 do 11 hodin a v úterý 21. května od 16 do 18 hodin. Prodávající platí „vstupní“ 
poplatek 30 Kč, přičemž cenu zboží si určuje každý sám. Věci je třeba označit dvěma kusy 
nálepek, kde bude uvedeno jméno, číslo (každý kus se očísluje) a cena. Dále je třeba dodat 
seznam oblečení. Maximální počet oblečení je 100 kusů na osobu.

Neprodané oblečení se bude vydávat v pondělí 27. května od 16 do 18 hodin a ve středu  
5. června od 9 do 11 hodin. Bližší informace naleznete na facebooku, rády vám je podáme osobně 
každou středu v mateřském centru nebo prostřednictvím e-mailu mcbitesacek@seznam.cz.

Rovněž vás chceme pozvat na další dětskou tvořivou dílničku, která proběhne 27. května 
od 16 do 18 hodin v prostorách solné jeskyně, kde si děti budou moci vyrobit něco pěk-
ného pro radost.

MC Bítešáček

PLETENÍ KOŠÍKŮ Z NOVINOVÉHO PAPÍRU

V rámci dalšího tvořivého odpoledne jsme se sešly, abychom se naučily základům pletení 
košíků z novinového papíru. Začátky byly pomalejší, neboť bylo potřeba nejdříve umotat 
několik desítek ruliček z novinového papíru, ale když jsme se dostaly k samotnému ple-
tení, šla práce rychle od ruky a výsledkem byly pěkné košíčky, které po nabarvení mohou 
směle konkurovat originálům z proutí. Tato netradiční technika vzbudila velký zájem,  
a proto plánujeme další kurz pro pokročilé, kde si zkusíme vyrobit ozdobnou vázu za použití 
složitějších vzorů. 

Závěrem bychom chtěly poděkovat Střední odborné škole Jana Tiraye za poskytnutí pro-
stor pro naše vyrábění.

MC Bítešáček
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu a MŠ na Masa-
rykově náměstí, na školní rok 2013/2014 se koná v pátek dne 10. května 2013 v době  
od 8.00 do 16.00 hodin.

 
Základní informace pro rodiče:
• K docházce do MŠ se zapisují děti od 3 let věku. V odůvodněných případech  

 je možné k docházce přijmout děti již od 2 let věku, u nichž je předpoklad  
 k plnění Školního vzdělávacího programu, na základě vyjádření dětského lékaře  
 a možností MŠ. 

• Pokud rodiče chtějí, aby dítě nastoupilo do mateřské školy v pozdějším termínu  
 než je září 2013, např. v jarních měsících 2014, musí je k docházce rovněž přihlásit  
 již nyní. V případě naplnění kapacity MŠ by bylo možné později přihlášené dítě  
 přijmout k docházce jen na případně uvolněné místo. 

• Rodiče obdrží registrační číslo, pod nímž bude jeho žádost evidována. Tento  
 číselný identifikátor je potřeba si pečlivě uschovat. Dle novelizace školského  
 zákona, ve znění zákona č.472/2011 Sb., § 183 odst.2, se rozhodnutí, kterým  
 se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznamují zveřejněním seznamu  
 uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého  
 uchazeče. Zákonné opatření souvisí s ochranou osobních údajů, je tedy zajištěna  
 anonymita dítěte.

• Rodiče mohou zvolit délku pobytu v MŠ i termín nástupu. 
• K zápisu do MŠ si rodiče vezmou rodný list dítěte, cizinci ze států mimo  

 Evropskou unii potvrzení o povolení pobytu dítěte na území ČR. 
• Žádost (tiskopis) o přijetí dítěte do MŠ  si rodiče  
  • mohou stáhnout na www.msbites.cz a www.skolkavbites.com nebo
  • vyzvednout v den „Zápisu“ v mateřské škole a vyplněný tiskopis posléze  

    co nejdříve mateřské škole předat 
 Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte  

 nechat potvrdit požadované údaje od dětské lékařky.
• Kritéria přijetí si stanovuje každá MŠ samostatně dle své kapacity a možností.  

 Kriteria budou zveřejněna na webu obou škol.

Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

KLAVÍRNÍ KONCERT VE VESELÉ ŠKOLCE

„Koncert?….to je nudaaa!!!“ Slyšeli jsme dokonce od dětí i mnohem pikantnější větu:  
„To zas bude nějaký starý dědek fidlat na housle!“ 

Pravdou však byl pravý opak! a o to více nás tato sváteční událost ve Veselé školce těší, 
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protože hrou na klavír se v pátek 5. 4. 
2013 přišla dětem představit absol-
ventka naší školky Eva Valešová. 
Spolu s ní vystoupili i její „hudební 
spolužáčci“ Michaela Doubková, 
Marek Doubek a Lukáš Polanský za 
doprovodu své soukromé učitelky 
Mga. Barbory Kavanové.

Svůj klavírní um jako první před-
vedla Evička Valešová (9 let) čtyřmi 
skladbami: Starofrancouzská, Ital-
ská, Španělská a Ruská, kterými se 
prezentovala  26. 4. na celorepublikové klavírní soutěži „Karlovarská růžička“ (mimochodem  
se v loňském roce Evička v této soutěži umístila na překrásném 2. místě!). Michalka Doub-
ková (7 let, soutěže  se letos rovněž zúčastnila)  dětem zahrála skladby Melodická a Zámecká,  
při které si děti zavřely oči a nechaly se unášet líbeznými tóny skladeb. abychom se také 
maličko hudebně vzdělali, přiblížila nám paní Valešová jednotlivé skladby pomocí obrázků 
skladatelů a krajin ze zmíněných vzdálených krajin. 

Po této malé vsuvce se u klavíru vystřídalo i pánské duo Marek Doubek (6 let) a Lukáš 
Polanský (5 let), kteří dětem zahráli hudební hádanky v podobě dětských písniček od 
jakékoli určené klávesy. odměnou za správnou odpověď hádanky bylo zazpívání písničky  
u klavíru s malým pamlskem do pusinky. Zazpívali jsme si tak spolu známé písničky Had 
leze z díry, Sedí liška pod dubem a mnoho dalších, protože u klavíru se vystřídaly snad 
úplně všechny děti naší Veselé školky.

Na závěr nám Evička zahrála na žádost dětí i učitelek ještě jednou úryvek ze skladby 
Italská …. všichni účinkující interpreti byli poté za své bezchybné vystoupení odměněni 
malým dárečkem od Veselé školky. 

Myslím, že příště už určitě neuslyšíme: „ Koncert?... to je nudaaa!“
Evičko, Marku, Míšo a Lukáši, děkujeme. 

Kolektiv učitelek MŠ U Stadionu 

PRVNÍ POMOC DO ŠKOL

opakování - matka moudrosti. Proto i v letošním 
roce v dubnu proběhla v naší škole akce „První pomoc 
do škol“. Zkušené lektorky nás seznámily s aktuálními 
trendy a postupy v poskytování první pomoci. Žáci si na 
vlastní kůži vyzkoušeli situace, do kterých by se mohli 
dostat a museli by rychle a správně zareagovat (zlome-

niny, popáleniny, dýchání z plic do plic, srdeční masáž, krvácení...).
I mladší děti program zaujal, teoretické a praktické znalosti se dozvídaly formou hry.
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Členové Hasičského záchranného sboru a posádka záchranné služby nám opět dokázali, 
jak velmi náročná je jejich práce.

Na závěr výstižné hodnocení žáka: „...myslím, že pro každého to jsou užitečné znalosti, 
nikdo totiž nikdy neví, kdy je bude potřebovat....“

Mgr. Batelková, Mgr. Tyllová

PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLA

Naše škola je už řadu let zapojena do evropského pro-
gramu Škola podporující zdraví (ŠPZ). Za tuto dobu jsme zís-
kali finanční prostředky z několika projektů (Zdravé sezení  
ve zdravé škole; Jsme to, co jíme; Poradenské dny a další).

V letošním roce jsme vypracovali projekt s názvem „Vaříme 
jinak“. Návrh byl úspěšný, projekt byl přijat. Co nás tedy čeká? 
Děti se budou seznamovat nejen teoreticky, ale i prakticky  
s alternativními formami výživy (vegetariánství), různými ome-
zeními ve výživě (bezmléčná a bezlepková dieta) a se světovou 
kuchyní. Před námi je spousta zajímavého vaření a ochutná-
vání. Všichni se už moc těšíme!

Mgr. Batelková, Mgr. Tyllová

VELIKONOČNÍ PRACOVNÍ DÍLNIČKY S VOLUNTEERS  
GE MONEY BANK

Letošní Velikonoce „na sněhu“ bohužel moc svátky jara 
nepřipomínaly. I tak byly plné těšení na vzduch provo-
něný sluníčkem, zelenou trávu a samozřejmě velikonoční 
pomlázku.

V naší škole jsme jaro přivolávali velikonočními pracov-
ními dílničkami, které se uskutečnily poslední školní den před velikonočními prázdni-
nami 27. března. Snažili jsme se, aby navzdory 
venkovním teplotám dýchaly opravdovým jarem 
s velikonočními zvyky a optimistickou náladou. 
V našem snažení nás podporovala skupina dob-
rovolníků GE Volunteers  společnosti GE Money 
Bank, která pomáhala dětem při jednotlivých 
aktivitách.

 Ve čtyřech pracovních dílničkách vznikaly 
během středečního dopoledne tradiční i netra-
diční výtvory. Menší děti dekorovaly vajíčka, dělaly 
zvířátka ze sena, vytvářely velikonoční aranžmá. 
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Větší žáci pracovali s textilem a tavnou pistolí 
na skupinovém výtvoru s tématikou jarního 
slunce. Přípravná třída pekla velikonočního 
beránka z netradičních surovin mrkve a oves-
ných vloček.  Všichni kluci se učili plést veliko-
noční pomlázku z 12- ti  proutků. Tuto speci-
ální „klučičí“ práci si vzala za svůj úkol mužská 
část dobrovolnické skupiny GE Volunteers,  
ta ženská část dopomáhala při aranžmá a deko-
racích. Všichni si dopolední tvoření velmi užili 
a myslím, že jsme to jaro i přes mrazivé počasí 
společně přivolali.

Mgr. Blanka Gaizurová

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY

Březen je již dlouho znám jako měsíc 
knihy, rozhodli jsme se proto se žáky nav-
štívit místní knihovnu. Žáci byli rozděleni 
na dvě skupiny podle věku. Pro starší žáky 
připravily paní knihovnice tematický pro-
gram „Pověsti“, který byl zaměřen převážně 
na místní pověsti. Druhá skupina žáků  
se vypravila do knihovny o pár dnů později, 
kde byl pro ně připravený program na téma 
„Pohádky“. obě skupiny si vyslechly úryvky 
z knih, plnily zadané úkoly a byly nadšeny  
z poutavě vytvořených výukových pro-
gramů. Tímto bychom chtěli také poděkovat oběma knihovnicím za připravený program.

Mgr. Jitka Dvořáková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Vážení čtenáři, 
kromě aktivit, které vám představujeme, a kromě přijímacích zkoušek, je výrazným jar-

ním rysem začínající příprava na příští školní rok. V příštím roce máme v úmyslu mimo jiné 
rozšířit nabídku volnočasových aktivit. Kroužky, které budou organizovány stejně jako letos 
pod Domem dětí z Velkého Meziříčí, chceme představit do konce srpna. Rádi přijmeme vaše 
náměty na další kroužky. Stejně tak vítáme spolupráci s každým, kdo má zájem děti v nějakém 
kroužku vést. Prosím zájemce o spolupráci, aby nás kontaktovali do konce června.
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Hodláme rozšířit také nabídku výuky cizích jazyků, a to zavedením nepovinných předmětů, 
případně kroužků. Rovněž tuto nabídku vám chceme předložit pokud možno s předstihem. 
O dalších novinkách vás budeme postupně informovat na webových stránkách školy.

11. března absolvovali žáci třetího ročníku další projektový den v Městské knihovně. Ten-
tokrát jsme si povídali o panu ilustrátorovi Zdeňku Milerovi a Radku Pilařovi.
V okrskovém kole turnaje v basketbalu bojovaly 12. března starší žákyně jako o život  
a umístily se na krásném 2. místě. To jim zajistilo postup do okresního kola 4. dubna. I zde 
se jim dařilo a dívky obsadily 3. místo. Poděkování patří jejich trenérce Elišce Krejčové.
15. března navštívili třeťáci divadelní představení alenka v říši za zrcadlem v Horáckém 
divadle v Jihlavě. 
20. března jsme navštívili divadelní představení Městského divadla v Brně, muzikál Zorro.
V první jarní den se konala pro žáky 6.-9. ročníku velikonoční výtvarná soutěž, kde mohli 
projevit svoji zručnost a fantazii při netradičním zdobení papírového vajíčka. 
22. března se uskutečnila mezinárodní matematická soutěž „Matematický klokan 2013“. 
V jednotlivých kategoriích zvítězili: 2.–3. ročník Sofie Padyšáková ze 3.a, 4.–5.ročník anna 
Malátová z 5.a, 6.–7. ročník Tamara Bočková ze 7.B a 8.–9. ročník Lucie Čermáková z 8.B.
22. března pořádala V. Bártová výtvarný ateliér - Velikonoční kašírování.
25. března se žáci devátého ročníku vydali do Jaderné elektrárny Dukovany (JEDU) a pře-
čerpávací vodní elektrárny Dalešice. 
2. dubna vyhlásil pohádkový čaroděj ve školní družině výtvarnou soutěž. Hledal ženichy pro 
dračí princezny. Zpívali dračí písničky, vyráběli dračí masky, hráli dračí honěnou i vybíjenou.
3. dubna 2013 jsme se seznámili s loutkami, kterým se říká marionety. Povídáním o loutkách 
nás provázela pravnučka známého loutkáře Matěje Kopeckého - paní Kopecká. 
Druháci se 9. a 10. dubna v CEV na ostrůvku ve Velkém Meziříčí seznámili s životem včel.

Úspěchy v okresních kolech biologické olympiády. V kategorii C (8. a 9. ročník) Bar-
bora Maierová obsadila skvělé 3. místo a Helena Macholánová 11. místo z 32 účastníků. 
V kategorii D (6. a 7. ročník) vybojovala Marie Doležalová 2. místo (a tím i postup do 
krajského kola) a Iveta Zaděláková 5. místo z celkového počtu 35 účastníků. Tyto výsledky 
navazují i na umístění z dřívějších let.

Žáci čtvrtého ročníku jsou zapojeni do charitativního projektu Čtení pomáhá. Čtenáři 
po přečtení knihy vyplní test; pokud v něm uspějí, získávají 50 Kč, které mohou přidělit 
některému charitativnímu projektu.
12. dubna zamířili žáci osmých tříd po stopách Napoleona. Jejich cílem byl Slavkov a Mohyla míru. 
V druhé polovině 8. ročníku se více zaměřujeme na volbu povolání. Součástí tohoto snažení 
je i zařazení projektu Čím budu? Letos jsme využili nabídku 14 místních firem, které nám 
dovolily nahlédnout „pod pokličku“ jejich každodenní práce. Setkali jsme se s velmi milým 
a vstřícným přijetím, žáci získali spoustu užitečných rad a informací.
Eurorebus Junior je vědomostní soutěž ze zeměpisu. Letos první stupeň v Jihlavě reprezen-
tovala Sára Topinková 3. a, Tereza Kučerová 4. B a anna Schwarzbachová 5. B. Po vítězství 
v Jihlavě postupují holky do celostátního kola v Praze. Gratulujeme a držíme palce!
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Projekt Jaro
27. března žáci šestých tříd ukázali, co nového 

se naučili v českém jazyce, jak plnili velikonoční 
úkoly v angličtině. Nechybělo seznámení s jarní 
flórou a faunou z hodin přírodopisu, či infor-
mace o přírodních božstvech a zemědělství sta-
rověkých států nebo zeměpisné informace třeba 
o jarní rovnodennosti. Mnoho jsme se dozvě-
děli také o Velikonocích, velikonočních zvycích 
a tradicích.

a nesmíme zapomenout na výtvarně zaměře-
nou soutěž o nejkrásnější Morenu. Všichni si je 
mohou prohlédnout v přírodní učebně před budovou 2. stupně naší základní školy.

Poslední dvě vyučovací hodiny jsme pak Morenu za zpěvu jarních písní vhodili do míst-
ního potoka. Kulisy, které nás obklopovaly, vůbec jaro nepřipomínaly, naopak, zkoulovali 
jsme se lépe než v zimě.

Po návratu do školy nám paní učitelky připravily teplý čaj. K němu jsme přikusovali 
velikonoční beránky, které nám ochotně upekli někteří rodiče a prarodiče, za což jim samo-
zřejmě děkujeme.

Eva Čermáková

Vzácná návštěva na základní škole
Jsou místa, která se vám vryjí hluboko do paměti a rádi se k nim alespoň ve vzpomín-

kách vracíte. Jsou lidé, kteří vás osloví,  a těšíte se na jakékoli další setkání s nimi. Takovým 
člověkem se pro nás stala paní Erika Bezdíčková, kterou jsme v Základní škole Velká Bíteš  
ve čtvrtek 4. dubna 2013 již po několikáté s radostí přivítaly.

Každý z nás si čas od času stýská, každý z nás je někdy v životě nespokojený. Paní 
Bezdíčkovou jsme nikdy neslyšely postěžovat si. a to i přes to, že málokdo prožil ve 
svém životě tolik utrpení co ona. Patří totiž k lidem, kteří na vlastní kůži pocítili obsah 
slova holocaust. a proto za námi do školy přijíždí, aby žáci měli možnost slyšet její 
vzpomínání na druhou světovou válku.  
Násilí, genocida, rasismus, útisk – to ne-
jsou bohužel prázdná slova ani dnes. Nao-
pak - stále patří k aktuálním a  palčivým 
společenským  problémům  dneška  téměř 
na celém světě, o tom snad nikdo z nás  
nemůže pochybovat.

Besedou  s paní Bezdíčkovou chceme 
naše žáky  přivést k tomu, aby nikdy nepři-
pustili opakování toho,  čemu se zatajeným 
dechem naslouchají.  
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Foto:  archiv ZŠDěti s Morénou.

Foto: archiv ZŠErika Bezdíčková na ZŠ.
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Žáci během besedy zhlédli dokumentární film, mohli si zakoupit autobiografickou knihu 
Moje dlouhé mlčení,  kterou jim autorka ochotně podepsala. Zájemci si mohli pořídit i další 
knihu s tematikou holocaustu, kterou paní Bezdíčková přeložila do češtiny. Přes svůj vyšší 
věk (který by jí ovšem málokdo hádal) je stále velmi aktivní – překládá, studuje na univer-
zitě třetího věku, tvoří webové stránky, jezdí za studenty se svým životním příběhem.

Eva Čermáková, Jaroslava Cendelínová

MÁME DRUHÉHO NEJLEPŠÍHO OBRÁBĚČE V ČR

V České republice se v průběhu každého 
školního roku koná v příslušných oborech řada 
soutěží odborných dovedností žáků středních 
škol. Tyto soutěže mají své pevné místo v sys-
tému soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělá-
vání MŠMT, jsou pro daný školní rok pravi-
delně uváděny ve Věstníku MŠMT ČR. 

V těchto dnech se naplno rozjíždí zápolení 
žáků středních odborných škol a učilišť o oce-
nění s názvem České ručičky, jejímž vyhla-
šovatelem je Jihomoravský kraj, Ministerstvo 
školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo 

zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz českých a moravských výrobních 
družstev, Hospodářská komora ČR a CzechInvest.

Hlavním cílem akce je podpora rozvoje řemesel a posílení postavení učňovského školství 
v očích veřejnosti. Cílem přehlídky však není jenom ocenit talentované žáky, ale zároveň  
i zvýšit povědomí o významu učňovských oborů mezi dětmi i jejich rodiči.

a právě tohoto klání se zúčastnil i žák SOŠ J. Tiraye ve Velké Bíteši Ladislav Bárta, 
jakožto druhý nejlepší v Krajské soutěži v odborných dovednostech při soustružení.

Soutěž se konala 9. a 10. 4. 2013 ve Střední škole technické a automobilní v Chomutově.
Zúčastnilo se jí celkem 20 žáků z 10 krajů celé ČR. V této velice těžké a náročné soutěži 

Ladislav Bárta vybojoval velmi pěkné 2. místo. Úkolem soutěžících bylo ve stanoveném 
čase vyrobit přesnou součástku na soustruhu.

Je to ohromný úspěch být 2. nejlepším žákem – obráběčem kovů v celé ČR.
Nejen tomuto soutěžícímu, ale i učitelům SoŠ a mistrům SPV PBS, patří opětovné podě-

kování za vzornou a příkladnou reprezentaci nejen SoŠ J.Tiraye a Střediska praktického 
vyučování Velká Bíteš, ale i První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., kde žáci vykonávají 
odbornou praxi. osobně mu poděkoval a malou finanční odměnu předal i generální ředitel 
a předseda představenstva PBS Velká Bíteš, a.s. Ing. Macholán.

Bc. aleš Janíček, SPV PBS Velká Bíteš
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Ladislav Bárta vybojoval 2. místo. Foto: Bc. Jozef Jacko
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU 

Střední odborná škola Jana Tiraye zve veřejnost na výstavu závěrečných prací žáků  
3. ročníků oborů vzdělání obráběč kovů, Kadeřník, Kuchař-číšník a Cukrář. Výstava  
se uskuteční v rámci praktických závěrečných zkoušek.
Pro veřejnost bude výstava otevřena:
ve čtvrtek 6. června 2013 od 14:00 do 18:00 hod.
v pátek 7. června 2013 od 8:00 do 16:00 hod.
v prostorách SoŠ Jana Tiraye, Velká Bíteš, Lánice 300
Na Vaši návštěvu se těší žáci a zaměstnanci školy.

INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014 
ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ, HRNČÍŘSKÁ 117

Zápis do přípravných a prvních ročníků všech oborů je 27. května 2013 a 29. května 2013 
od 13 do 16 hodin v učebnách jednotlivých oborů ZUŠ.
Počet přijímaných žáků je omezen celkovou kapacitou školy (300 žáků) povolenou MŠMT.
Obor hudební - orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně HN 
(Mgr. Hana Kulajtová)
Obor taneční - Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále 
ZUŠ (p. Zdeňka Punarová) 
Obor výtvarný - Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis v učebně 
výtvarného oboru (p. Jarmila Tomková) jen 27. 5. od 14.00 hod., jinak osobně

Zápis do třídy v Osové Bítýšce bude v pátek  31. 5. 2013 od 14 do 16 hodin v ZŠ osová Bítýška.
Žáci, kteří již výuku na ZUŠ navštěvují, se znovu nepřihlašují.

František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Velká Bíteš

KULTURA

„ZMÝLENÁ PLATÍ“ OVLÁDLA KULTURNÍ DŮM  
VE VELKÉ BÍTEŠI

Do malého domku na samotě u lesa kdesi nad Karlovými Vary, kde žije čerstvě rozve-
dená výtvarnice Lena, vtrhli tři lidé a nikdo z nich nemá chuť hned prozradit majitelce, 
proč tu jsou a jak se věci mají. Francouzská filmová hvězda českého původu Nel Vevér, její 
doprovod, krásný, mladý muž, asi “gigolo”, metrosexuál Eda a podivný pan Evžen. a všem 
jim zamotala hlavu různá nedorozumění, lži, směšné a absurdní zmýlené.
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Kdo byl kdo? Kdo chtěl co a po kom  
to chtěl? Kdo nebo co bylo v kufru? Kome-
dii plnou slovních hříček, lakonických 
poznámek, úsměvných dialogů a detektiv-
ních situací, kterou napsala Zora Kostková, 
jsme mohli vidět ve středu 17. dubna 2013 
v 18 hodin v Kulturním domě ve Velké 
Bíteši. Vystoupení a celé představení zná-
mých herců paní Mileny Steinmasslové, 
Dany Homolové, Ivana Vyskočila a otty 
Kalluse bylo úžasné a skvělé. Přítomní  

se dobře bavili a odcházeli s úsměvem na tváři. Jak řekla jedna paní při odchodu: „Bylo to 
moc krásné a víc takových divadelních představení“.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

KVARTETO A KLAVÍR

V úterý 2. dubna nadchli publikum posledního řádného koncertu 16. sezóny Bítešského 
hudebního půlkruhu Graffovo kvarteto (Štěpán Graffe, Lukáš Bednařík, Lukáš Cybulski, 
Michal Hreňo) a klavírista Igor ardašev.

Koncert zahájily samotné smyčcové nástroje kvartetem Luigi Boccheriniho. Už v první větě 
se mi v hlavě usadil přívlastek rozkošně italsky elegantní – a nic lepšího mě nenapadlo ani  
v dalších větách. To Borodin, to bylo něco jiného. Primárius Štěpán Graffe nám připomněl, 
že v Rusku patří Borodinovy skladby ke kmenovému repertoáru všech význačnějších kvartet. 
a když začali „Graffovci“ hrát, vybavila se mi přídavná jména širý, mohutný, hrdý. Jako by to 
hrálo úplně jiné kvarteto.

Po přestávce se přidal bítešskému publiku důvěrně známý fenomenální klavírista Igor 
ardašev, a s ním třetí zásadní 
proměna nálady. Johannes 
Brahms napsal původně Kla-
vírní kvintet f moll ve verzi 
pro dvě kvarteta, Igor ardašev 
tedy hrál „za čtyři muzikanty“. 
Dokonalá souhra a zvuková 
vyváženost – to už bereme  
v Půlkruhu jako samozřejmost. 
ale u Brahmsova uhersky váš-
nivého kvintetu mi to připadlo 
opravdu velmi, velmi nadprů-
měrné. Souhra v kvartetu je 
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Dokonalá souhra Graffova kvarteta s Igorem ardaševem. Foto: otto Hasoň

Z představení. Foto: Silvie Kotačková
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ještě pochopitelná, zkouší nebo koncertují málem každý den a jsou téměř jedno tělo, jedna 
duše. ale během pár zkoušek s klavíristou docílit tak jednotného a soudržného výrazu – 
pánové, smekám. Ještě, že jsme šli!

otto Hasoň

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

organizátoři vernisáže, konané  
22. dubna, uvedli program jako kla-
vírní matiné. Skvěle zvolené hudební 
miniatury českých i zahraničních 
autorů si návštěvníci poslechli v podání  
Evy Valešové, Martiny Holčíkové  
a Michaely Doubkové, žaček ZUŠ, 
třídy Mga. Barbory Kavanové. Bylo to 
milé a působivé odvedení pozornosti 
od všednosti do světů, které nám nabí-
zely vystavené fotografie.

Ředitel Klubu kultury přivítal hosty. Z jeho emotivního vystoupení bylo zřejmé, nakolik  
na něj, jak mi později sdělil, zapůsobilo vystoupení mladičkých klavíristek. 

Úvodního slova se ujala Mgr. Zdeňka Vaňková, PhDr, přítelkyně a bývalá kolegyně Věry 
Němcové. S ní přijely podpořit svou bývalou ředitelku třebíčské soukromé střední školy  
i další spolupracovnice. Překvapením pro paní Věru byla i skupina jejích bývalých žákyň, 
které vyučovala ještě v Bíteši na rodinné škole.

Účast na vernisáži díky nebítešským hostům byla opravdu velká a ředitel klubu proje-
vil obavy, zda se dostane na všechny občerstvení. obavy si mohl ušetřit. Ti, kteří v Bíteši 
navštěvují podobné akce, se tam opravdu nechodí najíst. občerstvení je pouze pozorností 
vystavujících nebo klubu kultury, ale nemá prvořadý účel, jak by se někomu mohlo zdát.

Většina fotografií Věry Němcové vypovídá o jejím okouzlení krajinou v okolí Valdíkova 
na Třebíčsku, kde již mnoho let s manželem žije. Hladiny rybníků, lesy, tajemné bludné 
kameny objevují krásu tam, kde ji „normální smrtelník“ nevnímá. Jak mi Věra prozradila, 
vyfotografováním práce nekončí. Doma usedá na hodiny k počítači, prohlíží, vybírá a upra-
vuje jednotlivé záběry a pak očekává kritiku i rady od manžela Petra. 

Ještě jedna, zcela odlišná část vystavených fotografií, upoutá oko návštěvníka: barevné 
detaily květin, živoucí a radostné, tvoří  protiklad k zasněným krajinám. První místo  
ve svém soukromém hodnocení dávám krajině se zrcadlem rybníka, lemovaného stromy. 
Tam by se mi určitě líbilo.

Držitel mnoha ocenění za černobílou fotografii v celostátních soutěžích, Otto Valeš,  
se stejně jako paní Věra zpovídá ve svých snímcích z náklonnosti k určitým tématům.

Tím prvním jsou hory, jejich majestátnost i zamlžená tajemnost.(Také jsem se s ním 
na jedné horské túře v Tatrách potkala.) Na jiných fotografiích běží po zelené trávě koně. 

21

Z vernisáže. Foto: Silvie Kotačková



ZPRaVoDaJ   |   Město Velká Bíteš   |   Květen 2013

Nespoutaní, s vlající hřívou, symbol svobody a volnosti. a lidé. Rybáři při výlovu rybníka, 
portréty nám neznámých chlapíků, myslivci na honu i při slavnostním výřadu. Svoje sou-
kromé první místo jsem udělila nosiči úlovku – se spokojeným úšklebkem triumfálně kráčí 
po cestě s tyčí, plnou  skolených ušáků. 

Docela jinak působí práce pana Zdeňka Ziky. Tvoří ji kalendáře, portréty, fotoobrazy  
i svatební fotografie, akty. Z námětů i zpracování je zřejmá profesionalita. To ale nemění nic 
na skutečnosti, že stejně jako amatéři přistupuje k fotografování s citem. Dokazují to poe-
tické portréty dívek i jejich postavy v rouše rusalek; svatební fotografie svatebčany pouze 
nezpodobňují, ale vypovídají o nich, každý má svůj příběh stejně tak jako Valešovi myslivci 
a rybáři. Z jeho prací bych dala první místo plakátu s Vladimírem Menšíkem, je podkladem 
pro dobrou věc. a kdybych se vdávala, pozvu si ho na fotografování.

Nestačila jsem se protlačit úplně ke všem vystaveným fotografiím, možná jsem něco pře-
hlédla, takže se tam ještě jednou vrátím. Vy jste se byli podívat?

 Zora Krupičková

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ BRNĚNSKÉHO  
MALÍŘE ING. IVANA KULHEIMA

Jméno brněnského malíře Ivana KULHEIMa je veřejnosti dobře známé z řady autorských 
výstav či prodejních galerií v Brně a v jiných místech České republiky. V krajinomalbě nava-
zuje na naši národní tradici, kde je opravdu z čeho vycházet. Důvěrně je znám a vnímán těmi, 
kteří milují Vysočinu v jejích nejrůznějších podobách a krásách – uprostřed léta stejně jako 
pokrytou sněhem, zadumanou na podzim či jásající v jarním období. Ivan Kulheim má neob-
vyklý talent a schopnost zachytit ve svých obrazech všechna její kouzla a je právem považován 
za jednoho z předních malířů Vysočiny. Jeho schopnost zachytit s neopakovatelným citem  
a uměním jemné detaily přírody, stavení, cest a všeho, co je s Vysočinou spojeno – dává cítit 
vnitřní spojení autora s touto krásnou částí naší vlasti a v divákovi vzbuzuje pocit klidu, míru 
a vnitřního souznění. Jeho rukopis je nenapodobitelný a obrazům dodává snové zabarvení.

ale stejně tak, jak se Ivan Kulheim vciťuje do Vysočiny, dokáže uchvátit i svými obrazy 
z toulek po Evropě, ať už jde o architekturu starobylých měst, městská romantická zákoutí 
nebo malebnost přímořské krajiny s přístavy.

Velmi často se nechává inspirovat brněnskými zákoutími a panoramaty, neboť Brno je 
město, které je mu domovem, kde prožil největší část svého života a kde i dále žije a tvoří.

Malíř maluje s velkou láskou a vitalitou, zápalem pro věc a v malířské tvorbě vedle cha-
rakteristického rukopisu neváhá využít i odchylných výtvarných projevů.

Dokonalost obrazu není jenom věcí malířské inspirace, obsahu a kompozice díla a pro-
fesionálního provedení vlastní malby, ale také věcí kvalitní adjustace, tedy dobře zvoleného 
zarámování díla.

Je pro nás výjimečnou událostí prezentovat autorova díla na této výstavě, která potrvá 
od 13. května do 24. května 2013 ve výstavní síni Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5  
ve Velké Bíteši a na kterou zveme všechny, kteří mají rádi dobré obrazy. 
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Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 13. května v 17 hodin za účasti autora. Výstava 
je prodejní a můžete proto využít příležitosti k zakoupení hodnotného dárku pro své nejbližší 
či pro sebe.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

PERU OK(N)EM PŘÍRODOVĚDECKÝM

Název Peru znamená v kečuánštině dostatek, protože ještě 
před necelými pěti stoletími představovalo území Peru cent-
rum bohaté a slavné říše Inků, o jejíž zánik se přičinili španěl-
ští dobyvatelé.

Peru je třetí největší stát jihoamerického kontinentu. Je roz-
děleno na tři severojižní oblasti. Na západě je poušť Sechura. 
Dále na jih je pobřeží převážně skalnaté se souvislým pásem 
hor. Z peruánských and protéká pouští asi padesát řek. andy 
se zvedají směrem do vnitrozemí až do výšky přes 5000 metrů. 
Nejvyšší horou je Huascarán (6768 metrů nad mořem). Hlavní 
dvě horská pásma Kordiller, které mají dosud činné sopky  
a seismickou aktivitu, jsou rozdělena vysoko položenou náhorní 
planinou, na níž je jezero Titicaca o rozloze 6900 km2. Poloha v nadmořské výšce 3812 metrů 
z něj dělá nejvýše položenou vodní nádrž s pravidelnou lodní dopravou na světě.

Na východní straně and se vrcholky pozvolna svažují do amazonské nížiny, která zabírá 
62 % území státu. Peru má zhruba dvakrát více obyvatel jak Česká republika, avšak hustota 
obyvatelstva (počet obyvatel na 1 km2) je nízká, kdy většina populace žije na úzkém pruhu 
země při pobřeží Tichého oceánu.

Pásmo and dělí zemi do několika klimatických oblastí. Země leží v tropickém pásu,  
ale její charakter se mění od pobřežních pouští, přes zasněžené šestitisícové vrcholky and 
až po pralesy amazonie.

Ve čtvrtek 9. května navštíví Městské muzeum ve Velké Bíteši Jan Kobra, který se s námi 
podělí o zážitky z návštěvy této země. Mimo obecných poznatků a informací o Peru nás 
seznání s místní faunou, s orientací především na bezobratlé a charakterizuje místa, které 
reálně navštívil. Zmíní se také o běžném životě Peruánců, např. o jejich každodenním životě 
nebo stravovacích návycích.

Přednáška, doprovozená obrazovým materiálem, začíná od 18 hodin v sále bítešského 
muzea na Masarykově náměstí 5.

Mgr. Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

POHÁDKOVÝ LES PŘILÁKÁ RODINY S DĚTMI

Malé děti i dospělí se mohou těšit na neděli 26. května. V tento den se mezi 14. a 15. 
hodinou u radnice ve Velké Bíteši sejdou stovky příznivců pohádek. Bítešská Kolpingova 
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rodina a KDU-ČSL pro ně i letos připravily napínavé putování kouzelným lesem, ze kterého 
nikdo neodejde s prázdnou. Trasa povede okolo mateřské a základní školy do lesa směrem 
na Letnou, aby se posléze vrátila zpět do města na farní zahradu. 

Všechny děti, které trasu úspěšně zvládnou, dostanou v cíli na farní zahradě malou odměnu. 
a navíc na ně bude čekat oblíbený skákací hrad a další soutěže. Pohádkový les každoročně 
pomáhá organizovat několik desítek pomocníků z bítešské farnosti.

Ladislav Koubek

JAZZ ARCHIV

archiv… jaký archiv? Zaprášené noty? Nebo snad sklad elpíček a cédeček s jazzo-
vými nahrávkami? Kdeže! Brněnský swingový bigband. a mimořádně v bítešském kul-
turním domě. 

Jazz archiv vznikl v roce 1969 jako původně osmičlenné seskupení hráčů hrajících jazz 
neworleanského zaměření. Uskupení vedené inženýrem Janem Koukalem s přibývajícím 
počtem hudebníků postupně přerostlo do stylu chicagského jazzu. V té době se už hrála první 
psaná aranžmá z pera členů orchestru. Po deseti letech od vzniku se k Jazz archivu připojil 
Ing. Jaroslav Studénka, z jehož podnětu byl orchestr doplněn na plné bigbandové obsazení. 
Repertoár tak sahá od aranžmá skladeb jak předních světových orchestrů (např. G. Millera,  
C. Basieho, D. Ellingtona, B. Goodmana a dalších), tak i našich velkých bandů (např. G. Broma, 
K. Vlacha, Big Bandu Radio Praha či Big Bandu Radio Brno). od počátku 80. let je notový 
archiv kapely doplňován též o vlastní skladby a o aranžmá autorů z řad současných i minulých 
hráčů big bandu. Po příchodu tří zpěváků byl repertoár rozšířen též o zpívané skladby. 

Takříkajíc „domovskou“ scénou Jazz archivu je brněnský jazz klub Šelepka. Třikrát  
v roce bigband hraje v lužáneckém Centru volného času na swingovém bále. a je to už  
32 let, kdy toto uskupení zahájilo tradici jazzových plesů, která se postupně rozšířila do 
dalších míst republiky a v Brně pokračuje až dodnes.

Mimořádný koncert Bítešského hudebního půlkruhu se mimořádně uskuteční v pondělí, 
mimořádně vyhodnotíme dětskou soutěž a nabídneme program i permanentky na příští 
sezónu. Zážitek (minimálně stejně) mimořádný (jako jindy) si vychutnáme 6. května od  
19 hodin. Vstupné 100 korun, permanentky mimořádně neplatí.

Michaela Hanzelková 

NOC KOSTELŮ

„Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7)
Již popáté se v České republice uskuteční Noc kostelů. Více než tisícovka chrámů  

s nabídkou čítající přes 5 tisíc programů se veřejnosti otevře v pátek 24. května. Protože však 
Bítešáci s oblibou jezdívají prožít Noc kostelů do Brna, stalo se již dobrou tradicí pozvat  
je „k nám“ o týden dříve. Velkobítešský chrám sv. Jana Křtitele tedy přivítá své návštěvníky 
v pátek 17. května. Čeká na ně pestrý kulturní program.
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Letos poprvé zahájíme podvečerním blokem pro děti: divadélko, zpěv, prohlídka kostela 
atd.; v zadní části chrámu bude připravena výtvarná dílnička. Během slavnostní mše svaté, 
která začne v 19.00 hodin, budou svěceny květiny pro královničky. Následují prohlídky 
varhan a věží, na něž navážou koncerty interpretů nejrůznějších žánrů. Můžeme se těšit 
nejen na osvědčenou Bítešskou scholu, Tišnovský komorní orchestr či Žalozpěv, ale také 
na kapelu Soumrak a na průřez muzikálovým představením Tarzan. Večer zakončí koncert 
místního varhaníka ondřeje Kašpara, spojený s četbou biblického úryvku a závěrečným 
slavnostním požehnáním. V průběhu Noci mohou příchozí zhlédnout výstavu obrazů Mar-
tiny Fialové či fotografie ze života farnosti za uplynulý rok.

Nezbývá, než citovat z pozdravu Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského: 
(…) „Návštěva kostela nemusí být jen nahlédnutím do posvátných prostor, je také nabíd-

kou k setkávání. Prostřednictvím rozhovorů, hudby, modlitby a atmosféry laskavého přijetí 
může každý prožít často i velice intenzivní životní zážitek. Cílem Noci kostelů není překoná-
vat rekordy v návštěvnosti. Usilujeme o to, aby byly připravované programy hodnotné a aby 
si návštěvníci domů neodnášeli jen vzpomínku na nádheru umělecké výzdoby kostelů. (…)  
A připojuji opět své hluboké přání, aby noc, kterou prožijeme v kostele, prozářila všechny tem-
noty našich srdcí a ukázala i jiný rozměr života.“

Bližší informace najdete na plakátech. Nechť je Vaše noc (nejen) 17. května prozářená.    

Michaela Hanzelková

BONSAJISTÉ ZVOU NA DEN MATEK

Bonsai club Velká Bíteš si Vás dovoluje pozvat na již třetí výstavu u příležitosti Dne matek.
Výstava proběhne jako vždy v ZUŠ na Hrnčířské ulici a to v sobotu 11. května 2013 od  
13 do 17 hodin. Doprovodný program dětí začíná ve 14 hodin.
Podrobnější rozpis najdete na našich stránkách – www.bonsajova.banda.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Jiří Jašek

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKÁ ULICE, DŮM ČP. 99:

V roce 1414 držel dům asi městský písař Petr Haiden. o mnoho let později, roku 
1590, Vít Čeček prodal dům v ceně 160 zlatých krejčímu Havlu Čermákovi. Ten jej 
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obratem prodal dále v ceně 220 zlatých Šimonu Vlachovi. Po Vlachově úmrtí v roce 
1608 se vdova anna provdala za Jana Jiříků ze Skřinářova, který následujícího roku 
dům v ceně 250 zlatých zakoupil. od roku 1616 jej vlastnil Jan Vrabec, po kterém  
v roce 1618 dědila manželka Mandalena. Následujícího roku 1619 zakoupil dům v ceně 
200 moravských zlatých Francouz Jakub Duminy, který jej ještě téhož roku prodal 
dále v ceně o čtyři zlaté vyšší „myslivci“ Pavlu Perníčkovi. V roce 1621 připadl dům 
Matouši Burianovi, kterému tu později říkali příjmením Vlašínský.

Později roku 1673 zakoupil dům po Matoušovi v téže ceně jako předešle Kašpar 
Makovička. Následně roku 1715 pořídil pozůstalý dům po Makovičkovi za stejných 
podmínek, za jakých proběhl předchozí převod, Jan Porupka. V roce 1748 již vdova 
Kateřina Porupková postoupila dům svému zeti bednáři Janu Bokrovi. Za sedmileté 
války byl však Bokr „na vojnu vzat a tam taky zemřel“. Proto městský úřad prodal roku 
1763 dům ve stejné ceně Ondřeji Fialovi. a „poněvadž pak předřečený Jan Bokr dluhy 
kontraktiroval, kterýžto lidem zaplacený bejti musí a dne 22. maii 1762 při vyskytným 
hrozným ohni taky při témž gruntě, co od dřeva bylo, v popel obráceno a on to zase 
vystavěl, pročež taky od slavného ouřadu ty dluhy limitirovaný“ jsou. Později v srpnu 
1776 zdědil dům po svém otci Jakub Fiala, který měl vyplatit své sestry Josefu, Moniku  
a Marianu. Zároveň mu obec prodala 110 zlatých vejrunků za patnáct zlatých hotově, 
čímž dům doplatil.

od Fialy zakoupil roku 1788 dům za 350 zlatých Jakub Hetter z Litomyšle. „A poně-
vadž od jeho vrchnosti ten potřebný spisební véhost neb propuštění až do dosaváte nepro-
kázal, od jeho manželky Kateřiny dle vyhledávání i utekl a ji s dětma zde zanechal, pro-
čež ona ten dům Jiříkovi Bečkovi odprodala za 410 zlatých hotových peněz a zasedce 
potáhne do Litomyšle, a tak si tam domek zakoupí“. Bečka již roku 1790 prodal „svůj 
domek v Panenský ulici“, „a to Janovi Cyrusovi svobodnýmu, nikdež s tělesnou podda-
ností zavázanému, dle proukázanej písebnosti papírnickému tovaryšovi, za 510 zlatých 
v hotovosti zaplacených peněz“. Roku 1805 Jan Cyrus postoupil dům v ceně 600 zlatých 
svému staršímu synu Pavlu Cyrusovi tak, aby vyplatil své sourozence Jana a annu 
každého dvěma sty zlatými. Později k roku 1825 je tu na domě připomínán bednář 
Jiří Koza. Další vlastník domu Václav Blaha jej roku 1834 postoupil v hodnotě 1340 
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zlatých svému stejnojmennému synu Václavu Blahovi. a od roku 1874 vlastnili dům  
v ceně 1300 zlatých František Horák s Františkou Blahovou.

Prameny: Soka Žďár n. S., f. aM Velká Bíteš, č. 11787, fol. 34, 48, 51, 53, 54, 132, 166, 
190, 191, 193, č. 11788, fol. 14, č. 11789, fol. 10, 11, č. 11793, fol. 32, 58, č. 11795, fol. 294, 
295.

Jan Zduba

VÝROČÍ 100 LET

Architekt Mořic Kallina
(*17. 9. 1844 Velká Bíteš - †5. 5. 1913 Budapešť)

Již sto let uplynulo od okamžiku, kdy svět opustil  
ve svých osmašedesáti letech jeden z nejslavnějších buda-
pešťských architektů. Jeho jméno znělo Mořic Kallina  
a pocházel z Velké Bíteše.

Mořic Kallina se narodil v koželužské rodině Vavřince 
a antonie Kallinových v domě čp. 1 na náměstí jako nej-
mladší z osmi dětí. architektonické studium absolvoval na 
pražské německé technické univerzitě (1856–1859). Praxi 
strávil u Thomase Hansena a absolvoval vídeňskou akade-
mii (1867–1869). Následně začal pracovat v kanceláři slav-
ného vídeňského secesního architekta otty Wagnera. Ten 
si jej brzy oblíbil a přijal jej za svého spolupracovníka, když 
v roce 1870 budapešťská židovská obec zadala Wagnerovi 
vyprojektování synagogy v Rombachově ulici. Wagner tehdy svěřil Kallinovi roli stavby-
vedoucího a ten se tak dostal do Budapešti. Zde po dva roky vedl výstavbu a projektoval 
některé její části. Jeho práce si všimli významní představitelé pešťské obce a přesvědčili jej, 
aby zůstal a přijal další zakázky. Mořic se tu proto roku 1874 osamostatnil a 11. ledna 1878 
byl na vlastní žádost propuštěn z velkobítešského obecního svazku.

Kallina, který začal užívat maďarskou podobu svého křestního jména - Mór, navrhl  
a postavil nájemné domy rodin Kohnerových, Brüllových, Freistädterových, Strauszových  
a dalších. Poté se stal architektem biskupa Horvátha, dále rodin Kerkápolyiových, Rátho-
vých, Mocsonyiových, hraběte Bissingena, hraběte Bethlena, hraběte Bánffyhi, barona 
Baiche, Jálicsových, Vükových, oetlových, Mössmerových, Jahnových a dalších. Spolu se 
svým zeťem architektem aladárem Árkayem (*1. 2. 1868 Temešvár – †2. 2. 1932 Buda-
pešť) navrhl a postavil kulturní centrum „Vigadó“ v Budě i památník svatého Gerharda, 
patrona Budapešti. Mezi jeho projekty dále patří Národní jízdárna za Muzeem a sportovní 
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hala na ulici Szentkirályi, dům 
knihkupce Móra Rátha v ulici 
Tükör, malý evangelický kos-
tel na Hradě i krypta Thal-
meyerova na hřbitově třídy 
Kerepesi. Jeho nejrozsáhlejším 
dílem je ovšem palác Minister-
stva obrany na Hradě a palác 
nejvyššího velení armády na 
náměstí Dísz. Mezi jeho díla 
patří i vlastní činžák na rohu 
ulic aradi a Vörösmarty a tři 
další soukromé budovy, které 
jsou snad nejvýznamnější  
v řadě podobných jeho prací, 
a to palác hraběte Szécheny-
iho na ulici Eötvös, na stejné 
ulici palác oetlových, a palác 
hraběte aladára andrássyho 
na andrássyho třídě. Pro 
jeho práce je charakteristická 
důkladná dovednost, hospo-
dárné půdorysy a jednoduchý 
neorenesanční styl s eklektic-
kými prvky. Vyznamenán byl 
rytířským křížem Řádu Fran-
tiška Josefa.

Své stopy Mořic Kallina 
zanechal i doma ve Velké Bíteši. Svému bratru Eduardu Kallinovi patrně navrhl v roce 1878 
přestavbu domu čp. 7 na náměstí, jehož podobu však setřela přestavba spořitelny ve třicá-
tých letech 20. století. Další a zároveň dosud dochovanou stopou je přestavba radnice pro 
účely okresního soudu, na kterou v roce 1885 dodal plány bez nároku na odměnu.

Zdroje: Martin ŠTINDL, Rodina Mořice Kalliny ve Velké Bíteši, rešerše provedená  
8. 1. 2007 na základě pramenů SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš. Jaromír KOTÍK, Bíteš-
ská radnice stoletá, in: Zpravodaj města Velké Bíteše, leden 1987. Jan ZDUBA, Historie vel-
kobítešských domů, in: Zpravodaj města Velké Bíteše, září 2007 (čp. 1), únor 2008 (čp. 7). 
TÝŽ, Eduard Kallina, in: Zpravodaj města Velké Bíteše, březen 2012. Weby: www.mke.hu,  
www.heritagehouse.hu, www.lajtaarchiv.hu (za překlad z maďarštiny děkuji Ing. Eszter Bab-
kové).

Jan Zduba 
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION - JINDŘICHOV
DOKONČENÍ

PO LISTOPADU 1989

Osadní výbor
Jindřichov „ztratil“ svoji samostatnost po dlouhých šedesáti letech v roce 1980. V té době 

vznikaly tzv. „střediskové obce“ a ze dvou jindřichovských osad – Jindřichova a Jestřabí 
vznikly dvě „místní části“ města Velké Bíteše. Tato struktura zůstala zachována i v nových 
společensko – politických poměrech. Místní části jsou řízeny „osadními výbory“ a pracují  
v těsné součinnosti s orgány státní správy a samosprávy města. Složení současného osad-
ního výboru Jindřichova:  předseda: Sedlák Jiří 

   členové:  Brym Rudolf, Holík Radomír, Karásková  
     Marta, Marek Ludvík 
Výstavba vesnice

 Stručný přehled nejdůležitějších aktivit po roce 1990:
• oprava kulturního domu: Z kanceláří pronajatých družstvu byla za použití  

 zpevňujících prvků postavena jedna velká místnost.
• Prodloužení hřiště využívaného zejména dětmi a mládeží.
• oprava hasičské zbrojnice – rekonstrukce střechy a zavedení el. proudu.
• Rozvedení pevných telefonních linek po vesnici.
• Nové rozvody elektrického proudu včetně opravy trafostanice.
• Stavba nové čekárny a zřízení stanoviště na kontejnery.
• obec se stará o dva rybníky. „Horní“ slouží jako požární nádrž, „Dolní“ využívají  

 rybáři. Město Velká Bíteš připravuje opravu jeho hráze.
Firmy, podnikání, živnosti
• LABARA s.r.o. je jedinou, ale o to významnější průmyslovou firmou působící  

 v katastru obce. Zabývá se výrobou, nákupem a prodejem elektroizolačních  
 materiálů. Je důležitým zaměstnavatelem nejen místních obyvatel.

• AGRO Záblatí, a.s. má pro svoji zemědělskou činnost pronajatou většinu  
 pozemků.

• Živnostníci: Chytka Vladimír  sedlářství
   Koláčný Martin  elektroinstalace
   Sedlák Jiří  truhlářství

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ ČINNOST

Nejaktivnější jsou ženy, které se v současné době neformálně sdružují pro různé aktivity 
- jednak ve svém zájmu, ale především v zájmu svých dětí. Muži zůstávají někdy nesměle 
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v pozadí, ale je-li zapotřebí síly jejich paží nebo řemeslné zručnosti, neváhají, a aktivně se 
zapojí. Stručný přehled činností:

Kondiční cvičení
Je prozatím pouze ženskou záležitostí. Ženy různého věku se scházejí 1x týdně v kultur-

ním domě a pod vedením paní Kateřiny Slavíčkové z Velké Bíteše absolvují pestrou skladbu 
různých cviků pro vylepšení fyzické i duševní kondice. Vůbec jim nevadí, že žijí na malé 
vesnici, nestěžují si a svou aktivitou mohou být příkladem.

Dětské dny
Nápad, pořádat dětské dny 

ve stylu „rozloučení s prázdni-
nami“, zaujal a strhl ke spolu-
práci téměř celou vesnici. Každý 
rok je připraven program na jiné 
téma např.:
„námořnický“ dětský den, „indi-
ánský“ dětský den. Pro všechny 
věkové kategorie jsou připra-
veny zajímavé soutěže, někdy  
i netradiční.

Obnova tradic
Již zmíněná aktivita žen stojí také  

za obnovením tradice „Brána“, při které 
„Jindřichovské zpěvny“, s doprovodem 
harmoniky Jirky Sedláka a za přítom-
nosti četných sousedů, vyprovázejí 
nevěstu nebo ženicha ke svatebním 
obřadům. Jedná se o pěkné „sousedské 
popřání“ s písničkami „šitými na míru“, 
ve kterých jsou známé melodie doplněny 
vtipnými aktuálními texty. „Brána“ byla 
v minulosti symbolem průchodu, kterým musela nevěsta nebo ženich – někdy také společně 
projít. Představovala ji různě nazdobená pomyslná „závora“ a za její symbolické otevření 
museli snoubenci „zaplatit“.

Sbor dobrovolných hasičů
 Složení současného sboru je následující:
Výbor: Chytka Vladimír  starosta  Členové: Brym Petr
 Janoušek Roman  velitel   Brym Rudolf

Foto: archiv rodiny SedlákovýchNámořnický dětský den.

Brána. Foto: archiv rodiny Sedlákových
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 Marek Ludvík  jednatel a kronikář Burian Pavel
 Karásek František  strojník   Ipemburg Remko

Činnost:  - členové sboru se pravidelně zúčastňují všech akcí konaných okrskem
  - organizují kulturně-společenské večery 
  - pořádají kondiční cvičení s technikou a zajišťují její údržbu   
  - brigádami v zemědělství si zajišťují fin. prostředky pro svoji činnost
Starosta okrsku Velká Bíteš bratr L. Zavřel hodnotí jejich činnost takto:
„Vzhledem k jejich velikosti se v rámci okrsku zapojují velice dobře“.

Myslivecké sdružení      
Každoročně začátkem prosince pořádají členové Mysliveckého sdružení Jindřichovská 

obora „Poslední leč“, na které se většina místních i přespolních vždy dobře pobaví. 

Prameny: Pamětní kniha obce, Soka Žďár nad Sázavou
 
Závěrem chci poděkovat rodině Markových za materiály poskytnuté zejména k historické 

části a manželům Sedlákovým za informace ze současnosti. Všem „jindřichovským“ potom 
přeji společně s IC a KK  pevné zdraví a životní pohodu.

alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

BLAHOPŘÁNÍ BRATRU PAVLU KUNCOVI

V úterý dne 7. 5. oslaví 60. narozeniny bratr Pavel Kunc.  
Do Sboru dobrovolných hasičů byl přijat 1. 1. 1972, tj. dobrovol-
ným hasičem je 41 let. Nejprve byl řadovým členem a vypomáhal 
s výcvikem žákovského družstva, později byl vedoucím kroužku 
mladých požárníků. V letech 1985–1986 byl členem Dobrovol-
ného závodního požárního sboru SFHR osočkan jako strojník 
a velitel. Zúčastňoval se jako člen prohlídkových skupin požárně 
preventivních prohlídek a zabezpečoval provádění preventiv-
ních kontrol v rodinných domcích. Účastnil se brigád při stavbě 
musea požární ochrany v Přibyslavi. V rámci jednotky „represe“ 
Zo SPo pracoval jako řidič-strojník na DVS-12 avia 30, CaS 
25 Škoda 706 RTHP. od 16. 3. 2000 je členem „zásahové“ jed-
notky SDH obce ve funkci řidič-strojník na CaS 32 Tatra 148. 

Jubilant Pavel Kunc.
Foto: archiv SDH
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Pravidelně navštěvuje cyklické doškolování strojníků JSDH obce na HZS Žďár nad Sázavou  
a profesní školení řidičů. Zajišťuje preventivní požární hlídky při akcích v kulturním domě. 
Účastní se námětových a okrskových cvičení. Pravidelně se zúčastňuje pořadatelské služby 
při konání různých kulturně společenských akcích sboru a provádí technické zajištění při 
hasičských cvičeních. Při významných příležitostech a životních jubileích navštěvuje dlou-
holeté zasloužilé členy našeho sboru. Na poslední cestě doprovází zemřelé členy sboru. 
Podílí se na údržbě požární zbrojnice a účastní se brigád na jejím úklidu. Každoročně  
se podílí na přípravě okrskové konference. Podílí se na aktivitách pořádaných okrskovým 
výborem – Reprezentační hasičský ples. 

Kvalifikační kurzy a osvědčení v Po:
1984 a 2003 – odborná způsobilost Strojník Po 
1999 a 2003 – Nositel dýchací techniky
Funkce ve výboru SDH:
• Vedoucí mládeže 1980 – 1983
• Kulturní referent 1995 – dosud

Za svoji práci pro dobrovolné hasičstvo byl odměněn následujícími hasičskými vyzna-
menáními:

• 1. 1. 1975 Čestné uznání SDH Velká Bíteš
• 1. 1. 1981 Čestné uznání oSH Žďár nad Sázavou
• 1. 1. 1997 Medaile „Za příkladnou práci“
• 16. 8. 2002 Medaile „Za zásluhy“
• 1992 Stužka „Za věrnost – 20 let“
• 20. 5. 2002 Stužka „Za věrnost – 30 let“
• 14. 9. 2007 „Medaile sv. Floriána“
• 31. 8. 2012 Čestné uznání ústředí SH ČMS
• 31. 8. 2012 Stužka „Za věrnost – 40 let“

K Tvému životnímu jubileu Ti přejeme všechno nejlepší, hodně zdraví do budoucích let 
a životní spokojenosti

SDH Velká Bíteš

POLICISTÉ, HASIČI I ZÁCHRANÁŘI SEZNÁMÍ MOTORKÁŘE 
S NÁSTRAHAMI SILNIC

V neděli 12. května 2013 se opět představí dobrovolní hasiči a zdravotničtí záchranáři  
z Velké Bíteše na jarním žehnání motorek na Masarykově náměstí. Letošní program bude za 
účasti BESIP Teamu za podpory GENERaLI. K vidění budou simulátory nehody. otočný 
simulátor navozuje stavy, které řidič zažívá při převrácení vozidla. Mnohem známější  
je patrně simulátor nárazu. Síla působící na tělo při nárazu v rychlosti pouhých 30 km/h 
je doslova dechberoucí. oba simulátory mají společné, že slouží především k tomu, aby 
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řidiči, spolujezdci ani cestující nebyli líní se v autě poutat bezpečnostními pásy. a případně 
aby řidiči jezdili o něco opatrněji. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu automobi-
lem nebo na motocyklu bez rizika zranění, a to prostřednictvím interaktivního simulátoru. 
Velice atraktivní částí programu budou tzv. „alkoholové brýle“, které věrně navozují pocit 
opilosti a každý si tak může ověřit, čeho všeho je člověk (ne)schopný pod vlivem alkoholu. 
Jako tradičně se budou moci diváci naučit základy první pomoci. 

Bc. David Dvořáček, DiS.

POZVÁNKA

Sbor dobrovolných hasičů v Křoví Vás srdečně zve na Slavnostní odhalení pamětní desky 
Vincence Brože u příležitosti 80. výročí úmrtí, které se uskuteční v sobotu 25. května 2013 
v Křoví.

Program:
10.00. hod. – položení květinových darů na hrob Vincence Brože na místním hřbitově
10.30 hod. – slavnostní mše za Vincence Brože a zemřelé bratry hasiče
11.30 hod. – žehnání hasičské techniky na návsi 
12.00 hod. – slavnostní odhalení pamětní desky na hasičském domě
13.00 hod. – zahájení okrskového cvičení ve víceúčelovém areálu v Křoví

Srdečně zvou hasiči !

V PRAZE BYLI VYHLÁŠENI VÍTĚZOVÉ ANKETY HASIČ ROKU 
2012, MEZI OCENĚNÝMI BYLI I HASIČI Z KRAJE VYSOČINA

Na pražském Chodově se uskutečnil 4. ročník ankety Hasič roku, tentokrát za rok 2012. 
Desítky mužů i žen, kteří se nebojí nasazovat své životy pro záchranu ostatních, dorazily 
v úterý 9. dubna do ToP Hotelu Praha. Ceny předal 1. náměstek ministra vnitra Jaroslav 
Hruška a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR plk. Drahoslav Ryba.  

Hasičem roku se stal pprap. Miroslav Mlečka z Hasičského záchranného sboru Jihomo-
ravského kraje, který doslova v poslední vteřině zachránit život muži visícímu na 40 metrů 
vysoké skalní stěně. Miroslav Mlečka se k vyčerpanému muži do těžkého terénu spustil  
a zachytil ho ve chvíli, kdy se uvolnil kámen, který muže držel.

Zásahem roku bylo poté vyhlášeno vypořádání se s rozsáhlým požárem lesa u Bzence z konce 
května loňského roku. Za zvládnutí akce získali ocenění hasiči Jihomoravského kraje.

196 dní bez srdce
Zvláštní cenu ministra vnitra mj. získal in memoriam Jakub Halík za mimořádný projev 

lidské vůle. Tento hasič z Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy se v minulém roce 
zapsal do dějin medicíny jako první člověk, který žil delší dobu bez srdce, bez pulzu, pouze 
s čerpadly. Jakub Halík žil po unikátní operaci, kdy mu lékaři kvůli zákeřné nemoci museli 
vyjmout srdce, déle než půl roku.

33
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Díky jeho nezlomné 
vůli a rozhodnutí bojovat, 
která je vlastní prakticky 
všem hasičům, se stal 
příkladem pro lidi, jež 
postihne vážná choroba. 
Zkouška, kterou pod-
stoupil, bude základem 
pro další úspěchy českého  
i světového lékařství.

V anketě se umístili 
také hasiči z Kraje Vyso-
čina. V kategorii Zásah 
roku 2012 byl druhým 
místem oceněn loňský 
zásah u tragické dopravní 
nehody na komunikaci  

u obce Vlkov na Žďársku. Nákladní vůz plně naložený štěrkem se převrátil a doslova zavalil 
osobní vůz Fiat Marea, ve kterém cestovala čtyřčlenná rodina. V kabině nákladního vozidla 
zůstal zaklíněný řidič, ve vozidle osobním zůstaly po nehodě zaklíněné tři osoby – řidič, 
spolujezdkyně a třináctiletý chlapec. Řidič osobního vozidla na místě svým vážným zra-
něním podlehl. Vyproštění spolujezdkyně a chlapce bylo pro zasahující hasiče  velmi psy-
chicky i fyzicky náročné, museli při něm postupovat maximálně koordinovaně a velmi opa-
trně. Právě při komplikovaném a časově náročném vyprošťování byla velmi důležitá souhra 
nejenom hasičů, ale také zdravotníků.

Pavel Novák, ředitel odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra

PRVNÍ POMOC PRO SENIORY

Ve středu 20. března 2013 v Kulturním domě 
ve Velké Bíteši proběhla pro Seniorklub před-
náška o první pomoci, při které provázel zdra-
votnický záchranář Bc. David Dvořáček, DiS., 
který podrobným výkladem a praktickými 
ukázkami seznámil přítomné s výbavou a tech-
nikou, která se používá při záchraně lidského 
života. Senioři nejen vyslechli základní pra-
vidla pro poskytování první pomoci, ale také  
si prakticky vyzkoušeli resuscitaci. Při následné 
besedě pak kladli řadu otázek. Přednášky  
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Horní řada zleva: plk. Ing. Drahoslav Ryba (generální ředitel HZS ČR), Jaroslav Hruška 
(první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost)
Dolní řada zleva: nprap. Luděk Špaček (stanice Velká Bíteš), nprap. Pavel Videnský 
(stanice Velké Meziříčí), Bc. David Dvořáček DiS. (jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Velká Bíteš) Foto: Milan Vávrů

Foto: archiv SDH Velká Bíteš
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o první pomoci jsou součástí preventivního působení záchranářů na veřejnost. Veřejnost 
si může nejen prohlédnout mobilní techniku, ale také se seznámit s prací výjezdových sku-
pin a operačního střediska. Záchranáři je přijatelnou formou poučí např. o zásadách pro 
přivolání záchranné služby či o tom, jak se v případě úrazu správně zachovat. Veřejnost 
si také může v bezpečné situaci vyzkoušet některé postupy při ošetření a vyšetření, které 
záchranáři provádějí. K vidění bylo vybavení sanitního vozidla Volkswagen T5 výjezdového 
stanoviště Rychlé zdravotnické pomoci Velká Bíteš.

Bc. David Dvořáček, DiS.

SPORT

6. ROČNÍK TURNAJE VE VOLEJBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 
O PUTOVNÍ POHÁR TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ

V sobotu 6. dubna 2013 se začali scházet volejbalisté na smluvený sraz, svolaný na  
8 hodinu před halu TJ Spartak Velká Bíteš. a že jich nebylo málo. Celkem jste mohli nakonec 
napočítat více než 60 příznivců tohoto sportu, zblízka i daleka. Ptáte se, co se tady dělo?

To se scházela družstva na již tradiční turnaj ve volejbalu mixů, který pořádá TJ Spartak 
pod záštitou našeho města. Letos poprvé přijela všechna družstva a naplnila tak maximální 
počet 10ti družstev, která soutěžila o putovní pohár a další hodnotné ceny. 

Turnaj zahájil starosta Velké Bíteše, pan Ing. Milan Vlček a popřál všem sportovcům mnoho 
zdaru v soutěži. Po zahájení předal TJ Spartak překvapenému panu starostovi (bývalému volej-
balistovi) malý dárek – tričko s emblémem turnaje. a těch překvapení bylo dnes ještě více.

Po rozlosování do skupin turnaj začal pěkně zostra. Zápas střídal zápas, hráči ve volném 
čase relaxovali a namáhali hlavu. Loni jsme turnaj pro zpestření doplnili soutěží o „Gumáka  
turnaje“, letos pro změnu zábavným kvízem o ceny pro protažení mozkových závitů. 

Konečné pořadí bylo následující:
1. místo Pyjonýři, 2. místo apollo, 

dále pak Tuhý & Kořínek, Včera nic 
(obě družstva ze Slavkova u Brna). 
Páté místo obsadilo družstvo Chlu-
mek, které zde bylo poprvé, těsně 
pronásledované Frantíkovci z Velké 
Bíteše, Prosatín, Sako Zbraslav, Tul-
lamore a Kotlanda. Slavkováci pře-
kvapivě o pohár přišli po dlouhém, 
5ti letém období. 

Musíme konstatovat, že kvalita 
družstev se rok od roku zlepšuje. 
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Foto: otto HasoňÚčastníci volejbalového turnaje.
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Také neustále vzrůstá zájem o turnaje, které ve Velké Bíteši pořádáme, a musíme zájemce 
z kapacitních důvodů odmítat. Na podzimní turnaj se nám hlásilo 12 družstev a na tento 
jarní již 16! Vzrůstající úroveň byla vidět i na jednotlivých zápasech. František, se značně 
posilněným týmem, před turnajem prohlašoval, že letos si jde do haly zahrát, čímž chtěl 
říci, že bude hrát o pořadí na prvních čtyřech místech, ale rozlosování mu to nedovolilo. 
Ve skupině měl silná družstva, umístil se jako 3, a tedy bez možnosti hrát o umístění. Totéž 
platí i pro tým Tullamore, kterému se letos extrémně nedařilo. Přesto jsme dokázali na body 
porazit vítěze předchozích ročníků – tým T&K ze Slavkova. 

Po ukončení finálového utkání předali zástupci TJ Spartak ceny kapitánům všech družs-
tev a turnaj jsme završili přátelským posezením v restauraci „Na 103“. 

Velký dík patří všem, co se na zabezpečení a organizaci turnaje podíleli, zejména paní 
Holíkové, panu řediteli ZŠ Mgr. Strašákovi a také všem našim sponzorům, kteří věnovali 
hodnotné ceny. Děkujeme sponzorům: město Velká Bíteš, LaBaRa s.r.o., PBS a.s., restau-
race U Raušů, Jeřábkova pekárna, Sport bar Klíma, restauraci „Na 103“, Rytectví Mihal, 
Podhoran Černíkov - provozovna  Křoví, Květiny Drlíčková, Siemens s.r.o.

Byl to den plný sportovních zážitků. Všichni máme na co vzpomínat, a tak zase za rok 
pod vysokou sítí ahoj.

TJ Spartak Velká Bíteš

OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE ZAPLNILA 
SPORTOVNÍ HALU

okresní tělovýchovná akademie 
opět zaplnila sportovní halu ve Velké 
Bíteši. Stalo se tak v pátek 19. dubna 
2013 v 17 hodin. akademii zahájil pan 
ondřej Blaha, který přivítal všechny 
přítomné. Po nástupu všech sportov-
ních oddílů ondřej Blaha společně  
s Hanou Holíkovou poděkovali a pře-
dali vyznamenání paní Jiřině Langové 
- trenérce oddílu moderní gymnastiky, 

Ing. Petru Světlíkovi - vedoucímu oddílu Volejbalu, Františku Neklapilovi - členu výboru 
TJ. Janě Rosendorfové – člence výboru TJ bylo pro nemoc předáno osobně doma. Vyzna-
menání bylo předáno u příležitosti jejich životních jubileí.

Vystoupilo zde přes 200 účinkujících různých oddílů. Navštívily nás Mažoretky 
„Pusinky“ z Říčan, které nám ukázaly krásné vystoupení přípravky, jež vznikla v září roku 
2012. Dále vystoupila skupina starších – Pusinky 2. Mají za sebou plno úspěšných soutěží,  
v nejstarší skupině můžeme najít několikanásobné mistryně ČR, jsou také dvojnásobné mis-
tryně Moravy. Dále jsme mohli vidět cvičení rodičů a dětí z TJ Spartaku, vystoupení Veselé 
školky U Stadionu na písničku „ouky, Kouky“, které s dětmi nacvičila Dáda Neklapilová, 
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Mažoretky „PUSINKY“ z Říčan. Foto: Silvie Kotačková



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

z Náměště nad oslavou  
k nám zavítaly krásné Šehe-
rezády a potěšily nás svým 
tancem, v oddílu moderní 
gymnastiky jsme mohli 
vidět Sněhurku a plno 
trpaslíků a také ukázku 
akrobatické sestavy, gym-
nastky z Nového Města na 
Moravě předvedly 3 sestavy – sestava se švihadlem a 2 sestavy dvojic, které byly premiérou. 
Byla zde i ukázka oddílu stolního tenisu a volejbalu, z oddílu judo byla ukázka zkráceného 
judistického tréninku začátečníků a potom i zkušených závodníků. Své taneční ukázky nám 
přijeli ukázat také tanečníci z Mighty Shake ze Zastávky u Brna.

akademie byla opět velmi úspěšná. Velké množství diváků od dětí po dříve narozené 
účinkujícím za jejich skvělé výkony tleskalo a skandovalo.

Po skončení dostali účinkující za své vystoupení malé dárkové 
balíčky. Na řadě je další akademie, a to akademie vánoční, která se uskuteční začátkem 

prosince 2013. Máme se na co těšit!
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

HOKEJOVÁ SEZÓNA 2012 – 2013 SKONČILA PRO  
HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ ÚSPĚŠNĚ.

Hokej ve Velké Bíteši má již víc než 60ti letou tradici. V roce 1955 sestavil pan Lubomír Holík 
hokejový tým, který se zúčastňoval okresních a později krajských mistrovských soutěží. (První 
fotodokumentace v kronice, kterou založil a vedl pan Silvestr Holík, je z roku 1956.) od roku 
1986, kdy byl otevřen zimní stadion s umělou ledovou plochou, nepřetržitě působil na špici 
nejvyššího přeboru mužů Jihomoravského kraje. o úrovni hokeje v Bíteši svědčí i to, že zde 
působily významné osobnosti českého hokeje. a to v dřívější době p. Vala, p. Vidlák aj. a poz-
ději pánové Ševčík, Špaček, Balabán, Hartman, Mráz, Havlíček, Rech, Franěk aj. Na jaře 2000 
začíná zastřešování zimního stadionu a ještě v témže roce se zahajuje provoz. V této sezóně 
postoupili bítešští hokejisté do 2.NHL (na rozhodující utkání  byly vypraveny 3 autobusy).  
Po konzultaci s vedením města tato soutěž byla přihlášena a do r. 2007 jsme v ní působili. Do 
Bíteše jezdili soupeři z ostravy, olomouce, Přerova, Frýdku Místku, orlové, Karviné, Kopřiv-
nice, Hodonína, Břeclavi, Brna, Příbrami, Klatov, Strakonic, Tábora, J. Hradce, Pelhřimova, 
Žďáru, H. Brodu, Kroměříže, Vyškova, Uničova aj. Byla to i propagace města a zábava pro diváky.  
Na Kometu Brno, která jednu sezónu hrála ve druhé lize a kterou jsme dvakrát doma porazili, 
přišlo 1200 diváků. Bohužel z finančních důvodů jsme se museli této soutěže vzdát a ta byla pře-
vedena do opavy a od této doby mužstvo působí v Krajské lize mužů jižní Moravy a Zlína.

S mládeží se v oddíle pracuje dlouhodobě. Původně to bylo na úrovni okresu. Po otevření 
umělé plochy se od r. 1987 začalo věnovat mládeži od přípravky. Hraje se liga přípravek a 
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od krajské ligy třetích tříd oddíl spolupracuje s HHK Velké Meziříčí. Práce s mládeží je 
důležitá nejenom pro výchovu budoucích hokejistů, ale i pro výchovu jedinců jako takových.  
a dá se říci, že se nám to daří. aby mládež byla motivována k působení v ledním hokeji, 
musí mít vzor v kvalitní soutěži mužstva dospělých. Proto se budeme snažit udržet kvalitu 
bítešského hokeje na nejvyšší možné úrovni.

A nyní k minulé sezóně:
Před sezónou vzniklo nové hokejové vedení, kde se spojila zkušenost s mládím a s pod-

porou města a TS je připraveno dobré fungování v této oblasti.
A mužstvo nastoupilo v soutěži Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína společně  

s mužstvy Brumov, Bylnice, Uherský Brod, Šternberk, Warrior Brno, Uherský ostroh, 
Kroměříž, Boskovice, Velké Meziříčí, Blansko, Plumlov, Uherské Hradiště, Břeclav B a po 
základní části, kde jsme sehráli 24 utkání s 12 vítězstvími, 3 vítězstvími po prodloužení,  
2 prohrami po prodloužení a 7 prohrami se skórem 106:80 a 44 body jsme obsadili 3. místo 
za B. Bylnice a Uh. Brod. V tabulce jižní Moravy jsme byli první. Semifinále play-off  jsme 
sehráli s mužstvem HHK Velké Meziříčí. Po nádherném pětizápasovém derby, s bohatou 
diváckou kulisou, jsme postoupili do finále.

S Warriorem Brno jsme sehráli také pět zápasů, ale v posledním domácím jsme neudrželi 
vedení a neproměnili moře šancí, a tak těsně před koncem prodloužení a po chybě rozhod-
čího, který nás nesmyslně poslal do tří, jsme obdrželi rozhodující branku a skončili krok 
před vrcholem, druzí.

Ukončená sezóna se dá hodnotit jako velmi úspěšná. Podařilo se stabilizovat mužstvo, 
vytvořit dobrou partu, která poctivě pracovala na trénincích i v zápasech. a to i přes to, 
že jsme se na led opět dostali až poslední dva týdny před začátkem sezóny. V kanadském 
bodování se nejlépe umístili Igor Čikl 41 bodů (13 branek, 28 nahrávek), Touška Jakub  
31 bodů (20 + 11), Grmela Jan 25 bodů (12+13), Šidák Matěj 24 (10+14), Rosendorf Luboš 
24 (9+15), Pospíšil Miroslav 22 (11+11), Petrčka Lukáš 22 (14+8). 

Přípravka hrála krajskou ligu. Celkem sehrála pět turnajů, na žádném z nich nepoznala hořkost 
porážky a to hráli s takovými mužstvy jako Jihlava, Žďár nad Sázavou či Havlíčkův Brod. Mezi nej-
lepší hráče patřili Jirka Vrzal, Jakub Modl, Jáchym Nesvadba a dvojčata Křikavovi. Ti všichni sbírali 
současně i zkušenosti také mezi třeťáky, kde proháněli i o dva roky starší soupeře. 

Na závěr sezóny se přípravka ještě zúčastnila celorepublikového turnaje ve Vyškově, kde 
se ovšem nepovedlo zopakovat loňský výsledek a obsadila konečné 14. místo.

Třeťáci také hráli krajskou ligu (společně s Velkým Meziříčím - zde existuje úzká spolu-
práce mezi tímto a naším klubem) a v soutěži se neztratili, ba právě naopak. Z celkových 
dvanácti turnajů hned 8 vyhráli a jen jednou na turnaji neuspěli. Největšími tahouny byli 
Petr Švejda (který nastřílel nejvíce branek v sezóně, které snad ani nešlo spočítat), Viktor 
Nesvadba (vítěz ankety sportovec města 2012) a brankář Petr Juda. V konečném důsledku 
jsou výkony (na výsledky se samozřejmě v těchto kategoriích nehraje) dobrým příslibem  
do dalších let, neboť základna je tu na vcelku vysoké úrovni a týmy jsou konkurenceschopné 
i v porovnání s ostatními velkými městy, kde disponují mnohem širší základnou, než je u 
nás. Na závěr sezóny si třeťáci zahráli na silně obsazeném turnaji v Prostějově, kde se jim už 
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tolik nevedlo a obsadili stejnou pozici jako přípravka ve Vyškově, tedy 14. místo. 
obě mužstva navíc poměřila své schopnosti i na krásném turnaji v rakouském Mödlingu, kde 

třeťáci jen jednou ze sedmi zápasů smolně prohráli, přípravka byla stoprocentně úspěšná.
B tým se v okresním přeboru umístnil na skvělém 4. místě mezi mužstvy Centrum 

Brno, Náměšť, Veverská Bítýška, Bulldogs Brno, Zastávka, Moštiště, Šerkovice, Boskovice 
B, Nedvědice, Hrušky, Křižanov a o dvě místa tak vylepšil loňský výsledek. a nebýt zavá-
hání ze začátku soutěže, mohl být konečný výsledek ještě lepší. Tým úspěšnou sezónou 
táhl především Honza Pohl, který se v kanadském bodování soutěže umístil na 8. místě za  
15 branek a 22 asistencí, a oto Budín, autor 20 branek. Celý tým pracoval na základě 
výborné party, což je základ úspěchu ve všech odvětvích, ve sportu zvlášť.

Také v budoucí sezóně budeme chtít ve všech kategoriích navázat na letošní výsledky.

Po skončené sezóně bychom rádi poděkovali městu VelkáBíteš za silnou podporu, 
všem sponzorům, fanouškům, činovníkům klubu, trenérům všech kategorií a všem rodi-
čům našich nejmenších hokejistů. Velmi bychom uvítali, kdyby se našel zájemce o vedení 
hokejové kroniky.

Za HC Spartak Velká Bíteš MVDr. Jan Konečný a Ing. Milan Dvořák

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 7/13 KONANÉ DNE 18. BŘEZNA 2013 

• 2/7/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 6/13 ze dne 4. března 2013.
odpovědnost: rada města termín: 18. 3. 2013
• 3/7/13/RM – rozhoduje souhlasit s výměnou umakartového bytového jádra v bytě č. 13, U Stadionu 
475 a, Velká Bíteš, za bytové jádro zděné, a to včetně výměny elektroinstalace, zdravotní techniky  
a zařizovacích předmětů, tj. kuchyňské linky, sporáku a infrazářiče. Současně RM rozhoduje provést 
práce na náklady vlastníka bytového domu, tj. města Velká Bíteš za podmínky, že nájemkyně bytu 
nebude po dobu výměny bytového jádra požadovat náhradní byt a bude aktivně spolupracovat při 
realizaci díla, zejména při zpřístupňování prostoru a jeho vyklizení před započetím prací. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 4/7/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 5333 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 52 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 3. 2013
• 5/7/13/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku parc. č. 5419– ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2 v k. ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš, ve vlastnictví 
města Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
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• 6/7/13/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku parc. č. 3808– 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 115 m2 v k. ú. Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 7/7/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 2544– ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře cca 100 m2 v k. ú. Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš.  
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 4. 2013
• 8/7/13/RM - rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem na zateplení části severní fasády domu č.p. 1 
na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši za dodržení podmínek příslušného orgánu památkové péče.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 4. 4. 2013
• 9/7/13/RM – rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace 
výjimku z nejvyššího počtu žáků dle § 23 odst. 5 školského zákona, a to navýšení o jednoho žáka  
ve třídě I. určené pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. 
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 19. 3. 2013
• 10/7/13/RM – rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok 2013/2014 
žáka v Rehabilitačním vzdělávacím programu Pomocné školy a žákyně ve vzdělávacím programu 
Pomocné školy v Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace. 
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 10. 4. 2013
• 11/7/13/RM – rozhoduje souhlasit s fyzickou likvidací drobného a dlouhodobého majetku dle návrhu 
inventarizační komise na Základní umělecké škole, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 3. 2013
• 12/7/13/RM – bere na vědomí informaci společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. o zrušení 
nevyužívaného veřejného telefonního automatu ve Velké Bíteši, na ul. U Stadionu u č.p. 573  
a rozhoduje nespolufinancovat náklady na provoz a údržbu VTa částkou 500 Kč/měsíc. 
odpovědnost: starosta termín: 31. 3. 2013
• 13/7/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu:
 •k bytu č. 15 o velikosti 1+kk, v DPS ve Velké Bíteši, Družstevní 584, na dobu jednoho roku  
  od 1. 4. 2013 s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
 •k bytu č. 1 o velikosti 1+kk, v DPS ve Velké Bíteši, Družstevní 584, na dobu jednoho roku od  
 1. 4. 2013 s možností jejího prodloužení na dobu neurčitou, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový, správní termín: 31. 3. 2013
• 14/7/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.13 o velikosti 1+0 v Základní škole 
Velká Bíteš, Sadová 579, na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 8. 2013 s možností jejího prodloužení, 
nájemné 60 Kč/m2/měsíc.  
odpovědnost: odbor správní, ENCoM termín: 31. 3. 2013
• 15/7/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc.č.1280/1 – zahrada  
o výměře cca 43 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.  
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 16/7/13/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo na akci „odstranění rodinného domu 
č. p. 202“ s Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 19. 3. 2013
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• 17/7/13/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na výkon technického dozoru objednatele na stavbě 
Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 3. 2013
• 18/7/13/RM – rozhoduje přijmout nabídku společnosti Telefónica o2 Czech Republic, a.s.  
na poskytování telekomunikačních mobilních služeb pro město Velká Bíteš a jím zřízené a založené 
organizace a rozhoduje uzavřít s ní předloženou účastnickou smlouvu a rámcovou dohodu. 
Společnost Telefónica o2 Czech Republic, a.s. byla vybrána na základě zhodnocení ekonomické 
výhodnosti všech předložených nabídek na veřejnou zakázku „Mobilní hlasové a datové služby pro 
město Velká Bíteš“ a v souvislosti s povinnostmi vyplývajícími ze stávajících tarifových závazků  
s operátorem u jednotlivých mobilních čísel, a to především s přihlédnutím k výši případné penalizace 
při předčasném ukončení vázací doby u části mobilních linek.
odpovědnost: informatik termín: 1. 4. 2013
• 19/7/13/RM – doporučuje ZM schválit v rámci rozpočtového opatření poskytnutí dotace TJ Spartak 
Velká Bíteš na zakoupení koberce pro oddíl Moderní gymnastiky ve výši 34.164 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 3. 2013
• 20/7/13/RM – pověřuje místostarostu zajištěním návrhu na využití rybníku Skříňka k rekreačním účelům.
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 6. 2013
• 21/7/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti RENaRDS protender, s.r.o., 
Vídeňská 7, 639 00 Brno, IČ: 28330561 na organizaci zadávacího řízení na dodavatele stavby 
„Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ za cenu 50.000,00 Kč bez DPH 
a uzavřít s ní předloženou mandátní smlouvu s plnou mocí.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 22/7/13/RM – rozhoduje jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise na veřejnou zakázku 
„Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ takto: 
člen Ing. Milan Vlček, náhradník Ing. Ladislav Rada 
člen Ing. Pavel Bednář, náhradník Jiří Rauš
člen Ing. alois Koukola, CSc., náhradník František Kratochvíl
člen Ing. Miloš Zduba, MBa, náhradník alois Špaček 
člen Ing. Tomáš Kučera, náhradník Ing. Tomáš Pelán.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2013
• 23/7/13/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem na umístění 4 odstavných stání na 
pozemku parc. č. 2085/1 v k. ú. Velká Bíteš a současně souhlasit se stavbou a s uzavřením veřejnoprávní 
smlouvy s žadatelem za podmínky, že odstavná stání budou vybudována na náklad žadatele a budou 
bezúplatně převedena městu Velká Bíteš bez omezujících podmínek.  
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 4. 2013
• 24/7/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemky do vlastnictví města Velká 
Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č. 4611 – orná půda o výměře cca 15 m2

- část pozemku parc. č. 2295/13 – orná půda o výměře cca 20 m2

- část pozemku parc. č. 2295/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 30 m2

- část pozemku parc. č. 2295/18 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 31 m2
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v k. ú. Velká Bíteš z majetku BDS, spol s r.o., IČ 46962816, se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 334 za cenu obvyklou 
120 Kč/m2, a dále doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek do vlastnictví města Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č. 2295/14 – orná půda o výměře cca 55 m2

v k. ú. Velká Bíteš z majetku Římskokatolické farnosti Velká Bíteš za cenu obvyklou 120 Kč/m2 s tím,  
že bude smluvně ošetřeno zřízení sjezdu na zbývající část pozemku parc. č. 2295/14 na náklady města.
Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí v obou případech kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 25/7/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 07 o velikosti 2+1 v domě č. p. 42 na 
ulici Lánice ve Velké Bíteši, od 1. 4. 2013 na dobu jednoho roku, nájemné 60 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor správní, ENCoM termín: 31. 3. 2013
• 26/7/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatek Smlouvy o spolupráci a zajištění uzavřené 
městem Velká Bíteš a společností EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. dne 25. 2. 2013, v předloženém znění.
odpovědnost: místostarosta termín: 8. 4. 2013
• 27/7/13/RM – schvaluje aktualizaci Podmínek výlepu plakátů ve Velké Bíteši ve znění předloženém 
ředitelem ICKK dne 18. 3. 2013.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně
• 28/7/13/RM – rozhoduje poskytnout dotace dle návrhu kulturní komise takto:
Kolpingova rodina Velká Bíteš     35.000 Kč
Římskokatolická farnost Velká Bíteš     30.000 Kč
Bítešský hudební půlkruh      50.000 Kč
Český svaz včelařů, Zo Velká Bíteš     10.000 Kč
Svaz diabetiků, územní org. Velká Bíteš     12.000 Kč
Pionýrská skupina Velká Bíteš      19.000 Kč
SDH Velká Bíteš       10.000 Kč
Bonsai club         5.000 Kč
Svaz zdravotně postižených civilizačními chorobami, Zo Velká Bíteš  14.000 Kč 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2013
• 29/7/13/RM – bere na vědomí zápis kulturní komise ze dne 13. 2. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 18. 3. 2013
• 30/7/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 2+1 v domě č. p. 475 na 
ulici U Stadionu ve Velké Bíteši, od 1. 4. 2013 na dobu neurčitou za podmínky, že žadatelka složí na 
účet města finanční částku ve výši 150.000 Kč na opravu bytu ve formě předplaceného nájemného, 
které činí 60 Kč/m2/měsíc, před uzavřením nájemní smlouvy. 
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 3. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 8/13 KONANÉ DNE 28. BŘEZNA 2013 

• 2/8/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní uměleckou 
školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/1926/13. 
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 30. 4. 2013
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• 3/8/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. 
s r.o. na demolici přístavku garáže za druhou budovou Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo 
nám. č. p. 87.  
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2013
• 4/8/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti aRCHaIa o.s., Truhlářská 20/1112, 
Praha 1, IČ: 452 45 932 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na archeologický výzkum na stavbě „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ za cenu 145.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 5/8/13/RM – rozhoduje souhlasit se zápisem dětí do obou mateřských škol na nový školní rok 
2013/2014 dle návrhu ředitelek MŠ.
odpovědnost: ředitelky MŠ termín: 10. 5. 2013
• 6/8/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku parc.č.2992 – ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře cca 20 m2 v k. ú. Velká Bíteš, ve vlastnictví města Velká Bíteš,  za 
nájemné 20 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou, přičemž nájemní smlouvu lze vypovědět v 3měsíční 
výpovědní lhůtě, a to k 1. dni měsíce následujícího po jejím doručení druhé ze smluvních stran. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2013
• 7/8/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemky v k. ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- část pozemku parc. č. 1397 – lesní pozemek o výměře cca 20 m2

- část pozemku parc. č. 1398 – lesní pozemek o výměře cca 10 m2

- část pozemku parc. č. 1396 – lesní pozemek o výměře cca 6 m2

z majetku města Velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením 
pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 8/8/13/RM - doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 5593 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 194 m2 v k.ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš z majetku města Velká 
Bíteš za cenu 300 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 9/8/13/RM –  doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku 2085/1– ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 15 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2  
s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN hradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2013
• 10/8/13/RM – bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 28. 2. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 28. 3. 2013
• 11/8/13/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 1/2013 a č. 2/2013.
odpovědnost: rada města termín: 28. 3. 2013
• 12/8/13/RM – rozhoduje souhlasit s užíváním znaku města Velká Bíteš Základní organizací Českého 
svazu chovatelů, Lánice 55, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 15. 4. 2013
• 13/8/13/RM – rozhoduje souhlasit s konáním jarního žehnání motorek na Masarykově náměstí  
ve Velké Bíteši dne 12. 5. 2013 dle žádosti Římskokatolické farnosti Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 15. 4. 2013
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Potřebujete péči pro své blízké?
Nabízíme trvalé i krátkodobé ubytování pro Vaše blízké s nepřetržitou podporou a pomocí 
odborných pracovníků formou domácího prostředí. Kontakt: Senior Sen s.r.o., Deblín 300. 
Tel. 739 101 360. E-mail: seniorsen.info@seznam.cz. Více na: www.seniorsen.cz .

„Hledám kancelář k dlouhodobému pronájmu v centru Velké Bíteše. Za nabídky předem 
děkuji. Tel. 608 723 333.“

Nabízím úpravu dámských i pánských oděvů 
kontakt: paní Marie Rybníčková, Jáchymov 37, tel. č. 728 839 403.

Zpravodaj města Velká Bíteš vychází prvního dne v měsíci. Vydavatel: Klub kultury města Velké Bíteše. 
Redakce: Masarykovo nám. č. 5, tel.: 566 532 342, e-mail: program@bitessko.com, www. velkabites.cz 

odpovědná redaktorka: Silvie Kotačková, Grafický návrh: ondřej Šimeček, Náklad: 2 100 výtisků
Registrace: oÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. 
Sazba, osvit, tisk: EURoTISK s. r. o., Uherský Brod 

Uzávěrka pro červen 2013: 20. května 2013. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM BYT U STADIONU 2+1 (74m2)
Byt je po kompletní rekonstrukci v OV, v nízkopodlažním bytovém domě se 

čtyřmi bytovými jednotkami ve druhém NP.

K bytu náleží dva zrekonstruované sklepy (12m2 + 18m2) včetně nové 

dlažby, vlastní elektřiny a vodovodu.

Možnost odkoupení garáže cca 100m od bytu.

Volný od září 2013, cena 1350 000Kč.

Tel. 777 871 841
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     SOLÁRNÍ KOLEKTORY 

             PRO OHŘEV TUV A PŘITÁPĚNÍ 

 

          

Vakuové trubice KRALE jsou predevším při podpoře vytápění 
garantem pro vysokou užitkovost i v přechodných chladných 
obdobích a dokonce i v zimě. Všechny komponenty se vyznačují 
vysokou kvalitou, výkonností a dlouhou životností. Trubice, 
rozdělovače a kolektory jsou vyrobeny v Německu. Díky 
oboustranné povrchové úpravě absorbéru dosahuje kolektor až o 
20% vyššího výkonu, oproti jednostranně potaženým trubicovým 
absorbérům, jelikož zachycuje i reflektované záření. 
Vhodné pro rodinné domy, ubytovny, hotely, sportovní zařízení, 
k ohřevu TUV, k podpoře vytápění nebo ohřevu bazénů. 
Informace osobně nebo telefonicky: 
 

                          
Kpt.Jaroše 252 
59501 Velká Bíteš    Tel.: 776 703 191  E-mail : info@krapfundlex.cz 
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Odlehčovací služba Domova bez zámku 
 
 
Jsme příspěvkovou organizací Kraje Vysočina. Poskytujeme pomoc a podporu dospělým 
lidem s mentálním, kombinovaným postižením prostřednictvím ambulantních služeb - 
Denní stacionář, Sociálně terapeutická dílna, pobytových služeb - chráněné bydlení, 
domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba. 

Odlehčovací služba je podpora pro lidi, kteří pečují o své blízké s mentálním nebo 
kombinovaným postižením. Co to znamená? Pokud někdo pečuje o svého blízkého doma 
a potřebuje si odpočinout, musí na operaci do nemocnice nebo rekonstruovat dům atd., 
může se obrátit na nás a svého blízkého ubytovat až po dobu tří měsíců. Tuto službu 
poskytujeme v nových domácnostech – při Chráněném bydlení U Železničního mostu č. 
1038 v Náměšti nad Oslavou a při Domově pro osoby se zdravotním postižením Na 
Výsluní č. 678 ve Velké Bíteši. V těchto dvou domácnostech je vždy připraven moderně 
vybavený jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. Najdete zde rodinné a 
bezbariérové prostředí. 
 
Pokud budete mít zájem o odlehčovací službu, kontaktujte prosím sociální pracovnici 
Rianu Chytkovou na telefonním čísle 733 102 912, nebo mailem na socialni@domovbz.cz 

Bližší informace také na www.domovbezzamku.cz  

 

Odlehčovací služba při domově                                     Odlehčovací služba při 
pro osoby se zdravotním postižením                            chráněném bydlení  
ve Velké Bíteši                                                                  v Náměšti nad Oslavou 
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JIŘÍ  SCHOTTENBERGER 
Velká Bíteš, Kostelní 70 

tel: 603 545 498,  736 252 150,  email: sanaspar@seznam.cz 

 

 Plastová okna, dveře, parapety, 
žaluzie, sítě 
 Garážová vrata 
 Střešní okna 
 Zednické práce 
 Obchod se stavebním materiálem 

SVATEBNÍ SALON KAMEJ
NOV OTEV ENÁ P J OVNA SVATEBNÍCH ŠAT

Skv lé zavád cí ceny!

P j ujeme:

svatební a spole enské šaty

šaty pro druži ky

pánské a chlapecké obleky, vesty

šaty do tane ních

Marie Ko ová
Rojetín 26
mob.: 604 678 286
m.kotova@seznam.cz
www.salon kamej.cz

Svatební salon Kamej
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! NOVÁ PRODEJNA – VINOTÉKA, NÁPOJE !
Lánice 30, Velká Bíteš (naproti kinu)

lahvová a stáčená vína od 55 Kč
lahvové pivo 0,5 L, 1,5 L
sudové pivo 30L, 50 L

minerální vody ochucené, neochucené
široký sortiment alkoholických nápojů

dárková balení
sušené ovoce a oříšky

brambůrky, tyčinky
nápoje pro děti

Při větším odběru nápojů a při odběru sudového piva 
50 l – 2 a více kusů sleva 5%.

Možnost zapůjčení výčepního zařízení.
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Chcete ušetřit na palivech?

Nechte si přestavět své benzinové auto na 

bioethanol nebo na LPG!

Informujte se u autorizovaného prodejce vozů FIAT a 

certifikovaného prodejce řídících jednotek Europecon vyráběných v 

České republice.

     AUTO DUDA
    Smetanova 948

    675 71 Náměšť nad Oslavou

     Tel.: 568 624 500

     fiatduda@volny.cz

     www.fiat-autoduda.cz  

---------------------------------------------------------------------------------------------

!Po předložení této reklamy Vám bude poskytnuta sleva 200 Kč na montáž!

----------------------------------------------------------------------------------------------------




