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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
zastupitelé na svém zasedání 10. dubna hlasovali o návrhu 
zadání změny č. 9 územního plánu v lokalitě Za Loukama  
a většinově přijali následující usnesení č. 4/17/17/ZM: Zastu-
pitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje upravit znění návrhu 
zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš tak,  
že předmětem bude dílčí změna ÚP spočívající ve změně způ-
sobu využití zastavitelné plochy pro občanskou vybavenost 
Ov dosud v ÚP vymezené v lokalitě Za Loukama převážně 
na pozemku p.č. 240/1 v k.ú. Velká Bíteš na funkční plochu 
zeleň sídelní Zs s možností umístění parkovišť nebo odstav-
ných ploch pro osobní automobily, komunikací, cyklostezek, chodníků, sítí TI, vodních prvků  
a zařízení pro volnočasové aktivity. Současně bude řešeno přeřazení části plochy pro do-
pravu, kterou je v ÚP řešeno dopravní napojení této plochy přes mostní objekt nad potokem 
Bítýška na silnici I/37, do stávajících funkčních ploch louky a pastviny a vodní plocha.

Spolu s architektem Zdeňkem Sendlerem jsme z výše uvedeného důvodu přišli před zastu-
pitele města s koncepcí přírodního zeleného pásu kolem centra města. Měl by vést směrem 
od Chobůtek kolem mateřské školy až po vlastní centrum města. Vizualizace tohoto záměru 
a prezentace jeho důležitosti pro kvalitu bydlení a rozvoj našeho města byly panem Sendle-
rem předvedeny na pracovním semináři, který předcházel vlastnímu jednání zastupitelstva. 
Plocha pod náměstím, která je dlouhodobě v hledáčku developerů a která byla v územním 
plánu minulým vedením města účelově změněna na plochu občanské vybavenosti za účelem 
výstavby projektu obchodního centra Kolumbus, je důležitou součástí tohoto pásu. Hlaso-
vání zastupitelstva potvrdilo, že se chceme touto koncepcí a zejména přírodním městským 
parkem pod náměstím vážně zabývat. Město navíc majitelce seriózně již před zasedáním 
zastupitelstva písemně nabídlo jednání o odkupu předmětného pozemku a navrhlo cenu za 
odkup ve stejné výši, za jakou chtějí od majitelky tento pozemek developeři.

Chci tímto výrazně odmítnout nepravdivé a matoucí informace, že město tímto krokem 
znemožnilo výstavbu Penny Marketu ve Velké Bíteši. Město i pan Ing. Miloslav Kliment, 
zastupující bítešskou společnost BDS, jako majitele pozemků na ulici Vlkovské, na kterých 
dle platného územního plánu je již vydáno pravomocné územní rozhodnutí pro výstavbu 
supermarketu, jsou připraveni pomoci developerům a obchodnímu řetězci, který svůj zájem 
v současnosti zaměřuje výhradně na louku pod náměstím, při přesunu záměru výstavby mar-
ketu právě do tohoto území. Tvrzení, že v Bíteši bude market buď pod náměstím, nebo nikde, 
jsou lživá. Sám jsem si to potvrdil u dvou potravinářských řetězců, které v případě přestavby 
a využívání lokality pod náměstím pro společenské a volnočasové aktivity města a jeho ob-
čanů okamžitě přesunou svůj zájem do lokality ul. Vlkovská.
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Zastupitelstvo dále schválilo vyhlášku o spádovosti mateřských školek. Dvěma bítešským 
mateřským školám tak byly pro nadcházející školní rok 2017/18 přerozděleny předškolní 
děti dle jednotlivých ulic města a městských částí. Případné umístění dítěte mimo spádovou 
oblast bude možné řešit po vzájemné dohodě rodičů dítěte a ředitelek obou mateřských škol.

První stupeň základní školy se připravuje na zásadní rekonstrukci objektu. Záměr je roz-
dělen na dvě samostatné dotační akce. Tou první je zateplení objektů. Zde jsme v polovině 
prosince požádali o dotaci ministerstvo životního prostředí. Ke dnešnímu dni pak již máme 
předběžnou informaci o přidělení dotace. Druhou akcí je kompletní rekonstrukce souboru 
objektů Tišnovská – Za Školou, a to včetně nástavby objektu Za Školou a části půdní ve-
stavby objektu Tišnovská, zajištění bezbariérovosti dvěma výtahy a vybudování řady nových 
odborných učeben a jejich zázemí. V rámci akce by mělo dojít k obnově historické fasády bu-
dovy Tišnovská a architektonickému sjednocení fasád spojovacího krčku se školní kuchyní  
a jídelnou a budovy Za Školou. Výrazným prvkem bude i velkorysá přestavba hlavního vstupu 
do objektu školy z ulice Na Valech. Celý záměr byl představen zastupitelstvu na jeho dubno-
vém pracovním semináři a veřejnost má možnost ho shlédnout na internetových stránkách 
města www.vbites.cz. Od poloviny února máme podanou žádost o dotaci z evropských fondů.  
Do září, kdy bychom měli mít jasno o případném získání dotace, budeme chtít ještě vybrat ve 
veřejné soutěži zhotovitele akce. Vzhledem k tomu, že celková doba rekonstrukce si vyžádá 
dobu cca dvou školních roků, budeme v případě přiznání dotace muset začít se stavebními 
pracemi již letos. Podle vyjádření ředitele Mgr. Strašáka škola výuku během stavebních prací 
zvládne ve stávajících prostorách. Omezení mají pocítit zřejmě jen školní družiny. Za mož-
nou rezervu pro družiny považujeme bývalou kotelnu u ZŠ na Sadové, odkud se na konci 
letošního roku stěhují konstruktéři dmychadel, kteří zde sídlí v pronajatých prostorách města, 
do nového vlastního objektu firmy v průmyslové zóně u D1, do sousedství firmy Supellex. 

V oblasti investiční politiky města se od letošního roku dostalo řešení rovněž dlouhodobě 
zanedbaného a nevyhovujícího stavu městských rybníků, zejména těch menších, v míst-
ních částech města. Získali jsme již dotaci na rekonstrukci prvních dvou rybníků, ve Březce  
a Bezděkově. Opravy dalších budou následovat. V úvahu přichází bítešská Luža, Ludví-
kov, Jindřichov a druhý rybník v Bezděkově. Rozhodnutí je však i na osadních výborech,  
neboť opravy se budou zčásti financovat z peněz, které jsou určeny pro tyto městské části.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Úterý dne 2. května 2017 v 19.00 hodin 
MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – vystoupí žesťový soubor CZECH BRASS
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh 
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Od 4. května do 6. května 2017 od 8.00 do 17.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE 
VYSOČINA
V souvislosti s oslavami svátku sv. Floriána, patrona hasičů, kominíků a vlastně všech 
profesí, které mají co do činění s ohněm, se široké veřejnosti otevřou brány všech  
21 stanic profesionálních hasičů v našem kraji. Velcí i malí příznivci hasičů se budou moci 
seznámit s naší prací, prohlédnout si zázemí jednotlivých stanic, techniku a vybavení.  
Školky a školy mohou tuto akci také využít k preventivně výchovné činnosti. 
Více informací na www.hzscr.cz/vysocina.
Organizuje: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Sobota dne 6. května 2017 v 8.30 hodin
VIII. ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ ROHLÍK“ – turnaj judo
Sportovní hala TJ Spartak, ulice Tyršová
Kontakt: Ondřej Blaha
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota dne 6. května 2017 v 8.00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU – OBYVATELÉ NÁMĚŠŤSKÉ OBORY
Exkurze, sraz v 8.00 na parkovišti u zámku v Náměšti nad Oslavou
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš, Muzejní spolek Velkobítešska

Sobota dne 6. května 2017 v 16.00 hodin 
OSLAVY 145. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
VELKÁ BÍTEŠ
V kostele sv. Jana Křtitele bude mše sv. za živé a zemřelé hasiče při příležitosti svátku patrona 
hasičů sv. Floriána. Hlavní celebrant R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, O.Praem., pověřený 
duchovní službou mezi uniformovanými složkami v rámci Moravské hasičské jednoty, o.s..
V rámci Bítešského dne dětí bude ve čtvrtek 1. 6. při příležitosti 145. výročí založení SDH 
Velká Bíteš před kulturním domem vystavena technika od 9 do 12 hodin – SDH, HZS 
ČR, VHZS, PČR, Armáda ČR, dopravní policie, ZZS KV. V přísálí kulturního domu  
od 9.00 do 16.00 hodin pak výstava uniforem, medailí, modelů hasičských vozidel a numi-
smatická výstava „Prezidenti a jejich bankovky“.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš 

Sobota 6. května 2017 v 18.00 hodin
12. ROČNÍK MALHOSTOVSKÉHO KOŠTU
Vystoupí folklorní soubor Bítešan, bohatý výběr vín a občerstvení. 
V sále sokolovny v Malhostovicích. Pro veřejnost je zajištěný autobus z Masarykova ná-
městí od Radnice. Odjezd z Velké Bíteše v 16.45 hodin, odjezd z Malhostovic ve 23.00 hodin.
Organizuje: TJ Sokol Malhostovice
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Pondělí dne 8. května 2017 od 13.00 hodin
TRADIČNÍ ŽEHNÁNÍ MOTOREK S MODLITBOU ZA MOTORKÁŘE
Na parkovišti u První brněnské strojírny – směr Vlkov. Ve 13 hodin sraz, ve 14.00 hodin 
žehnání a v 15.00 hodin vyjížďka. 
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

Úterý dne 9. května 2017 v 18.00 hodin
MIZEJÍCÍ FLÓRA
Přednáška Filipa Lysáka o mizejících druzích rostlin.  
Městské muzeum Velká Bíteš
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš, Muzejní spolek Velkobítešska, Městské muzeum Velká Bíteš

Středa dne 10. května 2017 v 19.00 hodin 
„MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK“ 
Zábavná komedie vyústí ve „furiantskou“ sázku, kde dojde k neobvyklé výměně manželů. 
V hlavní roli Dana Homolová, Michaela Badinková, Martin Kraus a Daniel Rous.
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 13. května 2017 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU 7.–9. TŘÍDY
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Lukáš Valeš
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota dne 13. května 2017 v 8.30 hodin
12. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU „ZPĚT K PRAMENŮM“
Sraz účastníků v 8.30 hodin na návsi před kaplí sv. Magdalény v Jasenici.
Odjezd autobusu do Jasenice z náměstí Velké Bíteše je v 8.00 hodin.
Bližší informace na tel. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Organizují: Přátelé obce Jasenice

Neděle dne 14. května 2017 od 8.00 hodin
MIZEJÍCÍ FLÓRA
Sraz v 8.00 u ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
Exkurze na několik lokalit s výskytem ohrožených druhů rostlin. 
Provází Mgr. Filip Lysák a Ing. Renata Holánková. Z Velké Bíteše se budeme přemísťovat 
k obci Heřmanov, vlastní doprava.
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš, Muzejní spolek Velkobítešska, Městské muzeum Velká Bíteš
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Neděle dne 14. května 2017 v 16.00 hodin
KONCERT SKUPINY BOHUMILOVÉ – sourozenci Macholánovi
TAJEMSTVÍ DVOU SRDCÍ
Vstupné dobrovolné 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizují: Bohumilové ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury 

Od 15. května do 26. května 2017 po–pá 8.00–11.30 hodin a 12.00–15.30 hodin,  
so 9.00–13.00 hodin, ne 13.00–16.00 hodin
„KRAJINY JENOM TUŠENÉ“ – výstava obrazů ZDEŇKA HAJNÉHO
Slavnostní vernisáž v pondělí 15. května v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s galerií „Cesty ke světlu“

Středa dne 17. května 2017 ve 14.00 hodin 
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Hostem bude ředitel ZŠ Velká Bíteš Mgr. Zdeněk Strašák
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje Seniorklub

Sobota dne 20. května 2017 od 8.00 hodin
39. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Organizuje: ZO Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory OÚ Jinošov, OÚ Hluboké  
a OÚ Krokočín

Úterý dne 23. května 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát na školní zahradě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek  dne 25. května 2017 ve 14.30 hodin
PŘEDNÁŠKA MUDr. SVATOPLUKA HORKA A  SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš

Čtvrtek dne 25. května 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Lánice
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Sobota dne 27. května 2017 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 27. května 2017 od 13.00 do 18.00 hodin
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO CELOU RODINU 
Odpoledne plné soutěží, zábavou a informacemi o správné ústní hygieně a péči o chrup.
Nezávazná registrace na tel. 566 536 712, vstup je ZDARMA.
Centrum kultury a sportu v Osové Bítýšce. 
Více informací na www.usmivejsesbsmile.cz.
Organizuje: Centrum zubní péče B smile

Neděle dne 28. května 2017 v 8.30 hodin
TURNAJ MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISU
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Lucie Zezulová
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Úterý dne 30. května 2017 v 15.30 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ V RÁMCI ZUŠ OPEN
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Základní umělecká škola Velká Bíteš

KVĚTNOVÉ FARNÍ AKCE: 
 - Májové pobožnosti se budou konat po celý květen každou neděli v 19.00 a dále  
  každou středu a pátek v 18.40.
 - Pouť do Netína. V sobotu 6. května, odchod pěších poutníků od bítešské fary v 10.30.
 - Žehnání motorek. Tradiční prosba za motorkáře se koná v pondělí 8. května od  
  14.00 na prostranství před PBS. Hraje ROBUR Rock již od 13.00, po žehnání bude  
  spanilá jízda. 
 - Cyklistické závody. Pondělí 8. května od 14.30 u ZŠ Sadová. Kategorie: předškoláci,  
  1.–3. třída, 4.–6. třída, 7.–9.třída, dospělí. Jízda zručnosti a elegance, jízda na poma- 
  lost, štafeta. Helma povinná, pořádá Kolpingova rodina Velká Bíteš.
 - Pouť na Turzovku. V sobotu 13. května – odjezd poutníků v 5.00 od kostela  
  sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Přihlášky v kostele. 
 - Slavnost Nanebevstoupení Páně. Čtvrtek 25. května – mše sv. v 8.00 a 18.00.
 - První svaté přijímání. Neděle 28. května v 9.30. Na této veliké slavnosti naše děti 
   poprvé přijmou Tělo Kristovo. 
 - Pohádkový les. Neděle 11. června. Starty skupin mezi 14.00 a 15.00 od bítešské  
  radnice, zakončení na farní zahradě. Všechny zve Kolpingova rodina a KDU-ČSL.
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PŘIPRAVUJEME: 

Čtvrtek dne 1. června 2017 od 8.30 hodin
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN 
Ukázka techniky Hasičského záchranného sboru, sboru dobrovolných hasičů, záchranné 
zdravotnické služby Kraje Vysočina a Policie ČR, ukázka techniky Vojenského hasičského 
záchranného sboru, Armáda ČR, ukázka výcviku psů, ukázka bojového umění MUSADO, 
přehlídka historické vojenské techniky – Veteran Vehicle Club Březník, dětské hry, skákací 
hrad, trampolína, malování na obličej. 
Při příležitosti 145. výročí založení SDH Velká Bíteš bude v přísálí kulturního domu od 
9.00 do 16.00 hodin výstava uniforem, medailí, modelů hasičských vozidel + numisma-
tická výstava „Prezidenti a jejich bankovky“. 
Prostranství před kulturním domem, přísálí kulturního domu, dětské hřiště u sokolovny  
a velká sportovní hala TJ Spartak. 
Den dětí – IC a KK od 8.30 do 12.00 hodin, TJ SPARTAK od 15.00 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak a záchrannými 
složkami

Neděle dne 4. června 2017 v 15.00 hodin
KRÁLOVNIČKY 
Březské u Velké Bíteše. Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů 
a tanců. Žehnání ratolestí v pátek 2. června v 18.00 hodin při večerní mši svaté ve farním 
chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska

Od 5. června do 16. června 2017 po–pá 8.00–11.30 hodin a 12.00–15.30 hodin, 
so 9.00–13.00 hodin, ne 13.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ SPOLUŽÁKŮ Z BÍTEŠSKA – Ing. Milada Vedralová, 
MUDr. Dagmar Salátová a Ing. arch. Vladimír Včelák
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory

PRODEJ NOVÝCH PROPAGAČNÍCH PŘEDMĚTŮ  
VELKÉ BÍTEŠE

V Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši byl zahájen 
prodej nových propagačních předmětů, a to „kávové lžičky“ s logem Velké Bíteše v dárko-
vém balení za 60 Kč a „náprstku“ s logem Velké Bíteše za 45 Kč. 

Turistické informační centrum

9
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ŠKOLY

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK

Prodej letního oblečení se uskuteční v sobotu 20. května 2017 od 9.00 do 11.30 ho-
din v prostorách kulturního domu ve Velké Bíteši. Mateřské centrum Bítešáček zajistí 
prostory, propagaci a organizaci bazárku. Věci si maminky budou prodávat samy. Z tohoto 
důvodu není množství ani druh zboží striktně omezen. Prodávající bude mít k dispozici 
1 - 2 stoly. Dále si můžete přinést věšák s ramínky. 
Účastnický poplatek: 80 Kč.
Prodávajícím bude kulturní dům otevřen od 8.00 hod, prodej bude zahájen v 9.00  
hodin.
Vzhledem k omezenému počtu stolů prosíme zájemce o prodej o přihlášení do 15. 5. 2017 
na adrese: mcbitesacek@seznam.cz 

Mateřské centrum Bítešáček

SBĚR PLASTOVÝCH VÍČEK 

Mateřské centrum Bítešáček v prostorách KD Velká Bíteš se zapojilo do sběru plasto-
vých víček z PET lahví. Sběrem chceme pomoci dětem s onemocněním Dětská mozková 
obrna. Kdo má zájem může nasbíraná víčka přinést každé úterý od 9.00 do 11.00 hodin do 
KD. Předem děkujeme.

Mateřské centrum Bítešáček

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR POČTVRTÉ…

Zimu vystřídalo jaro, které pak předá vládu létu. A v termínu od 24.–28. 7. 2017 se 
uskuteční již čtvrtý ročník příměstského tábora pod záštitou Mateřského centra Bíte-
šáček a Kolpingovy rodiny Velká Bíteš. Tábor je opět určen pro děti ve věku od 4 let  
(nebo pro ty, které chodí již alespoň rok do školky, vydrží bez rodičů, zvládnou 
dlouhé vycházky a nevyžadují postýlku k poobědovému spánku) do 7 let (pro děti,  
které v červnu ukončí 1. třídu). 

Zázemí tábora bude v Kulturním domě ve Velké Bíteši, kde má Mateřské centrum svou 
hernu. Využívat budeme farní zahradu, oranžové hřiště a navštívíme i další zajímavá místa 
ve Velké Bíteši. Strava je pro děti zajištěna Jeřábkovou pekárnou (svačiny) a restaurací 
Naše Bítešská (obědy). Cena tábora za celý týden bude 900 Kč (cena je včetně stravy, pit-
ného režimu, programu). Přihlášku na tábor naleznete na stránkách farnosti (http://velkabi-
tes.farnost.cz) nebo vám ji můžeme poslat mailem (můžete si o ní napsat na jstrechova@
seznam.cz nebo na facebook – skupina MC Bítešáček).
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Děti se můžou těšit na zábavně prožité dny, pestrý program a nesčetné množství her  
a nejrůznějších aktivit. 

Za MC Bítešáček, Kolpingovu rodinu a tým vedoucích  
Ivana Cendelínová, Jana Střechová a Ladislav Koubek

ZAČÍNÁME S REALIZACÍ PROJEKTU

Na podzim roku 2016 byl opět vyhlášen Krajem Vyso-
čina – Fond Vysočiny grantový program – Životní pro-
středí 2016. Do tohoto programu se naše mateřská škola 

zapojila s projektem ,,PŘÍRODA JE NÁŠ KAMARÁD, SPOLEČNĚ JI CHCEME PO-
ZNÁVAT‘‘.

Projekt byl podpořen a od března 
jsme začali s jeho realizací. Oslovili 
jsme firmu pana Kopáčka k vytvoření 
dvou výukových otočných panelů na-
zvaných ,,Zvířata‘‘ a ,,Ptáci‘‘.

Tyto panely budou navazovat na 
panel ,,Stromy“, který byl vybudován 
z předchozího podpořeného projektu 
,,Lesní pedagogika aneb Proměna pří-
rody v čase“ (2015). Panely jsou za-
loženy na hravém učení a slouží nejen 
dětem z mateřské školy, ale i ostatním 
k prohlubování poznatků a vědomostí 
o přírodě (o stromech, zvířatech  
a ptácích). Úspěšným naplněním projektu bude i realizace čtvrté procházky, a to v létě, 
do lesa k místní čističce vod s odborně vzdělaným pedagogem v oblasti lesního hospo-
dářství. Tato procházka bude navazovat na tři již uskutečněné procházky na podzim,  
v zimě a na jaře. Děti tak v lese poznají změny, které přináší různé roční období.  
Obohatí si svoje znalosti o zvířatech a rostlinách v lese, zahrají si různé vědomostní  
a pohybové hry. Naším záměrem je neustále u dětí prohlubovat zájem o přírodu a pěsto-
vat v dětech kladný postoj k přírodě.  

Naděžda Rousová za kolektiv pedagogů MŠ U Stadionu

ZÁPIS DĚTÍ  DO  MATEŘSKÝCH  ŠKOL

Zápis dětí do obou mateřských škol ve Velké Bíteši, to je MŠ U Stadionu a MŠ Lá-
nice (včetně MŠ na Masarykově náměstí), na školní rok 2017/2018 se koná ve středu dne  
10. května 2017 v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Výukový panel „Stromy a keře“.  |  Foto: Archiv MŠ
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Základní informace pro rodiče jsou zveřejněny na webu obou škol.
- www.msbites.cz  MŠ U Stadionu
- www.skolkabites.cz. MŠ Lánice

Na webu obou škol je rovněž  spuštěn rezervační systém, a rodiče si tak mohou objed-
nat čas, kdy se dostaví s dítětem k zápisu. 

Pokud se rodiče nezaregistrují, budou muset vyčkat na čas, kdy se k registraci nikdo 
nepřihlásil a ředitelka školy bude mít prostor se jim věnovat.

Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÁ BÍTEŠ NA JAŘE

V prvním jarním měsíci tohoto roku se v základní škole uskutečnilo mnoho zajímavých 
aktivit. O některých vám povíme více.

Čtrnáctého března zahájili žáci 8. ročníku svůj rozsáhlý projekt Volba povolání návště-
vou na Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou. V zajímavé besedě se zde žáci seznámili se 
správným postupem, jak zvolit své další studium. Poslední březnovou středu se osmáci 
rozdělili podle svých zájmů do čtyř skupin a navštívili několik pracovišť ve Velké Bíteši. 

12

Návštěva knihovny.  |  Foto: I. Syslová
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Jmenujme např. lékárnu U Tří sloupů, G-Team, BDS, Strojírnu Slavíček, MŠ U Stadionu, 
Horácké autodružstvo a mnohé další. Po návratu do školy žáci vypracovali prezentace,  
v nichž ostatním představili jimi navštívená místa. Paní učitelky Z. Simonová, P. Švihál-
ková a M. Vlčková pro děti připravily též pracovní list s tématem „Čím budu“. 

Stejný den, tedy 14. března se děti z pátých tříd vydaly do knihovny. Čekala je oblíbená 
hra o středověku. Paní učitelka I. Syslová prozradila, že návštěva byla součástí projektu 
Březen- měsíc knihy. Žáci si vyzkoušeli napsat vlastní pohádku, učili se, co je to bajka, 
pohádka, pověst nebo dobrodružná literatura. Všichni si program náramně užili. 

Učitelé matematiky, I. Syslová a R. Křípal,  konstatovali, že 17. března se u nás stejně 
jako na mnoha dalších školách uskutečnila soutěž Matematický klokan. Historie tohoto 
klání sahá až do roku 1980, kdy v Austrálii proběhl první ročník. Poté se soutěž mate-
matiků začala šířit i do Evropy. Dnes se počet účastníků vyšplhal k úctyhodným 2 a tři 
čtvrtě milionům ze 30 zemí. Soutěžící jsou rozdělení podle věku do kategorie Klokánek, 
Benjamín, Kadet, Junior a Student. Výsledky z celé České republiky se vyhodnocují v olo-
mouckém centru, nejlepší řešitelé jsou odměněni věcnými cenami. V naší škole proběhla 
ještě kategorie Cvrček pro 2. A 3. třídu a nejlepším „Cvrčkem“ se stal Ladislav Chadim  
z 3. A. Mezi Klokánky z 4. a 5. tříd byl nejúspěšnější Tomáš Kučera z 5. B. V kategorii  
6. a 7. tříd zvítězila Sarah Desová z 6. A. Z nejstarších žáků naší školy byl v kategorii 
Klokan svými výsledky nepřehlédnutelný Dominik Vondruška z 9. A. Poděkování za účast 
však patří všem úspěšným řešitelům.

O důležitosti vody se žáci sedmého ročníku blíže dozvěděli v průběhu jejich projekto-
vého dne. Ve čtyřech dílnách zkoumali vodu z různých  úhlů pohledu. Následující prezen-
tace se podle názorů žáků i jejich třídních učitelů A. Bílkové, N. Malcové a M. Velebové 
velmi vydařily.

V březnu proběhla již tradičně beseda o energetických zdrojích. Uspořádala ji paní uči-
telka M. Vlčková a byla pyšná na své žáky z devátých tříd, kteří byli pochváleni za zájem 
a znalosti dané tematiky. Žáky jistě potěšily malé dárky, jež obdrželi za své správné odpo-
vědi.

U fyziky ještě chvíli zůstaneme, neboť v březnu proběhla též fyzikální olympiáda.  
Mezi žáky není příliš oblíbená, neboť se obtížná zadání musí řešit doma. Vyřešené úkoly 
pak žák přinese k posouzení učiteli. Letos se v naší škole objevili nadšení fyzikové dva – 
Kateřina Nováčková z 8. A a Michal Uherka z 8. B. Michal se nakonec umístil na pěkném 
12. místě z celkového počtu pětadvaceti v okresním kole. Oběma řešitelům patří dík za 
odvahu, ochotu věnovat svůj volný čas fyzice a pěknou reprezentaci školy.

P. učitelka Čermáková také připomněla, že žáci převážně z druhého stupně opět zaví-
tali do Městského divadla v Brně. K zhlédnutí si vybrali horkou novinku Hudební scény  
s jednoduchým názvem Bítls. V podtitulku se objevila poznámka, že se jedná o bláznivou 
féerii. Jestliže doposud někdo netušil, co se pod neobvyklým slovem skrývá, nyní má zcela 
jasno. Bláznivé představení bylo vtipné a zábavné a stalo se hezkou tečkou za naší letošní 
divadelní sezónou.

Eva Čermáková
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CYKLISTICKÝ ZÁVOD – DOPROVODNÝ PROGRAM

Základní škola se postarala o doprovodný 
program cyklistického závodu pořádaného  
1. dubna. V programu byl závod s cyklisty, sou-
těž družstev na rotopedu a výtvarná soutěž.

S cyklisty jsme začali závodit úderem 
poledne. Naši jezdci statečně šlapali na ro-
topedu od samého počátku, naháněli kilo-
metry a soupeřili se závodníky. Střídali se 
především žáci školy, pomohli i kolemjdoucí 
dospělí. Přestože ztráta postupně narůstala, 
nebyli jsme ze závodu z důvodu nedodržení 
časového limitu odvoláni. Je pravda, že s pří-
jezdem vítěze do cíle jsme byli asi někde za 
Jihlavou, nicméně dosaženou vzdálenost 103 
kilometrů oproti 163 závodnickým považu-
jeme za velmi slušný výsledek.

V soutěži družstev na rotopedu zvítězil 
tým ve složení Ema Lavická, Tadeáš Bárta, Tomáš Barák, Matěj Górda a Ondra Malý. 
Jejich výkon činí za 20 minut neuvěřitelných 17,4 kilometru, protože měřič se ukázal být 
nekvalitním.

Výtvarné soutěže „Také budu šampio-
nem“ aneb „Kolo a já“ se zúčastnili pře-
vážně žáci prvního stupně.

V kategorii 1.–3. tříd se na 1. místě umís-
tila Nikola Veselá, na místě 2. Tereza Dočka-
lová, 3. Matyáš Doubek, 4. Matyáš Řezanina 
a na 5. Antonín Sochor. Čestné uznání získali 
Ondřej Káňa a Marek Plíhal.

V kategorii 4.–6. tříd se na 1. místě umístila 
Andělka Lhotáková, na 2. Elen Brůžičková. 
Čestné uznání získala Iveta Vondrušková.

V kategorii 7.–9. tříd se pak na 1. místě umístila Dominika Svobodová, na 2. Kristýna 
Beranová. Čestné uznání získala Sabina Křížová.

V kategorii ZŠ speciální se jako 1. umístila Klára Holá, 2. Petr Kašpar, 3. Tamara Kryš-
tofová, 4. Tereza Orságová a 5. Eliška Jahnová.

Absolutním vítězem se stala Andělka Lhotáková.
Tito umělci obdrželi ceny od pana starosty – výtvarné potřeby, absolutní vítěz pak tablet. 

Zdeněk Strašák, ředitel ZŠ Sadová

Nikola Veselá – absolutní vítěz soutěže  |  Foto: Archiv ZŠ

„Železné jádro stíhačky“.  |  Foto: Archiv ZŠ
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ETWINNING

ETwinning je aktivita Evropské komise zaměřená na online spolupráci škol, vzdělávání 
a vzájemnou komunikaci. Tato spolupráce je postavena na používání informačních a ko-
munikačních technologií (ICT). Zapojit se mohou všechny typy mateřských, základních 
a středních škol. Ty navazují  partnerství  a realizují společný projekt. Učitelé a žáci se 
setkávají, komunikují, spolupracují a sdílí své nápady na portále www.etwinning.net. První 
krůčky v eTwinningu si vyzkoušely i děti z 1. A. Účastnily se několika mezinárodních pro-
jektů zaměřených především na představení třídy, školy, města, svátky v roce a literaturu 
pro začínající čtenáře. A co může eTwinning přinést? Výměnu zkušeností mezi školami, 
rozvoj ICT a jazykových dovedností žáků, evropský rozměr vzdělání, moderní metody 
výuky, ale i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. V současné době je v eTwinningu 
zapojeno více než 460 000 učitelů a 178 000 škol z celé Evropy.

Milada Sklenářová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ TIŠNOVSKÁ 116

Ve středu 5. dubna se na Základní škole 
Tišnovská 116 rozezněly africké bubny  
v rytmu písně Obwisana. Žáci písní za-
hájili Den otevřených dveří na naší škole. 
Paní ředitelka mezi návštěvníky přivítala 
zástupce z Krajského úřadu Kraje Vyso-
čina, Městského úřadu Velké Meziříčí 
a z Městského úřadu Velká Bíteš. Další 
milou návštěvou z řad odborné veřejnosti 
byli ředitelé z mateřských, základních, 
středních i uměleckých škol z Bíteše  
a blízkého okolí, odborníci z rané péče  
a speciálního pedagogického centra, 
klienti z Domova bez zámku i zástupci 
neškolské organizace Kamélie z Křiža-
nova. Nechyběli ani rodiče našich žáků  
a spousta návštěvníků z řad veřejnosti.

A co bylo na naší škole k vidění?  
Zájemci mohli zhlédnout ukázkovou ho- Ukázka výuky s Montessori pomůckami.  |  Foto: Eva Ulmanová

ZDRAVÝ KRAJ
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dinu strukturované výuky u žáků s autismem, nahlédnout do třídy, kde se vyučovala mate-
matika s prvky Montessori pedagogiky nebo se zúčastnit výuky anglického jazyka a mate-
matiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Již tradičně nejvíce pozornosti přitáhl 
snoezelen. Paní učitelka zde za pomocí prvků muzikoterapie navodila velice příjemnou 
a uvolňující atmosféru a není se co divit, že se odsud nikomu nechtělo. Později tu byla  
k vidění práce žáka se zrakovým postižením a následně proběhlo představení pomůcek pro 
práci ve snoezelnu, které se využívají i při bazální stimulaci. Zejména rodiče menších dětí 
zaujala logopedická prevence a využití montessori pomůcek. Zájemci si také vyzkoušeli 
práci se zrakovým komunikátorem. Naši hosté se do programu mohli zapojit i aktivně  
a vybrat si některou z dílniček, které měly paní učitelky připravené. V kuchyňce děti dělaly 
vynikající muffiny a pomazánku z červené čočky, v keramické dílně se vyráběly různé 
misky, talířky a další a poslední dílnička se nacházela na zahradě pod pergolou. Jednalo se 
o bylinkovou dílničku a hosté si zde namíchali bylinkovou sůl, kterou si s velkou radostí 
odnesli domů. Nasušené bylinky samozřejmě pocházely z naší zahrady.

Na závěr bych chtěla poděkovat vám všem, kteří jste nás svojí návštěvou přišli podpořit 
a pomohli nám vytvořit pěknou atmosféru, a doufám, že se za námi příští rok na Den ote-
vřených dveří opět přijdete podívat.

Eva Ulmanová

SENÁTOR FRANTIŠEK BRADÁČ NAVŠTÍVIL ZÁKLADNÍ 
ŠKOLU TIŠNOVSKÁ 116 VE VELKÉ BÍTEŠI

Senátor a zastupitel Kraje Vysočina pan František Bradáč navštívil 19. dubna 2017 
Základní školu Tišnovská 116 ve Velké Bíteši, ve které se vzdělávají žáci se specific-
kými vzdělávacími potřebami. Seznámil se zde s žáky, personálem, ale také s výukou 
a speciálními pomůckami. Během jeho návštěvy jej doprovázel místostarosta Velké 
Bíteše pan Tomáš Kučera. 

Pan senátor do školy zavítal poslední den před prázdninami, který proběhl v duchu ve-
likonočního tvoření. Ředitelka školy Blanka Gaizurová ho seznámila s fungováním školy 
samostatně zřízené dle § 16, odst. 9 školského zákona i speciální školou. Dále pak se 
vzděláváním dětí s těžkým postižením či poruchami autistického spektra, s čímž souvisí 
i odbornost pedagogického týmu a nutnost neustálého vzdělávání se jak učitelů, tak asi-
stentů pedagoga. Samozřejmě došlo i na velice aktuální téma týkající se inkluze a speci-
álního školství. „Jsem velmi potěšena, že se zástupce senátu přišel podívat do naší školy.  
Může tak reálně posoudit speciální školství v praxi,“ uvedla Blanka Gaizurová.

Pan Bradáč si prohlédl prostory školy. V každé třídě probíhaly jiné tematicky laděné 
činnosti, se kterými nám i v letošním roce pomáhali dobrovolníci z Moneta Money Bank. 
Žáci například vyráběli velikonoční věnce na dveře, různá zapichovátka, zdobili vajíčka 
nebo pekli velikonoční nádivku. Pan senátor tak při své návštěvě mohl vidět žáky při růz-
ných, zejména prakticky zaměřených, aktivitách. Byl mile překvapen, jak byly děti snaživé 
a šikovné, a sám dokonce v dílně upletl velikonoční pomlázku. Pan Bradáč měl mož-
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nost shlédnout i místnost snoezelen. 
Jedná se o speciální multisenzorickou 
místnost, která se využívá k terapiím, 
ale i jako prostor pro výuku a pro-
vádění bazální stimulace, s jejímiž 
základními body jsme pana senátora 
seznámili i prostřednictvím ukázky. 
„Musím říci, že vaši práci velice ob-
divuji. Osobně si myslím, že ji nemůže 
vykonávat každý, a velice mě překva-
puje, jak umíte děti nadšeně zapojit 
do práce,“ sdělil František Bradáč. 
Mimo jiné byl obeznámen s očním 

komunikátorem, který si také vyzkoušel. Tato pomůcka není mezi veřejností zatím příliš 
známá a je v podstatě alternativní komunikační pomůckou pro děti, které nemohou své po-
city, myšlenky a přání sdělit slovy a často je tak pro ně jedinou možností, jak se dorozumět 
se svým okolím. Paní ředitelka informovala i o vzdělávání dětí s poruchami autistického 
spektra a pan senátor tak blíže zjistil, co taková výuka obnáší a jaké pomůcky se nám  
u těchto dětí osvědčily. 

Na této základní škole se aktuálně vzdělává přes 40 dětí se specifickými vzdělávacími 
potřebami. Věnuje se předškolnímu vzdělávání v podobě přípravného stupně speciální 
školy, vzdělává žáky ve speciální škole i žáky s poruchami autistického spektra. Od dal-
šího školního roku bude nově zřízena autistická třída. Škola je dlouhodobě zapojena do 
projektu Škol podporujících zdraví a byla Českou školní inspekcí ohodnocena jako příklad 
dobré praxe.

Eva Ulmanová

VELKÝ ÚSPĚCH OBORU MECHANIK SEŘIZOVAČ  
NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI

Ve dnech 23. - 24. 3 2017 se konala celostátní odborná soutěž KOVO Junior 2017, 
která je zařazena do soutěže „České ručičky“. Letošní ročník pořádala Střední škola 
strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace. Soutěže se zúčastnilo cel-
kem 18 škol z devíti krajů ČR, každý kraj mohli reprezentovat dva mechanici seřizovači, 
kteří postoupili z krajského kola. Celkem tedy soutěžilo 18 žáků. Naši školu reprezen-
toval Aleš Katolický, žák třetího ročníku oboru Mechanik seřizovač, který postoupil  
z třetího místa krajského kola. Soutěž se skládala ze tří částí, které měly prověřit zna-
losti a odbornost jednotlivých žáků. V první části měli žáci za úkol vytvořit program  
a vyrobit „jednodušší“ součást dle výkresové dokumentace. V druhé části měli naprogra-
movat „složitější“ součást dle výkresové dokumentace, tak aby se dala vyrobit na CNC 
obráběcím stroji. Posledním úkolem bylo měření, výpočty lícování a řezných podmínek. 

František Bradáč při návštěvě ZŠ Tišnovská.  |  Foto: Eva Ulmanová



|  Květen 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

18

Na tyto tři úkoly měli žáci 6,5 hod. Během soutěže se žáci i jejich doprovod účastnili 
doprovodných akcí, jako např. exkurze ve firmě Zetor či Siemens. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků soutěže proběhlo v pátek 24. 3. 2017 na Krajském úřadě Jihomoravského 
kraje. Náš žák Aleš Katolický se umístil na úžasném druhém místě, za které bych mu 
chtěl velmi poděkovat. Jeho úspěch je jen dokladem toho, že výuka programování CNC 
strojů na SOŠ Jana Tiraye je na vysoké úrovni, a to i v celostátním měřítku. Tuto úro-
veň si samozřejmě budeme chtít i nadále udržet. Chci také poděkovat všem kantorům,  
kteří se podílí na přípravě našich žáků, bez nich by tento úspěch nebyl možný.

Jiří Ulman, učitel

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Dne 21. března 2017 proběhlo ve Velkém Meziříčí okrskové kolo v sálové kopané.  
Zúčastnily se ho 4 střední školy. Po výhrách ve všech zápasech dokázali naši žáci vybojo-
vat 1. místo.

První zápas, který jsme hráli s Gymnáziem Velké Meziříčí, skončil 4:1 v náš prospěch. 
Druhý zápas, proti Hotelové škole Světlá, jsme vyhráli 3:0. Poslední zápas, proti Střední 
odborné škole řemesel a služeb, nám opět přinesl vítězství, a to 5:1. 
Všem hochům bych chtěla poděkovat za sportovní nasazení a také vynikající výsledek.
Střelci branek: Moučka Dominik (4. M ) – 7  gólů, Hibš Dominik (4.M) – 3 góly,  
Mičánek Rosťa (4.M) - 1 gól, Katolický Aleš (3.M) – 1 gól

Společné foto oceněných. Foto: Jiří Ulman
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Sálová kopaná – sestava: Moučka Dominik, Katolický Aleš, Krejčiřík Jakub, Lunda 
Adam,  Hibš Dominik, Barbořík Jakub, Mičánek Rosťa, Hromas Luboš, Fila Zdeněk,  
Těšík Matěj, Holemý Zdeněk, Muller David

Hana Karmazínová

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŽÁKŮ JANA TIRAYE 

Po vítězném zvládnutí okrskového kola v sálové kopané (1. místo) se naši žáci zúčast-
nili dne 30. 3. 2017 okresního kola v sálové kopané, které se opět konalo ve Velkém Me-
ziříčí.  Po úvodním rozlosování jsme se dostali ke hře až ve čtvrtém zápase, a to proti 
Střední škole technické Žďár nad Sázavou. Tento zápas skončil výhrou 3:0 v náš prospěch.  
Další zápas byl proti Střední odborné škole z Bystřice nad Pernštejnem. Druhý zápas skon-
čil naší prohrou 4:1. Následující zápas jsme hráli proti Střední průmyslové škole ze Žďáru 
nad Sázavou. Po jeho ukončení remízou 2:2 následovaly penalty, kterými jsme prosadili 
výhru, a to díky výborné práci brankářů a našich vynikajících střelců, kteří bránu neminuli. 
Tímto výkonem jsme se dostali do finálového kola, ve kterém jsme podlehli silnému sou-
peři – Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem 5:2. Vybojovali jsme tedy krásné druhé místo.
Děkuji hochům za akční nasazení a gratuluji jim k výbornému sportovnímu výkonu.
Střelci branek: Hibš Dominik – 6 gólů (z toho 4 penalty), Moučka Dominik – 4 góly  
(z toho 2 penalty), Burian David – 2 góly, Hromas Luboš – 1 gól, Těšík Matěj – 2 góly (z toho  
1 penalta), Barbořík Jakub – 1 gól

Hana Karmazínová

Společné foto ze soutěže.  |  Foto: Hana Karmazínová
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REKORDNÍ VÝTĚŽEK SBÍRKY JARNÍ SRDÍČKOVÉ DNY

V úterý dne 21. března 2017 se naše škola zapojila do sbírky s názvem Jarní srdíčkové 
dny. Jedná se o celorepublikový projekt organizace Život dětem, který finančně pomáhá 
vážně nemocným dětem po celé České republice. Hradí jim dlouhodobé rehabilitace, 
kompenzační pomůcky, ozdravné pobyty a jiné zdravotnické vybavení. Tato organizace je 
transparentní, protože přispěvovatelé mohou na webových stránkách http://www.youtube.
com/user/Zivotdetem zhlédnout videa některých rodin, kterým se dostalo pomoci.   

V letošním roce prodávaly čtyři dvojice žáků naší školy různobarevné propisky s logem 
Život dětem (každá v ceně 30 Kč) a srdíčka – plastové klipy (jedno v hodnotě 20 Kč).  
Poděkování a pochvala tedy patří žákyním třídy 3. B – Lucii Břeňové, Karolíně Soukupové 
a Denise Procházkové, žákyním třídy 3. A – Tereze Jandové a Nikole Přerovské, dále žá-
kyni 2. A – Simoně Pokorné a žákům třídy 3. M – Václavu Božkovi a Lukáši Borkovcovi.  

S potěšením lze konstatovat, že díky pedagogům, žákům a zájemcům z řad veřejnosti 
činil výtěžek sbírky celkem 5 996 Kč. Všem zmíněným patří velké poděkování, neboť 
projevili jednu z nejvýznamnějších lidských vlastností – solidaritu. 

Veronika Zachovalová, učitelka SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš    

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JANA TIRAYE BY RÁDA 
ROZŠÍŘILA NABÍDKU OBORŮ

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace by ráda umožnila 
vzdělávání v dalším maturitním oboru. Jsme přesvědčeni o tom, že by zájemci o studium 
přivítali nový maturitní obor, vhodný mj. pro dívky nebo naše absolventy oborů vzdě-
lání Kuchař-číšník, Cukrář, případně Kadeřník. K žádosti o zřízení nového oboru bychom 
rádi připojili výsledky ankety, vyplněné našimi žáky, jejich rodiči, zájemci o studium,  
absolventy, ale i dalšími dobrovolníky. 

Na webových stránkách školy jsme proto začátkem března zpřístupnili odkaz na an-
ketu a k 17. dubnu 2017 jsme na základě odpovědí 35 respondentů vyhodnotili první  
(zatím samozřejmě předběžné) výsledky:

Z 35 respondentů bylo 17 žáků naší školy, 4 absolventi, 1 zákonný zástupce našeho 
stávajícího žáka a 1 zákonný zástupce našeho budoucího žáka, 12 dotazovaných pocházelo  
z řad veřejnosti (zčásti z našeho pedagogického sboru). 

Na otázku, zda by měla mít SOŠ Jana Tiraye v nabídce více maturitních oborů,  
většina respondentů odpověděla „ano“. Jako nový maturitní obor navrhovali např.: me-
chatronik, elektrotechnika, hotelnictví, podnikání, management, gastronomie, obor vhodný 
pro dívky, třeba kuchař-číšník s maturitou. 

Pokud se respondenti vyjádřili k otázce, jaký další obor by vybírali nebo již vybrali po 
absolvování SOŠ Jana Tiraye, uvedli zaměření naprosto jiné než u oborů naší školou na-
bízených. Prozatím se potvrzuje, že pokud absolventi výučních oborů z SOŠ Jana Tiraye 
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chtějí získat maturitní zkoušku, ale nevyhovuje jim obor Mechanik seřizovač, jsou zpravi-
dla nuceni k volbě oboru bez souvislosti s jejich předchozím vzděláváním. 

Důvodem je zřejmě špatná dostupnost takových navazujících maturitních oborů,  
které by rozvíjely kuchaře, číšníky, cukráře nebo kadeřníky. Na Vysočině je možné 
studovat v nástavbovém studium podnikání, bezpečnostní služby, stavební provoz,  
sociální služby apod. Jedním z mála oborů, které by opravdu „na míru sedly“ absolventům 
oborů s výučním listem Kuchař-číšník nebo Cukrář, je Gastronomie (dvouleté nástavbové 
studium), studovat ji však konkrétně na Vysočině můžete jen v Havlíčkově Brodě a v rámci 
Jihomoravského kraje pouze v Blansku nebo ve Znojmě.

Máte-li zájem o zapojení do zmíněné ankety, můžete našich pět stručných otázek 
zodpovědět přímo na internetové adrese: http://www.anketovnik.cz/87f78fc9285fc70d,  
odkaz na anketu je také na webových stránkách školy (www.sosbites.cz), a to v Detailu 
aktuality pod článkem SOŠ Jana Tiraye by ráda rozšířila nabídku oborů (mezi články  
v sekci Úvod – Aktuálně ze školy). 

Zapojíte-li se, budeme velmi rádi. 
Šárka Dohnalová

MEZINÁRODNÍ KONCERT ZÁKLADNÍCH 
UMĚLECKÝCH ŠKOL

V pátek 7. dubna 2017 žáci hu-
debního oboru ZUŠ Velká Bíteš vy-
stoupili na Mezinárodním koncertě 
ve slovenské Skalici pořádaným  
k 800. výročí založení města. Kon-
cert se uskutečnil v krásném zre-
konstruovaném Jezuitském kostele, 
který se svou výbornou akustikou 
řadí mezi nejlepší v Evropě. Spo-
lečně s naší a skalickou ZUŠ vystou-
pili také žáci základních umělec-
kých škol Senec, Uherské Hradiště,  

Strážnice a Györ. Všem našim účinkujícím žákům chci poděkovat za naprosto perfektní 
výkony a výbornou reprezentaci naší školy.

František Kratochvíl, ředitel ZUŠ

INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 
2017–2018

Zápis do přípravných a prvních ročníků hudebního a tanečního oboru je v pondělí 5. 6. 
2017 a ve středu 7. 6. 2017 od 13.00 do 16.00 hodin v učebnách jednotlivých oborů ZUŠ.

Vystoupení žáků ze ZUŠ.  |  Foto: Archiv ZUŠ
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Počet přijímaných žáků je omezen celkovou kapacitou školy (300 žáků) povolenou 
MŠMT.
Obor hudební – orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně houslí 
( přízemí – p. uč. Barbora Ryšánková)
Obor taneční – informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém 
sále ZUŠ (přízemí – p. uč. Zdeňka Punarová) 
Obor výtvarný – pondělí 5. 6. 2017 a úterý 6. 6. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin.
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis v učebně výtvarného oboru 
(přízemí – p.uč. Jarmila Tomková). 
Přihlášky lze také stáhnout z webu školy www.zusbites.cz v sekci dokumenty a vyplněné 
již přinést na příjímací řízení.

František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Velká Bíteš

CELOSTÁTNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL ČR 

V měsících únoru až dubnu proběhly okresní a krajské soutěže žáků ZUŠ v hudebních 
oborech: hra na klavír, hra na kytaru a hra na smyčcové nástroje. Konkurence byla opravdu 
veliká, i přesto se žáci bítešské ZUŠ umístili na předních místech.

Okresní kolo v oboru hra na klavír v Novém Městě na Moravě
0. kategorie: Karina Kolková 1. místo s postupem do krajského kola
1. kategorie: Natálie Lacinová 1. místo 
 Tereza Žaloudková 2. místo
2. kategorie Vendula Loupová 1. místo s postupem do krajského kola
3. kategorie: Alice Sedmíková 2. místo 
4. kategorie: Hana Pestrová 2. místo
5. kategorie: Tereza Smutná 2. místo
7. kategorie: Anna Žáková 1. místo
V krajském kole v Jihlavě se Karina Kolková a Vendula Loupová umístily na třetím 
místě.

Okresní kolo v oboru hra na kytaru ve Žďáře nad Sázavou
0. kategorie: Natálie Doubková 1. místo s postupem do krajského kola    
 Patrik Klega 2. místo
2. kategorie: kytarový kvartet 2. místo 
 (kyt. kvartet ve složení: Vít Gaizura, Anna Malátová, Tereza Malátová,  
 Anna Schwarzbachová)   
V krajském kole v Havlíčkově Brodě se Natálie Doubková umístila na druhém místě.
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Okresní kolo v oboru hra na smyčcové nástroje v Bystřici nad Perštejnem
1. kategorie: Lukáš Karmazín 1. místo s postupem do krajského kola (housle)
 Vanda Coufalová 1. místo s postupem do krajského kola (violoncello)
2. kategorie: Anna Strašáková 1. místo s postupem do krajského kola (housle)
3. kategorie Diana Holíková 2. místo(violoncello)
V krajském kole v Třebíči se Lukáš Karmazín umístil na 2. místě, Anna Strašáková  
a Vanda Coufalová na 3. místě.

Všem žákům a jejich pedagogům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji 
mnoho dalších hudebních úspěchů. 

František Kratochvíl, ředitel ZUŠ

KULTURA

ZÁVĚR SEZÓNY V DUCHU ŽIDOVSKÉ HUDBY

Přesně takto zakončil rodinný tandem otce Jiřího a dcery Dominiky Hoškových posled-
ním řádným koncertem jubilejní 20. sezónu Bítešského hudebního půlkruhu. Duo těchto 
vynikajících violoncellistů, které u nás nehrálo poprvé, přilákalo spoustu diváků.

Průvodního slova se ujal doc. Jiří Hošek, který nás svým osobitým způsobem zasvěcoval 
do tajů židovské hudby. Dozvěděli jsme se, že se dělí na tři základní skupiny – hudbu lidovou,

náboženskou a virtuózní. Z každé potom zazněla v průběhu večera ukázka. Zajímavé 
bylo vysvětlení rozdílu mezi hudbou židovskou a křesťanskou. 

Koncert zahájili umělci Suitou E. Blocha From Jewish Live s částmi Modlitba,  
Prosba a Židovská píseň. Hned v této úvodní skladbě se Jiří Hošek chopil ještě další role, 
a to hry na varhany (klavír). A ani v ní nezklamal. Dominika od první chvíle zaujala nád-
herným sytým tónem a citovostí ve výrazu. Následoval blok Židovských melodií v úpravě 
Jiřího Hoška pro dvě violoncella. Typická ukázka židovského folklóru. Každá píseň navo-
zovala jinou náladu a představu, např. Preludium, Židovský tanec, Polka, Mitzvah Tanz, 
atd. Část této lidové tvorby zazněla ještě po přestávce. Hoškovi ji hráli s opravdovým 
potěšením a obrovskou energií. Na závěr první poloviny nás čekala meditativní skladba 
M. Brucha Kol Nidrei pro violoncello a varhany. Violoncellový part zde má představo-
vat hlas zpěváka v synagoze. A to se Dominice Hoškové podařilo velmi krásně vyjádřit.  
Vrcholem večera byla v druhé polovině koncertu Suita for two Cellos op. 16 violoncellového 
virtuóza D. Poppera. Rozsáhlá skladba o pěti částech, kde se hráči rozhodně nenudí a de-
tailně je prověřena jejich technická zdatnost. Odměnou pro posluchače je nevšední zážitek 
a zvuk, který se blíží violoncellovému kvartetu. Hoškovi se D. Poppera zhostili se ctí a po 
nadšeném aplausu publika ještě zahráli několik přídavků. Bravurní byla Uherská rapsodie  
D. Poppera, kterou nám přednesla Dominika za klavírního doprovodu svého otce.
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Hoškovi udělali krásnou tečku za uplynulou sezónou. Mně nezbývá než Vám podě-
kovat za hojnou účast na všech našich koncertech a pozvat Vás na koncert mimořádný,  
který se uskuteční 2. května 2017. Uslyšíte vynikající žesťový soubor Czech Brass. 
A samozřejmě doufám, že nám zůstanete věrni i ve 21. sezóně, jež je už připravena.  
Pevně věřím, že laťku, kterou kdysi nastavil náš zakladatel pan Tomáš Mašek, udržíme 
stejně vysoko minimálně dalších 20 let.

Marika Kašparová 

MIMOŘÁDNÝ KONCERT 20. SEZÓNY BHP

Tak a je to tady! Máme tu závěr 20. sezóny našeho Půlkruhu. Jakže to bylo v tom večer-
níčku?…každá voda nakonec steče dolů a Stázina se dostane Kubovi za ženu… a nás čeká 
mimořádný koncert souboru Czech Brass, což je uskupení sedmi hráčů na žestě. Pojďme si 
je krátce představit, ať víme, na co jdeme. 

Žesťový soubor Czech Brass byl založen již v roce 1991 tehdy nadšenými studenty 
Pražské konzervatoře. Původně šlo o žesťové kvinteto, které se s našimi postupujícími 
hudebními nároky rozrostlo o další dva nástroje. Hlavní myšlenkou tohoto rozhodnutí bylo 
seskupit špičkové hráče a využít jejich kvalit. Soubor Czech Brass má široký interpretační 
záběr. V jeho podání zaznívají skladby od renesance přes baroko, klasicismus, romantis-
mus až k jazzu popu, funky a filmové hudbě. Významnou měrou se zde uplatňuje i interpre-
tace autorské hudby. Ve spolupráci s Českým rozhlasem soubor vytváří projekty nahrávek 
soudobé hudby, kterou komponují přední současní autoři, jak se říká tzv. na míru. Všichni 
členové souboru jsou lidé na svých místech. Každý ve svém profesním životě je hudební 
veřejností velice ceněn. Působí nejen jako orchestrální hráči, ale mají na svém kontě i bo-
hatou sólovou a komorní činnost. Někteří jsou i pedagogové pražské Akademie múzických 
umění. Členové souboru jsou: Marek Zvolánek, Marek Vájo, Jiří Houdek - trubky, Lukáš 
Moťka a Stanislav Penk - trombón, Karel Kučera - bastrombón, Karel Malimánek - tuba.

Myslím, že program koncertu je plnotučný a my se můžeme těšit na Charpentiera,  
Vejvanovského, Mozarta a Bacha. Dále pak zazní Čajkovskij, Bizet a možná i Rammstein. 
Koncert vřele doporučuji, jistě prospěje zdraví celé Vaší rodiny. Pánové se postarají o bo-
haté tóny sladěné v dokonalou harmonii. Též nás čeká vyhodnocení naší dětské soutěže. 
Sejdeme se večer 2. května v KD Velká Bíteš. 

Ondřej Sedlák    

POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ ZDEŇKA HAJNÉHO

Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se od 15. května do 26. května usku-
teční VÝSTAVA OBRAZŮ ZDEŇKA HAJNÉHO s názvem „KRAJINY JENOM TU-
ŠENÉ“.

Zdeněk Hajný, český malíř, grafik a psycholog zastával významnou pozici mezi čes-
kými výtvarníky. Vystavoval na mnoha prestižních výstavách doma i v zahraničí. Jeho díla 
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jsou snově imaginativní a čerpají z duchovní 
a kosmické symboliky. Mezi nejdůležitější 
ocenění patří Světová cena Salvadora Dalího, 
hlavní cena Františka Kupky, prestižní cena 
La Medaille d´OR Internationale ve Francii, 
dále obdržel čestné občanství obce Hovězí na 
Vsetínsku a obce Liptovské Sliače, Bešeňová 
na Slovensku. Vytvořil řadu fresek chrámů 
doma i v zahraničí. O díle byla napsána řada 
monografií. Jeho umělecká tvorba je užívána 
různými umělci doma i v zahraničí, a to ne-
jen v knižních ilustracích, audiovizuálních 
dílech, koncertech, programech, filmech  
či televizních zpracováních pořadů apod.  
Pro velký zájem jsou každoročně vydávány 
kalendáře s jeho obrazy. V roce 1994 otevřel  
s významným americkým spisovatelem Ro-

bertem Fulghumem Galerii Cesty ke světlu, která se za dvacet let stala novodobým vý-
tvarným chrámem, vyhledávaným místem pro nalezení harmonie, naděje a ukotvení proti 
bolesti, depresi a stresu dnešní doby. Zdeněk Hajný byl zastáncem mezináboženského dia-
logu. Nebyla mu lhostejná ani situace lidí s handicapem, situace bezdomovců a zasazoval 
se o práva zvířat na důstojný život. Více informací na www.zdenekhajny.com.
Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 15. května v 17.00 hodin.
Výstava bude otevřena: pondělí až pátek 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30, sobota 9.00 – 13.00 
a neděle 13.00 – 16.00 hodin.

Těšíme se na Vás. 
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

BÍTEŠANKY A GAJDOŠKY Z HROTOVIC 

Starší dívky ze skupiny zpěváčků Národopisného souboru Bítešan obdržely pozvání od ře-
ditele ZUŠ Hrotovice PhDr. Františka Malého, aby společně s hudební skupinou jeho žáků 
připravili pásmo pro vystoupení v zahraničí. Skupina nese název Gajdošky podle dvou hlavních 
hudebních nástrojů, dále jsou zastoupeny housle a kontrabas. Pro sestavení pásma bylo vybráno 
několik regionálních lidových písní vhodných pro instrumentální složení skupiny. Muzikanti  
a zpěvačky se setkali na hudební zkoušce ve Velké Bíteši a následně v Hrotovicích. Zahranič-
ního vystoupení se z Velké Bíteše zúčastnily Anna Jirglová a Tereza Kučerová.

V sobotu 8. dubna 2017 v 19 hodin byl v městském kulturním sále v rakouském Pulkau 
slavnostně zahájen mezinárodní jarní benefiční koncert pořádaný tamní farností v rámci 
projektu Europahaus Pulkau. Potom se rozezněla krojovaná gajdošská muzika a dívčí 
dvojhlas. Dvacetiminutové vstupní pásmo, které obsahovalo rovněž jednu instrumentální 

„Schody do nebe“.  |  Foto: Archiv galerie „Cesty ke světlu“.
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skladbu, konkrétně německý tanec Deutscher, zapsaný ve 20. letech 19. stol. ve Štýrsku, 
bylo odměněno vřelým potleskem. Domů si účinkující přivezli sladkou odměnu, nové 
zkušenosti a pěkný zážitek. Záznam z koncertu pořizovalo ORF Nö (Rádio Dolního Ra-
kouska). Bítešská veřejnost bude mít možnost Gajdošky shlédnout v programu letošního 
ročníku folklorního festivalu Setkání na Podhorácku.

Silva Smutná

NAŠI ZPĚVÁČCI 

V neděli 26. března 2017 proběhl v kulturním domě “U Lípy“ v Brně-Černovicích již 
42. ročník soutěže dětských interpretů lidové písně „Černovický zpěváček 2017“. Do pře-
hlídky se přihlásily čtyři desítky dětí. Představily se ve třech věkových kategoriích a dvou 
kategoriích vítězů. Soutěži předsedala pětičlenná porota zkoumající, jaké písně si děti při-
pravily a jak je zpívají. Porotě předsedal Václav Kovářík (zpěvák, hudebník, textař, sólista 
BROLN, umělecký vedoucí Gajdošů Brno). Dalšími členy byli Michal Marhold (operní 
zpěvák a sólista BROLN), Jiří Krpec (zpěvák a sólista Májku), Klára Jelínková (studentka 
JAMU, 3. ročníku muzikálového herectví pod vedením Karla Hegnera) a Pavel Koplík 
(houslista vojenského folklorního souboru Ondráš). Hudební doprovod pro všechny zpě-
váky prováděla cimbálová muzika souboru Májek s primášem Ondřejem Marholdem. 

Z Velké Bíteše se do Brna vydalo sedm účastníků, vesměs dívky. V nejmladší skupině 
dětí ve věku do 7 let vystupovala čtyřletá Zlatuška Kolková z folklorního kroužku Bíte-
šánek při městské mateřské škole U Stadionu. Byla druhá nejmladší účastnice soutěže.  
V prostřední skupině od 8 do 11 let, která byla nejpočetněji obsazena, se představila Anežka 
Spurná. Ve skupině nejstarších od 12 do 16 let soutěžily Marie Kratochvílová (5. místo), 
Vendula Kmentová (2. místo) a Tereza Smutná (1. místo). Tereza Kučerová obhajovala 
své loňské umístění v kategorii vítězů, obsadila 2. místo a porota ji vybrala pro postup 

Společná hudební zkouška v sále městského muzea.  |  Foto: Silva Smutná
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do Moravsko-slezského kola soutěže Zpěváček 2017 jako náhradníka. Barbora Smutná, 
která zvítězila v předešlých dvou ročnících, letos nesoutěžila, avšak zúčastnila se jako host.  
Do programu přispěla dvěma písněmi v závěrečné části.

Zpěvačkám z Velké Bíteše patří poděkování za úspěšnou reprezentaci našeho města. 
Pečlivá příprava, která letos probíhala pod odborným vedením Kamily Pytlíkové-Coufa-
lové, přinesla své ovoce. Bítešská veřejnost má možnost si zdejší mladé zpěvačky poslech-
nout v programu nastávajících folklorních akcí, kterými pravidelně jsou v červnu dětská 
přehlídka Mladé Bítešsko, v září festival Setkání na Podhorácku nebo v listopadu scénický 
pořad Na bítešském jarmarku.

Silva Smutná a Hana Sedláková

MIZEJÍCÍ FLÓRA

V rámci projektu Proměny krajiny Bítešska, který podpořil 
Fond Vysočiny kraje Vysočina, zve bítešské muzeum čtenáře 
Zpravodaje na další z cyklu přednášek, která se uskuteční  

v úterý 9. května od 18.00 hodin ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově ná-
městí 5. Přednáškou s názvem Mizející flóra nás provede Mgr. Filip Lysák, který se za-
bývá prováděním biologického hodnocení, přírodovědnými průzkumy a údržbou zeleně. 
Na přednášce se dozvíme informace o proměnách květeny v naší krajině, seznámíme se  
s mizejícími druhy rostlin a změnami v krajině našeho regionu.

Na přednášku bude navazovat exkurze na několik lokalit s výskytem ohrožených druhů 
rostlin, která proběhne za doprovodu Mgr. Filipa Lysáka a Ing. Renaty Holánkové. Tato 
exkurze se uskuteční v neděli 14. května, sraz účastníků je u ZŠ Velká Bíteš Sadová 579 
v 8.00 hodin. Z Velké Bíteše se budou účastníci přemisťovat k obci Heřmanov. Upozorňu-
jeme, že je nutná vlastní doprava. 

Ivo Kříž

 Zleva: M. Kratochvílová, V. Kmentová, A. Spurná, T. Kučerová, T. Smutná a Z. Kolková.  |  Foto: Silva Smutná
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PÁTRÁNÍ PO HRANIČNÍCH KAMENECH

Ve čtvrtek 20. dubna se v Městském muzeu ve Velké Bí-
teši uskutečnila další z přednášek projektu Proměny krajiny 
Bítešska. Přednášejícími byli Jan Zduba a Pavel Holánek,  

kteří nás seznámili s pátráním po hraničních kamenech, jimiž město v minulosti vyme-
zovalo svůj majetek. Hraniční kameny či záseky na stromech sloužily k vymezení hranic 
pozemků již ve středověku a v okolí Bíteše se těchto kamenných pozůstatků minulosti 
dochovalo poměrně velké množství. Díky spojení důkladného průzkumu bítešských archi-
válií týkajících se sporů o hranice, kde se nacházejí popisy městského panství, a fyzického 
pátrání v krajině bylo možné rekonstruovat hranice městského katastru v 17. či 18. století 
s nebývalou přesností. Oba přednášející tak plasticky vykreslili podobu vymezování po-
zemků před staletími, a to jak na mapových rekonstrukcích, tak přiblížením napínavého 
hledání kamenů, které jsou dnes skryty v lese mimo obvyklé trasy a které vyhledávali ve 
spolupráci s dalšími spolupracovníky.

Přednáška představila současný stav výzkumu, kdy jsou zmapovány hranice městského 
lesa Seč, který se rozkládal v prostoru mezi dnešními Přibyslavicemi, Zálesnou Zhoří  
a Ludvíkovem. Nejstarší hraniční kameny zde pocházejí z druhé poloviny 16. století,  
nejmladší z počátku století 19., kdy již vzhledem k rozmachu „vyměřování světa“ ztrá-
celo fyzické ohraničování pozemků na významu. Další zmapovaný úsek vede od silnice 
mezi Přibyslavicemi a Bíteší na sever kolem studánky sv. Jakoubka k cestě z Křoví do 
Přibyslavic a podařilo se dohledat také část hranice vedoucí od Královského rybníka  
k Radostínskému mlýnu. V následné diskusi došlo i na otázky případného rekonstruování 

Účastníci exkurze po hraničních kamenech lesa Seč u kamene s popisem 1559 Bytesssky sad.  |  Foto: Pavel Holánek
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některých hraničních kamenů a možností jejich zpřístupnění v krajině. Jak komplikované 
může hledání kamenů být a na jak nečekaných místech na ně můžeme narazit, si ověřili 
zájemci, kteří se zúčastnili i sobotní vycházky po hranicích lesa Seče.

Také v květnu se můžeme těšit na další akce projektu. Všichni zájemci jsou srdečně 
zváni v úterý 9. května v 18.00 do městského muzea v Bíteši na přednášku Mizející flóra, 
ve které nás Mgr. Filip Lysák seznámí s proměnami květeny v naší krajině a na kterou 
naváže v neděli 14. května exkurze na vybraná místa, kde se vyskytují ohrožené druhy 
rostlin. A ještě dříve, v sobotu 6. května, mohou milovníci ptačího zpěvu vyrazit do náměš-
tské obory za lesními ptáky a dalšími obyvateli obory. Provede je Ing. Ivo Hertl a sraz je na 
parkovišti u zámku v Náměšti nad Oslavou v 8.00 ráno.

Tomáš Borovský

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bí-
teše zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní RŮŽOVÁ ULICE,  
DŮM ČP. 153:

Roku 1587 Kateřina Poláčková nechala při zasedání městské rady připsat na 
svém domě kovářskému cechu, zastoupenému cechmistry Matoušem Zadukujem,  
Martinem Mrštíkem a Martinem Erazimů, 15 zlatých. Důvody toho nejsou zcela jasné, 
nejspíše se mohlo jednat o zabezpečení půjčky. Již r. 1590 Kateřina prodala dům v ceně 
90 zl. zámečníku Matěji Kratochvílovi. Ten vzápětí až do r. 1606 vyplácel a skupoval 
pohledávky váznoucí na domě. Pak r. 1614 držel dům Martin Suchánek, který měl začít 
splácet z domu obci 17 zl.

Dům již po Martinu Suchánkovi prodal r. 1621 jeho dědic Jakub Odvářka, a to za  
50 moravských zlatých Vavřinci Pindulovi. Před r. 1629 získal dům kovář Adam Pindule.  
Roku 1638 po něm pozůstalý dům zakoupil v téže ceně Matěj Kovář, přičemž „připro-
dává se jemu kráva a pět sáhův dřev“. Za dalších 18 rýnských zlatých (tj. 15 mor. zl. 30 
kr.) koupil po Adamu Pindulovi „nádobí kovářský“, na které zavdal 9 r. zl. a zbytek měl 
splácet ročně po 2 r. zl. Matěj r. 1640 přikoupil dům čp. 172 u náměšťského mostu a r. 1641 
doplatil obci dluh ze sledovaného domu. Později dům připadl synu Tomáši Kovářovi,  
který r. 1699 řešil svou finanční tíseň prodejem svých domovních pohledávek.

Roku 1706 již městský úřad prodal „krunt pustý, poněvadž Tomáš Kovář takový na nic 
pro potřebnost svou velikou uvedl“, za cenu stále 50 mor. zl. Kupcem se stal Jiřík Jelí-
nek, „kterýžto krunt drobet již repariroval a ještě náležitě spraviti a vystavěti připovídá“.  
Za tím účelem byl na 2 roky osvobozen od splátek a daní. Avšak již r. 1708 byl dům 
„pozůstalý po nebožtíkovi Jiříkovi Jelínkovi, kterýžto souc pustý po Tomášovi Kovářovi 
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repariroval, nicméně však přiženíce se k Kateřině cerce jeho“, připsán bednáři Blažeji 
Tišlerovi s tím, aby jej nadále zlepšoval. Tišler pak r. 1727 prodal dům ve stejné ceně Vác-
lavu Strakovi. Straka přitom vyplatil Tišlera 6,5 r. zl. (tj. 3 mor. zl.) a dvěma páry střevíců,  
což představovalo vynaložené Tišlerovy náklady na opravu domu.

Václav Straka pak r. 1731 prodal dům, „kterýž on vystavěl“, stále v téže ceně Václavu 
Pianovi. Za náklad na stavbu měl Straka obdržet 16 r. zl. (tj. 13 mor. zl. 50 kr.). Následně 
r. 1734 zakoupil dům v téže ceně Jan Robotka, r. 1742 jej dále zakoupil za stejných pod-
mínek kolář Christian Jackerle. Již r. 1746 zakoupil dům „Jelínkovský“ rovněž ve stejné 
ceně 50 mor. zl. kolář Jan Kafoněk, který se zavázal vyplatit dlužnou kontribuci (tj. váleč-
nou daň) Jana Suchánka (5 a 6 r. zl. za roky 1746 a 1747) a Pachelovu (15 r. zl. v r. 1747), 
načež „ano i vejrunky při soudě po 2 zlatých moravských vypláceti a kontribuci od 1. 9. 
1746. roku začnouce a jiné břemena vybejvati jmá a povinen bude“.

Roku 1772 Jan Šťastný zakoupil dům, za který Janu Kafoňkovi vyplatil hotově 101 
r. zl. 20 kr. (tj. 86 mor. zl. 60 kr.) a dalších 58 r. zl. 20 kr. (tj. 50 mor. zl.) měl vyplácet po 
ročních vejruncích 1 mor. zl. obci. Pak r. 1805 postoupil dům v ceně 781 zl. synu řezní-
kovi Klementu Šťastnému. Ten r. 1829 vyměnil s Antonínem Staňkem tento dům za 
dům v Bezděkově čp. 15. Bezděkovský dům s polnostmi, který Staněk koupil r. 1801,  
byl nyní oceněn na 6400 zl. Naproti tomu bítešský dům stál 2000 zl. Rozdíl obou cen 
přijmul Šťastný jako dluhy, z nichž náleželo mj. Staňkově sestře Marianě 590 zl., dalším 
jeho sestrám Terezii a Barboře po 1000 zl. Staněk ovšem prodal dům „i s tou při něm se 
vynacházející domovní zahradou a obecníma tak, jak jeden každý soused užívá, gruntama“ 
již následujícího r. 1830 za 709 zl. 12 kr. Ondřeji Dufkovi, který jej pořídil pro svého syna 
Jana Dufka a jeho manželku Kateřinu. Následně roku 1847 asi již ovdovělá Kateřina 
postoupila polovinu domu svému novému manželovi Jiřímu Švihlíkovi. Později r. 1884 
koupili dům Jan a Kateřina Tomšíkovi.

Dům čp. 153 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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V r. 1891 koupili dům Josef a Antonie Žaloudkovi, načež r. 1905 Antonie postoupila 
svoji polovinu Josefu Žaloudkovi. Roku 1931 obdržel dům Jan Žaloudek, který jej po-
stoupil dále r. 1959 Josefu a Blaženě Žaloudkům.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 54, 60, 
234, kn. č. 11788, fol. 58, 169, 195, kn. č. 11789, fol. 81, 250, 265, kn. č. 11.792, fol. 9, 10, 23, kn. 
č. 11797, fol. 87. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha 
Velká Bíteš Růžová ulice, č. kn. vl. 91.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – MASO TELECÍ  
A HOVĚZÍ
Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů  
v prostředí Velké Bíteše.

V polovině května 1673, kdy se ve Velké Bíteši konal trh o „Božím Vstoupení“,  
přijeli z náměšťského zámku vrchnostenští úředníci Abraham, Ungleich a obroční. Představi-
telé města proto vystrojili hostinu. Vynaložili na ni 3,5 libry hovězího (1,8 kg; 8,5 kr.), 6 liber 
telecího (3,1 kg; 12 kr.) a 1,5 libry vepřového masa (0,8 kg; 3,5 kr.), chléb a žemle (3,5 kr.), sůl 
(1 kr.), koření (2 kr.), máslo (3 kr.), cibuli a česnek (1 kr.), salát (1 kr.), 2 mázy piva (3 kr.) a 22 
mázů vína (2 zl. 12 kr.). Lze předpokládat, že se této hostiny zúčastnilo nejspíše 22 strávníků, 
jak napovídá množství vína a masa (takto 250 g na osobu). Jaká příprava surovin v této vrcho-
lící česnekové sezóně byla zvolena však nelze z tohoto soupisu obecních útrat jednoznačně 
určit. Pokud byl zvolen nejjednodušší způsob, mohly být v radniční kuchyni zmíněné tři druhy 
masa, nejspíše z kýty a svíčkové či spodního šálu, krájeného na kostky osmahnuty na másle 
s posekanou cibulí a česnekem, osoleny a okořeněny zejména pepřem, podušeny v pivu nebo 
vínu, možná i zahuštěny sušeným chlebem. Přílohou mohl být chléb či žemle a salát (asi polní) 
možná pokrájený (aby jej bylo možno jíst lžící) a politý máslem (případně rostlinným olejem) 
a vinným octem (případně doplněný česnekem). Maso ovšem mohlo být také upečeno s ná-
divkou ze žemle, cibule, česneku, salátu ad., anebo z něj udělána sekaná.

V té době město nejvíce nakupovalo z mas telecí, které doplňovalo hovězím.  
Naopak tehdejší novinkou se stalo pořizování menšího množství vepřového masa,  
které bylo mnohem vzácnější než kupříkladu skopové. Díky tomu, že zdejší krajina nabí-
zela nemálo pastvin zejména na úhorech, bylo možné tu mít dostatečnou vlastní nabídku 
hovězího masa. Péčí o tuto nabídku byl povinován řeznický cech.

Nejoblíbenější příprava hovězího masa bývala tehdy vařením. Takto upravené maso se 
polévalo malým množstvím tuku nebo omáčky, zvané šalše. Jejich účelem bylo kromě 



|  Květen 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

32

dochucení rovněž zachování šťavnatosti vařeného masa a tato omáčka v množství něko-
lika málo lžic mohla být z talíře vytírána chlebem. Níže následuje několik příkladů starého 
způsobu přípravy hovězího a telecího masa.

„Šalše dobrá na hovězí maso“ dle kuchařské knihy vydané Bavorem Rodovským  
z Hustiřan r. 1591

Vezmi cibuli zimní („ošlejch“), oloupej ji, utři se solí a rozpusť vinným octem. Tak bude 
dobrá omáčka („šalše“). Při jiném způsobu vezmi hroznové kyselé víno, šalvěj a česneku 
dvě hlávky, utři to spolu, přidej petrželku a bude též dobrá omáčka.

„Maso telecí sekané“ dle téhož tisku z r. 1591
Telecí maso dobře posekej (nebo pomel). Přimíchej posekaná natvrdo uvařená 

vejce se slaninou. Na pánev s rozpáleným máslem vlej rozkvedlaná („tlučená“) vejce,  
přidej připravenou sekanou a na pracovní desce („štoku“) znovu posekej. Okořeň pepřem, 
šafránem, muškátovým květem, trochu přisol, přidej nemnoho syrových vajec a tvaruj koule.  
Tyto klaď do čistého hrnce s úkropem (tj. jednoduchá vodová polévka s chlebem)  
a uvař. Potom vezmi kus vařeného hovězího masa, posekej najemno, potluč v hmoždíři,  
přidej opečené topinky z bílého chleba, rozpusť tím úkropem, protáhni sítem,  
udělej omáčku („jíchu“), přidej pepř, šafrán a zázvoru víc než pepře. Potom ty koule pokrá-
jej na kusy, vlož do omáčky („jíchy“) a jez.

„Jak se hovězí knedle v černým koření dělají“ dle rukopisné knihy kuchařské šlech-
tické z r. 1645

Vezmi funt (0,51 kg) křehkého hovězího masa, dobře posekej, k tomu nakrájej čistě a ši-
roce půl funtu tlustého hovězího a rozpusť, potom s tím posekej kousky žemliček namoče-
ných ve smetaně, přimíchej tři vejce a na drobno posekanou hlávku cibule osmahlou v pře-
puštěném másle, přidej pokrájenou petržel, pepř a smetanu. Vytvaruj z toho velké knedle 
a vař je v polovici masového vývaru a druhé polovici vody hodinu a půl. Při podávání na 
stůl se mají knedle rozkrojit na poloviny, ta polévka na ně nalít a trochu posypat zázvorem.

„Jiné jídlo z hovězího neb telecího masa" dle téže kuchařské knihy z r. 1645
Z právě dobře upečené pečínky ukrájej malé kusy, vlij na ně hovězí vývar (polévku), 

vinný ocet, na drobno posekanou a v přepuštěném másle osmahnutou cibuli, k tomu pepř, 
cukr a hřebíček tak, aby to bylo čisté, sladké a kyselé, a povař. 

Zdroje: Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava 
XVIII., 2014, s. 183–236, zde s. 189, 221. Magdalena BERANOVÁ, Jídlo a pití v pravěku a ve stře-
dověku, Praha 2011, dotisk 2. vydání Praha 2012, s. 103–108. TÁŽ, Tradiční české kuchařky: Jak se 
vařilo před M. D. Rettigovou, Praha 2001, s. 41. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, Praha 
1927, reedice Praha 2012, s. 262, 282, 415, 418 (recepty).

Jan Zduba
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Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY 
Část IV

Protektorát
Dne 15. března roku 1939 obsadilo nacistické Německo zbytek Čech, Moravy a Slezska 

a stanovilo nový měnový kurz české koruny vůči německé marce v poměru 10 : 1 (10 Kč 
za 1 marku). Němci, kteří měli volný vstup do českých zemí, začali všechno skupovat,  
zejména potraviny a textil. Naši občané nezůstávali pozadu a vykupovali rovněž, co se 
dalo. Maminka mně chtěla koupit alespoň kalhoty, ale musela počkat, až otec dostane 
výplatu, a to už byl veškerý textil téměř vykoupen. Sehnali jsme pouze kalhoty zvané 
„pumpky“, ale i ty byly dobré, splnily svůj účel, pouze ve škole mně začali říkat „Čerčil“ 
(Churchill), podle anglického ministerského předsedy, který je též nosil. Maminka koupila 
látku na šaty pro sebe i pro moji sestru. Postupně se začal projevovat nedostatek zboží, 
zejména potravin, proto byl zaveden přídělový systém, nejprve na potraviny, později také 
na textil, oděvy, obuv aj. Začalo se obchodovat na černo – tak zvaně „pod pultem“, za vyšší 
ceny. Kdo měl peníze a nakoupil před okupací, pořádně vydělal.

Příděly potravin byly nízké, a tak jsem jezdil nakupovat maso, sádlo, máslo a mouku 
k tetě Anně Rudolfové do Velké Bíteše, která je kupovala od svého souseda p. Kamínka, 
bydlícího v domku, který byl přilepený ke kostelním hradbám. Teta Anna měla menší hos-
podářství, na kterém chovala dvě krávy, kozu a dvě prasata - jedno legálně, druhé na černo. 
Zabíjel je můj otec, protože manžel tety Anny byl slabší konstrukce, byl chromý a měl 
velký strach. Otci při této utajované akci asistoval můj bratránek Hynek. Aby nebylo slyšet 
kvílení prasete, pustili cirkulárku a řezali štípy dřeva, teprve potom vyvedli prase na dvůr  
a zabili je. Kromě toho hlídala teta Anna před domem. Tak se to dělalo po celou dobu 
války. Na černo se prasata zabíjela téměř ve všech domácnostech. Vyžadovalo to velkou 
opatrnost, protože „gestapáci“ (příslušníci německé tajné státní policie) byli ve Velké Bí-
teši častými hosty. 

Později jsem se z vyprávění místních občanů dozvěděl, že dva místní cikáni bratři Da-
nielové, vykopávali uhynulá prasata, zakopaná na mrchovišti za Rasovnou. Potom vyvrhli 
vnitřnosti, odstranili nožky, kůži a další nepatřičné části. Rozporcované a řádně očištěné 
kusy vyudili a prodávali Němcům. To se neutajilo, bratři byli zatčeni a německým mimo-
řádným soudem odsouzeni k trestu smrti. Nebyl to tak hrozný zločin, ale pro Němce to byla 
velká potupa jejich „čisté“ německé rasy.

Průmyslovka
V letech 1936 až 1939 jsem chodil do měšťanské školy v Brně na Řeznické ulici.  

Koncem 4. ročníku jsem vykonal přijímací zkoušky na Vyšší průmyslovou školu stroj-
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nickou v Brně na Sokolské ulici č.1. Studium na této prestižní průmyslovce jsem zahájil  
v tragický den 1. září roku 1939, v den, kdy fašistické Německo přepadlo Polsko a když 
dva dny na to vyhlásila Německu válku Francie a Anglie – začala II. světová válka.

Vyučování na Vyšší průmyslové škole probíhalo v plném rozsahu, jako v době míru,  
tj. od 8.00 do 15.00 hodin s hodinovou přestávkou a v sobotu od 8.00 do 13.00 hodin. 
Úroveň profesorského sboru byla vysoká, zvláště po uzavření českých vysokých škol,  
kdy do průmyslovky přešli někteří vysokoškolští profesoři. Naším třídním učitelem byl 
prof. Viktor Pospíšil, který k nám přešel ze Slovenska, které se odtrhlo od ČSR. Říkali jsme 
mu „Pipin krátký“ podle římsko-německého císaře. Pro mnoho spolužáků bylo studium 
velice obtížné. Přišli z různých škol a jejich úroveň byla značně rozdílná. Nejmladším 
žákům, mezi které jsem patřil i já, bylo 15 let. Mnozí však byli vyučení různým strojíren-
ským oborům, byli o 3 až 4 roky starší a studium jim dělalo velké potíže. Naopak studenti,  
kteří přešli z gymnázia, měli před námi velký náskok v matematice a fyzice. Až na jednoho 
vyloučeného jsme všichni postoupili do II. třídy. Starostou jsme zvolili absolventa učňov-
ské školy J. Prokopa, a zůstal jím až do maturity. 
II. ročník

Ve druhém ročníku se již začaly projevovat rozdíly ve schopnostech a vědomostech 
jednotlivých studentů. Mě velmi zajímala matematika a deskriptivní geometrie, potíže 
jsem měl s němčinou, kterou jsme téměř všichni ignorovali. Jako nepovinný předmět jsem 
si vybral ruštinu. Bylo nás asi 15 žáků a vyučoval nás pan profesor Švick, který k nám 
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přešel po uzavření českých vysokých škol. Po dvou měsících jej však sebrali gestapáci  
a poslali do koncentračního tábora. Po válce se naštěstí vrátil a vyučoval na Masarykově 
univerzitě. Podobný osud potkal pana profesora Františka Dostála z Vysoké školy technické  
v Brně (dnešní VUT), jinak náčelníka Sokola Brno I. Pravděpodobně byl sledován,  
zatčen a poslán do koncentračního tábora. Po válce se vrátil a opět vyučoval na VŠT  
v Brně. V té době vychvaloval Taylorovu metodu organizaci práce v americké automo-
bilce Ford, ale také Stachanovské hnutí v Sovětském svazu. Byly to výborné přednášky 
o organizaci práce. Měl mě v oblibě, ale protože jsem měl potíže s vyjadřováním, chtěl,  
abych cvičil, sportoval, třeba i boxoval, abych si zlepšil výslovnost. Říkal, že by byla 
škoda, abych při svých schopnostech dělal jen dobrého úředníka.

Vedle neoblíbeného, pověřeného správce průmyslové školy pana XY - kolaboranta, 
který byl po válce odsouzen lidovým soudem k trestu smrti, nebyl oblíben také profesor 
N. vyučující vodní stroje (turbíny a čerpadla), poněvadž jsme se domnívali, že kolaboruje 
s Němci. Po válce jsme se však dověděli, že to všechno jen maskoval, aby zakryl svoji 
odbojovou činnost proti Německé říši. Vyučoval rovněž zeměpis a dějepis. Jednou jsme 
probírali vývoj Země od prvohor, dále druhohory, třetihory a čtvrtohory. Na dotaz pana 
profesora, ve které době žijeme, jsem odpověděl správně – ve čtvrtohorách a pár hlupáků 
spustilo huronský řev a dlouho jsem jim musel vysvětlovat, že odpověď byla správná.  
V tomto 2. ročníku se technické předměty probíraly již podrobněji, včetně odvozování 
základních vzorců.
III. ročník

Někteří žáci byli velmi slabí. Profesor Elgart vyvolával k tabuli nejprve ty nejslabší,  
a pokud neuměli, oslovoval je: „ty nejsi blb, ty jsi pablb“, ale žádné fyzické tresty nepo-
užíval. Profesor Dufek byl velmi přísný a nesmlouvavý, proto musel odejít z třebíčského 
gymnázia. Mým dvěma spolužákům řekl: „Vy byste se mohli chytit kolem krku a zazpívat: 
Trouba jsem a trouba budu...“. Ten koho vyvolal, musel příklad řešit na tabuli. Všiml si, 
že než příklad dopsal, měl jsem jej již vypočítaný. Profesor, který učil matematiku před 
ním, byl bývalý důstojník a hodnotil mě známkou „3“. Pravděpodobně proto, že jsem se 
po něm opičil. Profesor Dufek nedovedl pochopit, proč jsem dostal trojku, samozřejmě 
jsem si u něj známku zlepšil. U profesora Kučery jsem byl znám jako nejlepší matema-
tik ve třídě. Kromě výuky uváděl také příklady starověkých egyptských matematiků,  
mezi nimi i slavného Habakuka, a jelikož jsem měl potíže s plynulým vyjadřováním,  
začali mě spolužáci říkat „Habakuk“.  Po zavření vysokých škol nastoupilo začátkem  
3. ročníku do naší třídy  šest nových žáků – absolventů reálného gymnázia. S námi studo-
vali pouze odborné strojírenské předměty v tzv. „abiturientském kurzu“ a ve IV. ročníku 
složili druhou maturitní zkoušku.
IV. ročník a maturita

Ve čtvrtém ročníku jsem si podstatně vylepšil prospěch a obdržel vysvědčení „s vyzna-
menáním“. Téma mé závěrečné maturitní práce bylo: „Konstrukce čtyřválcového řado-
vého dieselového motoru“. Výpočty a výkresy jsem dokončoval celou silvestrovskou noc 
až do ranních hodin nového roku 1943. Celkové hodnocení mých ústních a písemných 
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prací závěrečné maturitní zkoušky bylo „velmi dobře“. Hodnocení s vyznamenáním jsem 
kvůli němčině bohužel nezískal. 

Dne 15. května roku 1943 jsem převzetím maturitního vysvědčení ukončil studium na 
Vyšší průmyslové škole strojnické v Brně, na Sokolské ulici č.1.

      
Průmyslovka a protektorát
(Pozn. autora: V předchozí kapitole jsem se pokusil přehledně seřadit vzpomínky J. Ond-
ráka týkající se jeho studia na průmyslové škole. Nyní následují jeho další vzpomínky na 
studium a život v období protektorátu).

Všichni žáci i vyučující museli prokázat svůj „arijský původ“ - doložil jsem jej křestními 
listy mých rodičů i prarodičů. Ve škole byl zaveden nacistický pozdrav zdviženou pravicí, 
kterým museli profesoři zdravit před každým začátkem vyučování. Prováděli to tak la-
jdácky, že to bylo jako mávnutí rukou.

Koncem léta roku 1942 jsem se se svým spolužákem Jaroslavem Málkem domluvil,  
že se půjdeme vykoupat do Kníničské přehrady. Do Komína jsme jeli tramvají a potom 
jsme šli pěšky do Sokolského plaveckého stadionu. Odtud jsme plavali k druhému břehu. 
Když jsme plavali zpět, chytila mého kamaráda do nohy křeč, museli jsme zpomalit  
a plavat velmi opatrně. Naše zpáteční cesta se protáhla, takže jsem se dostal domů kolem 
jedenácti v noci. Hned ve dveřích jsem dostal pořádnou facku, protože rodiče neměli tušení 
kde jsem a měli velký strach.

Pověřený správce školy nám nařídil, abychom do školy chodili neobutí, což jsme velmi 
ochotně udělali. Boty jsme svázali tkaničkami, hodili přes rameno a šli v zástupu po ulici 
Veveří až na Náměstí svobody, kde jsme se rozešli. Lidé, kteří nás potkávali se ptali,  
co to má znamenat? Svorně jsme odpovídali, že je to na rozkaz a měli jsme z toho legraci. 
Hned druhý den byl tento rozkaz zrušen.

Pokračování příště 
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval                                                                  

Alois Koukola 

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

BEZDĚKOV – II. ČÁST

K jednotlivým bodům z I. části:
2. Realizace 2. etapy veřejného osvětlení

Postupné rozrůstání obce vyžaduje také rozšíření sítě veřejného osvětlení na místních 
komunikacích, aby byla zajištěna bezpečnost pohybu osob a vozidel. Nyní se tento záměr 
ve spolupráci s městem úspěšně realizuje. 

36
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3. Zavedení elektrického zvonění v kapličce 
Ukázalo se,  že bude nutné obnovit uložení zvonu v místní kapličce, pocházející z roku 

1932. Po zjištění všech možností byla zvolena celková rekonstrukce, s použitím elektric-
kého pohonu zvonu od firmy ELEKTROZVON z Olomouce, která díky pracovníkům této 
firmy proběhla k naprosté spokojenosti.

4. Zahájení přípravných prací na úpravě středu obce
Petr Vondrák, který se do obce přiženil před 22 roky, si po dohodě s předsedou OV vzal 

tuto akci za svou. Vzhledem k tomu, že se zajímá o regionální historii, navrhl, aby do 
celkové rekonstrukce středu obce byl zahrnut také památník, který by důstojně připomínal 
místní občany, kteří zahynuli v 1. a 2. světové válce.

Čeho se bude úprava „náměstíčka“ týkat, ptám se?
„Zahrnuje celkovou změnu tohoto prostoru, tj. novou parkovou úpravu, vybudování po-
mníku obětem I. a II. světové války i některé další úpravy. Nyní se čeká na cenový návrh 
od oslovených kameníků i od Ing. T. Pelána na sadové úpravy. Společně s ředitelem Muzea 
ve Velké Bíteši Mgr. I. Křížem jsou vyhledávána jména padlých v obou světových válkách. 
Všechny podklady budou předloženy vedení města k doplnění, připomínkování a případ-
nému schválení“, vysvětluje p. Vondrák. 

5. Sběrné místo na třídění odpadu     
Po zapojení města Velká Bíteš do programu třídění odpadu ze Státního fondu životního 

prostředí bylo v obci vybudováno místo na jeho odkládání. Vzhledem k tomu, že je nutné 
třídit další komodity, musí se současná kontejnerová stání rozšířit a upravit.

6. Obnova historické „třešňové aleje“
Původní „třešňová alej“ byla vysázená 

již za 1. republiky v roce 1932, v době, 
kdy se stavěla obecní silnice. Staré,  
suché a více jak osmdesátileté třešně 
byly před třemi roky skáceny a nahra-
zeny novými - „užitečnějšími“ švest-
kami. Alej vysázeli občané brigádnicky 
a najdeme ji po  levé straně hlavní přístu-
pové komunikace z obce k silnici II/602, 
hned vedle rybníka.

7. Výměna střešní krytiny na kul-
turním domě

Nejdůležitějším programem OV pro letošní rok je výměna střešní krytiny na kulturním 
domě (KD). Krytina je původní, položená před 60 roky. Výhledovým záměrem však je 
zrekonstruovat celý KD, tj. vyměnit vlhké, vzduté podlahy, které jsou místy propadené,  

Vysazování „třešňové“ aleje. (Zleva: J. Křikava, P. Vondrák,  
P. Slavíček † a A. Bartušek)  |  Foto: Archiv obce
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a nahradit hliníkové rozvody elektřiny měděnými. Dále bude nutné promyslet účinnější 
způsob vytápění. „Vzhledem k tomu, že v obci není plyn, máme pouze dvě možnosti.  
Buď lokální vytápění pomocí kamen na tuhá paliva, nebo elektrické vytápění, tj. přímotopy 
nebo akumulačky, bohužel jiná  možnost není“, říká Petr Vondrák. Celý OV se však sho-
duje na tom, že se musí začít od střechy, protože jinak do KD poteče. To znamená vyměnit 
střešní krytinu, střechu oplechovat a postavit nová komínová tělesa. „Máme připravených 
asi 320 000 Kč a střecha by měla stát okolo 270 000 Kč“, informuje Jiří Křikava a dodává: 
„Byl bych rád, kdyby se v budoucnu podařilo dát budově také nový kabát“.

8. Obnovení cesty za vesnicí
„Je to cesta, která vede od lesa až na hlavní silnici. Existuje papírově, ale nejezdí se tam 

a my bychom tam jezdit chtěli. Byla tam sice navezena a rozhrnuta suť z nějaké bouračky, 
ale bohužel to dopadlo tak, že tam nikdo nejezdí – každý má strach, že tam něco chytne, 
a zarůstá to“, říká předseda OV Křikava a P. Vondrák dodává: „To už se táhne dlouho,  
to je těžký...“.
Územní plán

„Tady nikdo dosud neudělal plán rozvoje obce, obytnou zónu a další věci“. „Ale územní 
plán (ÚP) jako součást ÚP města existuje“, ptám se. „Ano existuje, ale byl dělaný podle 
mě od stolu. Autor toho ÚP se tady nebyl ani podívat, když jsem to vytiskl a přinesl sem 
– tak se všichni dost divili. Takže byl vyžádán poslední ÚP a po seznámení s ním byly na-
vrženy některé úpravy, jejichž součástí  jsou také pozemky určené pro bytovou výstavbu,  
a když přijde zájemce, tak zjistí, kde může případně stavět“.

Kulturní dům v Bezděkově.  |  Foto: Petr Vondrák
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9. Dětské hřiště
O malém dětském hřišti se v obci hovoří již delší dobu. V poslední době převládá ná-

zor, že by se mohlo stát součástí rekonstruovaného „náměstíčka“. Osobně (autor) bych se 
přimlouval za to, aby příslušné orgány města obci pomohly s výběrem nějakého dotačního 
programu, aby výše uvedená rekonstrukce středu obce mohla být kompletní.

Společenský život
Přes všechny v úvodu uvedené 

problémy života na vesnici lze 
říci, že i malá obec Bezděkov žije 
svým, sice skromným, společen-
ským životem. Občanský výbor ve 
spolupráci s mladými rodinami po-
řádá tradiční dětský karneval v KD 
a mladí si tam občas zahrají stolní 
tenis a kulečník. Snahou OV však 
je vrátit společenskému životu na 
vesnici jeho zašlou slávu, kdy ještě 
poměrně nedávno zaznívalo z KD 
bujaré veselí z tanečních zábav či 
společenských plesů. 

Členové OV nezapomínají ani 
na své jubilanty a snaží se jim ky-
tičkou a přáním dokázat, že se na 
ně nezapomíná. Jedním z nich je 
i paní Vlasta Borkovcová,  dlou-
holetá aktivní obyvatelka obce. 
Protože nedávno oslavila své 77. 
narozeniny, využívá OV této pří-
ležitosti, aby jí takto veřejně pob-
lahopřál a poděkoval za obětavou 
práci pro obec. Gratulace OV patří 
také panu Jiřímu Pecinovi, který 
zanedlouho oslaví své 70. naroze-
niny. S pomyslnou kytičkou se při-
pojuje i redakce Zpravodaje. 

Hasiči
Jsou důležitou a jedinou organizovanou složkou v obci. Kromě svého poslání, pomáhat v ne-

štěstí svým bližním, jsou také garantem většiny obecních aktivit. Starostou sboru dobrovolných 
hasičů, který je součástí velkobítešského okrsku je Antonín Bartušek a velitelem Jiří Křikava.

Paní Vlasta Borkovcová.  |  Foto: Archiv obce

Dětský karneval.  |  Foto: Archiv obce
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Podnikatelé
Snad jediným, který opravdu podniká, je pan Petr Vondrák, který v Bezděkově vybu-

doval lisovnu plastů PEVOPLAST. Je také vyškoleným záchranářem a jeho zálibou jsou 
automobiloví veteráni.

Závěr
Jménem redakce Zpravodaje děkuji předsedovi OV Jiřímu Křikavovi a členu OV 

Petru Vondrákovi za poskytnuté informace i za spoustu času, který mně věnovali,  
a občanům Bezděkova přeji, aby se jejich obec ve spolupráci s Městem Velkou Bíteší 
úspěšně rozvíjela. 

Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SH ČMS - SDH Velká Bíteš
 Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš

„Pomoc v nouzi, naše poslání“
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Velká 

Bíteš zve občany na oslavy 145. výročí založení:

Sobota 6. 5. 2017 v 16.00 hodin – Mše sv. za živé a zemřelé hasiče při příležitosti 
svátku patrona hasičů sv. Floriána. Hlavní celebrant R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, 
O.Praem., pověřený duchovní službou mezi uniformovanými složkami v rámci Moravské 
hasičské jednoty, o.s..
Pro pozvané hosty bude v zasedací místnosti požární stanice probíhat od 17.30 hodin  
slavnostní schůze s oceněním zasloužilých členů sboru.

Čtvrtek 1. 6. 2017 Bítešský den dětí při příležitosti 145. výročí založení 
SDH Velká Bíteš
 • před kulturním domem vystavena technika od 9 do 12 hodin – SDH, HZS ČR, VHZS,  
  PČR, Armáda ČR, dopravní policie, ZZS KV, veterán car
 • v přísálí kulturního domu od 9.00 do 16.00 hodin výstava uniforem, medailí,  
  modelů hasičských vozidel + numismatická výstava „Prezidenti a jejich ban- 
  kovky“ 

Srdečně zvou
Karel Daněk, starosta SDH Velká Bíteš
Ludvík Zavřel, velitel SDH Velká Bíteš
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CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
 
Zahajovací závod Českého poháru 

v silniční cyklistice Velká Bíteš-Br-
no-Velká Bíteš na 163 km dlouhé trati 
vyhrál Alois Kaňkovský z týmu Elkov 
Author. Ve spurtu třiatřicetiletý Kaňkov-
ský předstihl své týmové kolegy, druhý 
skončil Jiří Polnický a třetí Josef Černý. 

Se ztrátou čtyř sekund obsadil čtvr-
tou příčku Martin Bláha z Dukly Praha, 
který se připravuje na dráhové mistrov-
ství světa.

Ve větrném počasí rozhodl o výsledku 
dvacet kilometrů před cílem únik sedmičlenné skupiny, v níž bylo pět jezdců stáje Elkov 
Author. Kromě trojice nejlepších v ní jel ještě loňský vítěz Tomáš Bucháček a Michael 
Kukrle, dále Bláha a Dominik Neuman z celku Topforex Lapierre.

 „Spurt jsem si pohlídal. Jsem rád, že se mi po třetích a čtvrtých místech konečně po-
vedlo v Bíteši vyhrát. Je to dobrý vstup do sezony,“ řekl Kaňkovský.

Hlavní peloton přivedl do cíle se ztrátou sedmi minut Martin Boubal z CK Příbram, 
který skončil devátý.

Velké poděkování patří městu Velká Bíteš v čele se starostou Ing. Milanem Vlčkem 
za vytvoření skvělého zázemí pro uspořádání této významné sportovní akce, kterou letos 
TJ Favorit Brno slavící 60 let od založení pořádala již po čtyřicáté. Poděkování si rovněž 
zaslouží ředitel Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše pan Tomáš Jelí-
nek a produkční, kulturní a programová pracovnice paní Silvie Kotačková, kteří stáli za 
příkladnou regionální propagací akce, která zahrnovala výlep plakátů a rozvěšení bannerů, 
pozvánku v místním Zpravodaji, webovou pozvánku i hlášení místního rozhlasu a díky 
kterému se do prostoru startu a cíle i na trať přišla podívat celá řada diváků. Dále bychom 
chtěli poděkovat i dobrovolníkům z řad bítešských sportovců z TJ Spartak pod vedením 
paní Holíkové, sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš a také místním podnikatelům,  
kteří věnovali věcné a květinové dary pro nejlepší - Restaurace "U Raušů", Jeřábkova pe-
kárna, Uzenářství a lahůdky Sláma, Květinářství Bohumila Drlíčková a Mgr. David Prešer,  
poradce ve výživě a nezávislý člen Herbalife ČR. 

Akce podobného rozsahu a významu se neobejde bez podpory policejních složek. Poli-
cejní doprovod i zajištění frekventovaných křižovatek velkou měrou přispělo ke zdárnému 
a bezproblémovému průběhu celého závodu.  

41

„Na startu“.  |  Foto: Jan Brychta
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Z pohledu organizátora považujeme akci za zdařilou a věříme, že se ve Velké Bíteši 
potkáme i příští rok.

Josef Vaishar, za organizátora TJ Favorit Brno

CESTOPISNÁ PREZENTACE – ZÁZRAČNÁ AFRIKA – RWANDA 
– 20 LET PO GENOCIDĚ

Ve čtvrtek 6. 4. proběhla v přísálí kulturního domu přednáška mladého cestovatele 
Vojtěcha Trčky s názvem Zázračná Afrika – Rwanda – 20 let po genocidě. Tento mladý 
muž poutavě vyprávěl o svých zážitcích a dojmech z této pro nás nepříliš známé země.  
Svoje vyprávění doplnil krásnými fotografiemi a videi, mezi kterými byly i záběry z af-
rické svatby. Podařilo se mu také na jedné ze svých cest k vrcholu sopky natočit zblízka 
divoce žijící gorily. Rwanda je jednou ze dvou zemí, kde tato úžasná zvířata žijí volně  
v přírodě. Vojtěch vyprávěl o tom, jaké se mu dostávalo pozornosti (ne vždy příjemné) díky 
tomu, že je běloch. Kdykoli se někde objevil, ozývalo se volání „muzungu“, což je název, 
který v místní řeči značí bělocha. Hned se seběhlo několik lidí, hlavně dětí, a zvědavě po-
zorovali, co tento „muzungu“ bude dělat. I když si s sebou vezl stan, raději tento cestovatel 
volil ubytování ve velmi skromných domácnostech místních lidí.

Přednášející také hovořil o své návštěvě muzea genocidy ve Rwandě. Genocida 
proběhla v roce 1994. Jednalo se o masové vyvražďování menšinové skupiny Tut-
sijů většinovými Hutuy. Brutálně byl zabit asi milion lidí a dalších 2,5 milionu lidí 
bylo vyhnáno ze svých domovů. V současnosti po více než dvaceti letech na dotaz:  
„Jsi Tutsi nebo Hutu?“, odpovídají všichni shodně, že jsou Rwanďané, a jsou prý na 
to hrdí. Tato země v současnosti patří v Africe k těm bezpečným. Většina z obyvatel 
jsou prý křesťané.

Vojtěch plánuje v brzké době Rwandu znovu navštívit, tentokrát i se svou manžel-
kou a malým synkem. Ze svých zajímavých cest má připravené ještě další prezentace,  
např. o Islandu, o své cestě stopem na nejsevernější místo Evropy, o „nejen svatební cestě“ 
po Jižní Americe. Slíbil, že do Bíteše opět přijede, proto si určitě nenechte ujít jeho další 
přednášku. Termín zatím není stanovený, ale jakmile bude vše naplánováno, bude o tom 
veřejnost informována.

Kromě pozvání na výše uvedené cestopisné akce bych vás ráda pozvala na bohoslužby, 
které se konají kromě první neděle v měsíci, kdy jezdíme do sboru ve V. Meziříčí, každou 
neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin. 

A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní,  
krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy 
v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají,  
u drobného občerstvení.
Žalm  34:9  Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká  
k němu.

Věra Pokorná za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši 
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„KROKOČÁNEK“ – NOVÁ DĚTSKÁ SKUPINA

Od 1. září 2016 funguje v obci Krokočín nová dětská skupina Krokočánek Její kapacita 
6 dětí zaručuje individuální přístup pro každé dítě od kvalifikovaných učitelek a mohou 
ji tak navštěvovat i mladší děti ve věku kolem 3 let. Dětem slouží plně vybavená herna,  
ložnička a zahrada s pískovištěm a dětským domečkem. V pátek 5. května proběhne zápis 
do dalšího školního roku, na který vás srdečně zveme. Bližší informace a fotogalerii nalez-
nete na www.krokocanek.cz

Jan Kratochvíla

NOMEN RUN POTŘETÍ V ŘADĚ OVLÁDL BRNĚNSKÝ TÝM 
RUN&MUM

Velká Bíteš 22. duben 2017 – Ženská štafeta NoMen Run začíná mít tradiční ví-
tězky – třetí ročník znovu nejlépe zvládl tým běhajících maminek RUN&MUM  
v čase 6:51:41. Závod doprovázelo deštivé  aprílové počasí, pršelo téměř po celou 

Vítězný tým.  |  Foto: Archiv No men run
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dobu závodu a teploměr ukazoval kolem pěti stupňů. Proto je potřeba ocenit, že žádný  
z 99 týmů, které se postavily na start, závod nevzdal. Na osmi úsecích s průměrnou 
délkou 11 km závodnice nastoupaly 2019 a seběhly 2144 metrů. NoMen Run jako 
štafeta výhradně pro ženy je v České republice jediný závod svého druhu. 

NoMen Run absolvovaly převážně čtyřčlenné týmy ze všech koutů České republiky 
i Slovenska, několik mělo závodnice tři a dva týmy byly dvoučlenné – tzn., že si jejich 
členky střihly v náročném terénu něco málo přes maraton. „Ty petrklíče na trase a pano-
ramata byly úžasné“, usmívala se po závodě Mirka Ježková z dvoučlenného týmu Ultra 
Rungo a už si plánovala, kdy znovu vyběhne.

Od roku 2015, kdy na 88 km dlouhé trase z Nového Města do Velké Bíteše zvítězily 
RUN&MUM poprvé, zlepšily svůj čas o více než 37 minut. Jejich letošní vítězný čas 
pokořil sedmihodinovou hranici a organizátorům se zastavily stopky na čase 6:51:41. 
Na druhém místě doběhl tým O-Běhny, bronz bral tým DrTi a na čtvrtém místě se 
umístily SINCE 1997. Trasa závodu se kroutila lesními či polními cestami Vysočiny,  
malebnými vesničkami Žďárských vrchů, kolem Pasecké skály nebo přehrady Vír. 

„Skoro 100 týmů na startovní listině je super číslo. I v tomto počtu jsme podle ohlasů 
závodnic zvládly obtížnou logistiku závodu. Chci holkám poděkovat, že se na nás i přes 
to počasí v cíli usmívaly a běh si užily“, uvádí hlavní organizátorka NoMen Run Květa 
Látalová.

Příští ročník NoMen Run připadá na 21. dubna 2018. 

Eva Ondrůjová, www.nomenrun.cz

SVATEBNÍ VELETRH NA ZÁMKU V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU

V sobotu 20. května 2017 se na zámku v Náměšti nad Oslavou opět uskuteční Sva-
tební veletrh, do jehož organizace i programu se aktivně zapojí i handicapovaní spo-
luobčané hlavního pořadatele Spolku MÍŠA & MÍŠA. Tento spolek spolu se správou 
zámku zve na prohlídku nabídky svatebních služeb různých vystavovatelů do historic-
kých prostor náměšťského zámku a na doprovodný program na vnitřní zámecké nádvoří.  
Program bude složen z módních přehlídek svatebních šatů, ukázek účesů, líčení či hu-
debních vystoupení.

Zahájením veletrhu bude v pravé poledne zámeckého parku opravdová svatba handica-
pované nevěsty a jejího snoubence, kterým pořadatelé veletrhu a vystavovatelé připravují 
nejen svatební obřad, ale i další překvapení k jejich výjimečnému dni.

Celý výtěžek svatebního veletrhu bude využit pro činnost Spolku MÍŠA & MÍŠA 
pro handicapované na vybavení keramické dílny. Všem dárcům i návštěvníkům pře-
dem děkujeme za podporu.
Hlavní body programu:  12.00 hodin – svatební obřad v zámeckém parku
 13.00–18.00 hodin – svatební veletrh s doprovodným  
 programem v reprezentačních prostorách zámku.



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

Květen 2017   |

Celým odpolednem bude provázet moderátor Miroslav Šimůnek, během programu na 
vnitřním nádvoří zámku zazpívá Jitka Zelenková.

Marek Buš, kastelán náměšťského zámku

REALITA MARKETU VE VELKÉ BÍTEŠI

Vážení spoluobčané, vážení Bítešáci,
chtěl bych se s vámi v krátkosti podělit o vlastní zkušenosti z uplynulých let,  

vyplývající ze snahy o vybudování supermarketu v našem městě.
Pro záměr vybudování supermarketu jsme volil, podle mého názoru, jednu z nejreál-

nějších ploch, začleněnou pro tento účel do územního plánu Velké Bíteše, která se nalézá 
na ulici Vlkovská, v bezprostřední blízkosti největšího bítešského sídliště U Stadionu 
a severní průmyslové zóny města. K tomuto účelu jsem v uvedené oblasti v minulosti 
odkoupil uvedené pozemky od původních majitelů. Na této ploše mám dlouhodobě zá-
jem pomoci při vybudování kvalitního supermarketu ve městě. Současně s tímto potra-
vinovým marketem by měly být zde vybudovány i samostatné menší nepotravinářské 
obchody. Vlastně jakési menší obchodní centrum, podobné, jako ve Velkém Meziříčí  
u Kauflandu. Na tyto obchody máme dnes již asi pět konkrétních zájemců, jako je  
např. KIKA, TETA a další. Stane se tak v okamžiku, kdy některý z potravinářských ře-
tězců rozběhne přípravu a výstavbu velkosortimentní prodejny potravin, nebo chcete-li 
supermarketu, v uvedeném území. V současné době máme rozjednané dva potravináře, 
jedním z nich je BILLA, kde konečné rozhodnutí pozastavila konkurenční nabídka spo-
lečnosti OC Hradby s.r.o. (dále OC Hradby). Pro naši výstavbu máme v současnosti 
zajištěno platné územní rozhodnutí.

V uplynulých dvou letech jsme se v jednáních o marketu posunuli nejdál se společ-
ností BILLA. Záměr investice prošel v této společnosti všemi možnými schvalovacími 
kolečky, odešel do Rakouska na její centrálu, která ho vrátila schválený (tzv. rozhraní).  
Následovat mělo dopracování záměru a konečné schválení na centrále REWE v Ně-
mecku, protože Billa a Penny jsou součástí tohoto velkého koncernu. V tomto oka-
mžiku se však, podle nám dostupných informací, do celé záležitosti vložil pan Navrátil  
z PENNY, vedoucí expanze společnosti, a to s konkurenční nabídkou projektu marketu  
v lokalitě pod náměstím. Tato byla v daném okamžiku pro REWE, bez podrobné znalosti 
místních poměrů a reality území, nejzajímavějším územím pro jejich „potravinářský byz-
nys“ v Bíteši. K projektu pod náměstím byla účelově založena společnost OC Hradby, 
firma s kapitálem 20 tisíc Kč. Stalo se tak v okamžiku, kdy jsme po letech čekání v Bíteši 
měli reálnou šanci dovést výstavbu supermarketu do úspěšného konce. Tato konkurenční 
skupina podala REWE informaci, že i ona umí v Bíteši postavit „obchoďák“. Tvrzení 
poněkud sebevědomé. V té době bez jakýchkoliv podkladů, bez vypracování jak studie, 
tak bez územního rozhodnutí a dalších souvisejících podkladů. Jak se prokázalo, v rámci 
projektování akce totiž vůbec nepočítala například s vlivy, týkající se ze záplavové zóny 

45



|  Květen 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

46

pod náměstím a z toho vyplývajícími nutnými stavebními opatřeními včetně případné 
rekonstrukce mostu přes potok Bítýška na krajské silnici II/602 na ul. Pod Hradbami. 
Absolutně neztrácela čas s nabídnutou pomocí města na případný přesun jejich záměrů 
do předpřipravené lokality na ul. Vlkovská. Jejich naprosto povýšený a přezíravý postoj 
ke stanovisku města, k jejich záměru pod náměstím byl naprosto evidentní, již od počá-
teční fáze jejich snah o co nejjednodušší cestu k překotné zástavbě území pod náměstím 
supermarketem. Je nutné nahlas říci, že této skupině nejde o Velkou Bíteš, ale o osobní 
byznys. Ale i já na rovinu říkám, že také pro mě je vlastně výstavba obchodní zóny v lo-
kalitě ul. Vlkovská svým způsobem obchod. Jako místní občan, který zde 25 let podniká, 
jsem ochoten udělat vše včetně zásadních cenových ústupků, aby se market realizoval.

Sami zástupci společnosti OC Hradby pan Liškutin a Přichystal, osobně přítomní 
na dubnovém zastupitelstvu, potvrdili, že obchodní řetězce je prakticky tlačí do tako-
vých řešení v rámci výstavby, které musí akceptovat. Za, podle nich, velmi zdařilý pří-
klad výstavby supermarketu u centra města dali navíc sousední Náměšť nad Oslavou.  
Tak trochu „trefili kozla“, neboť negativní důsledky tohoto marketu na obchody a život 
na náměstí jsou evidentní.

Ještě k uvedeným dvěma pánům. Pan Přichystal je developer a pan Liškutin je před-
stavitel stavebních firem pracujících pro něj. Mohu Vám potvrdit, že někdy koncem 
loňského roku, mě pan Liškutin osobně navštívil s tím, že je jasné, že pokud půjdeme 
proti sobě, tak se vše zablokuje a nebude nic. Z jeho návštěvy vyplynul jeden jediný 
závěr, kdy prohlásil, že je ochoten za „nějakých“ podmínek činnost OC Hradby umrt-
vit a pokračoval: “Nebudeme v tom nic dělat, a když mi ještě pomůžete, že bych to 
mohl stavět tady nahoře já, tak to bude takový bonus navrch. Protože mně jde hlavně 
o tu výstavbu, mně nejde o to, jestli tady bude PENNY, BILLA nebo LIDL. Chci jen 
stavět, to je vše“.

Podrobné popsání debat, řečí, slibů a skutků kolem výstavby supermarketu ve Velké 
Bíteši za posledních 25 let, by zabraly jistě další strany tohoto Zpravodaje. Mnohdy to 
byly téměř tragikomedie, jako například v roce 2006 před komunálními volbami, kdy 
v prostoru, kde je dneska „kruháč“, na místě bývalé Elektry, byla umístěna jeden metr 
vysoká reklama supermarketu a v Exitu byly otištěny vstupenky na jeho otevření na 
Nový rok 2007. Z pohledu laika, který nezná souvislosti a vychází jen z kusých, mnohdy 
nepravdivých, či tendenčních informací se však nedá dost dobře reálně dobrat k samot-
nému jádru této problematiky. Věřte mi, že i v té době snahy dostat do Bíteše market byly 
myšleny upřímně. To platí jak pro minulé, tak i současné vedení radnice. O to víc mi vadí 
různé internetové diskuse, které znehodnocují práci mnoha lidí a berou chuť se i nadále 
rvát o market, či jiné akce, ve prospěch bítešských spoluobčanů. Zde plně platí mé časté 
rčení: „Starostu bych nedělal ani za milion měsíčně“.

Já osobně se reálně otázkou výstavby marketu v Bíteši zaobírám už minimálně de-
set let a nikdy nebyla jasná vůle od obchodních řetězců, aby v Bíteši market postavili.  
Nejprve byla Bíteš malá, potom znovu malá, ještě jednou malá. Já jsem v podstatě  
s každým z těch „obchoďáků“ minimálně dvakrát ročně jednal a snažil se i utvořit pod-
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mínky, abychom našli řešení. Nikdy však reálná a konkrétní vůle z jejich strany nebyla.  
Poslední dva roky argumentujeme vším možným. Výhodnou, nejvíce zahuštěnou aglo-
merací na ul. Vlkovská, výstavbou dalších bytových domů, umístěním zastávek auto-
busů u obchodního centra. Argumentuji i „výtočí“ na naší čerpací stanici. Osobně věřím, 
že naší dlouholetou snahu dotáhneme do úspěšného konce. V současnosti k lokalitě ul. 
Vlkovská sami potravináři tvrdí, že pokud získají jistotu v tom, že v Bíteši nepostaví 
konkurence v reálně krátké době druhý market, tak aby jim ekonomika prodeje bude 
zcela jistě vycházet. Osobně si dovoluji tvrdit, že pokud v Bíteši vybudujeme jeden mar-
ket, tak do blízké budoucnosti bude i druhý.

Občas na nás dopadá kritika veřejnosti v souvislosti s pozastavením jednání  
ze strany BILLY a tím pádem nenaplnění ohlášených termínů přípravy výstavby marketu 
na ul. Vlkovská. Tato negativní kritika, reakce, myšlení je mnohdy způsobena neinfor-
movaností těchto spoluobčanů, možná i zastupitelů. Já jsem osobně v této věci nikdy 
moc nevystupoval, nedával prohlášení a ani se nezúčastňoval jednání zastupitelstva.  
Ne, že by mě to nezajímalo, a že by mi to bylo lhostejné, ale kvůli svému zdravotnímu 
stavu a skutečnosti, že dosud nemáme v kulturním domě dořešen bezbariérový přístup 
do objektu. Poprvé po dlouhé době jsem se tak zúčastnil jednání zastupitelstva až letos  
v dubnu. Na druhou stranu, jsem se vždy snažil efektivně komunikovat v otázce marketu 
s vedením města. Oba dva starostové byli v této věci maximálně vstřícní a hledali vari-
anty tak, aby „to šlo a ne nešlo“. 

Aktuální řešení změny územního plánu města, které vedení města předložilo na dub-
novém pracovním jednání zastupitelstva, týkající se záměru na vybudování městského 
parku pod náměstím, se ve svém důsledku týká i lokality ul. Vlkovská. Moje účast na 
pracovním i veřejném jednání zastupitelstva byla vedena snahou o objektivní podání in-
formací zastupitelům a veřejnosti, související s výstavbou marketu ve městě. V případě 
zastupitelů navíc předáním tří dokumentů, týkajících se reálnosti výstavby v lokalitě  
ul. Vlkovská. Vystoupení projektanta Sendlera před zastupiteli a občany, jeho prezentace 
vizí a návrhů na přírodní zónu pod náměstím byla zcela jasně pochopitelná pro všechny 
zúčastněné. Jednoznačně ukázala současné priority města v oblasti zajištění kvality by-
dlení a života v našem městě, ale současně i názor na případné lokality pro umisťování 
supermarketů a obdobných staveb na území města. Myslím, že většina zastupitelů zod-
povědně vyhodnotila důležitost územního plánu pro rozvoj města a jeho další směřování 
a proto se rozhodla tak, jak hlasovala. Podpořila ve změně č. 9 územního plánu záměr 
vzniku chybějící přírodní zóny u samotného centra města. Nesmírně si v této souvislosti 
vážím postupu pana starosty a Rady Města Velká Bíteš, že před hlasováním, nabídli paní 
Kulíškové odkoupení těchto pozemků, za, pro ni, velmi výhodných podmínek, které jsou 
naprosto srovnatelné s cenovou nabídkou developerů ze společnosti OC Hradby.

Ing. Miloslav Kliment, jednatel společnosti
Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o.

Velká Bíteš
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TURNAJ VE FLORBALU

Sobota 25. března se nesla v duchu mladých talentovaných florbalistů, kteří tento 
den netrpělivě očekávali. Do haly TJ Spartak dorazilo celkem sedm družstev. Bohužel,  
osmý účastník z Velkého Meziříčí nedorazil. Florbalisti z Měřína poskládali celkem tři druž-
stva. Dále se zúčastnily mužstva z Ivančic, Rosic a Zbýšova. Domácí tým chtěl odčinit fi-
nálovou porážku z posledního turnaje a dojít si konečně pro pohár za první místo. Turnaj se 
hrál systémem dvou skupin. Ve skupině A byly tři týmy, ve skupině B byla družstva čtyři. 
Po odehrání skupin, což zahrnovalo celkem 9 zápasů hracím systémem každý s každým  
v jednotlivé skupině se setkaly první a druhé týmy z každé skupiny v semifinálové bitvě. 

S počtem přibývajících zápasů vzrůstalo napětí a byla cítit jistá nervozita ze strany hráčů 
i diváků. Všichni zúčastnění hráči udělali vše pro to, aby si mohli odnést tu nejcennější 
medaili. Jako první do finále proklouzl tým Zbýšova poté, co přemohl Rosice poměrem 
3:1. Za malou chvíli se radovalo i domácí družstvo Velké Bíteše, když přetlačilo družstvo 
Měřína A výsledkem 3:0.

Krátce po poledni bylo rozhodnuto. První místo po neuvěřitelně bojovném finále ko-
nečně získali borci z Velké Bíteše, když ve finále proti Zbýšovu otočili nepříznivý stav  
a zvítězili 3:1. Třetí místo obsadil tým Měřín A po výhře nad Rosicemi v poměru 2:1. 

Každým zápasem narůstá zapálení pro sport, radost z pohybu a dobrý pocit z odve-
deného výkonu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za umožnění turnaje  
a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli mladé florbalisty podpořit.

Tomáš Rozmahel
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FLORBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ

V sobotu 1. 4. se v hale TJ Spartaku 
odehrál další ročník turnaje florba-
listů. Letošní turnaj měl stejné obsa-
zení jako loňský ročník, kvalitní ceny 
zajistily určitou „prestige“ bítešského 
turnaje, která ještě vzrostla, když se 
nám podařilo zajistit kvalifikovaného 
rozhodčího.

Vzhledem k omezeným prostorům 
haly se hrálo 4+1. V základních sku-
pinách se hrálo 2x7 minut a v play off 
2x10 minut, vše hrubého času.

Po odehrání všech zápasů v základních skupinách jsme se ve skupině "A" umístili na 
druhém místě, to nám dávalo jistotu, že ve čtvrtfinále jsme narazili na třetí tým skupiny 
"B". Tento zápas „pravdy“ jsme zvládli, vyhráli jsme 5:2, a zajistili si tak postup mezi nej-
lepší 4 týmy. Avšak tohle bylo naše poslední vítězství na domácím turnaji. V nastávajících 
dvou utkáních, v semifinále a ani následném utkání o třetí místo jsme nedokázali vstřelit 
ani jeden gól a tudíž jsme skončili na čtvrtém místě. Turnaj nakonec ovládli florbalisté  
z Velkého Meziříčí. Družstva obdržela věcné ceny a tradiční bítešské rohlíky.  
Vítězná družstva obdržela poháry.

Robert Svoboda za TJ Spartak

JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO  
TURNAJE VE STOLNÍM TENISU 

V sezóně 2016/2017 hrály okresní přebor (OP) ve stolním tenisu dvě družstva TJ Spartak 
Velká Bíteš. Mužstvo „A“ ve složení Dvořák Jiří, Kopáček Vladimír, Koukola Michal a Ze-
zulová Lucie obsadilo v OP I. třídy celkové 9. místo, což znamená sestup do OP II. Družstvo 
„B“, které hrálo OP IV. třídy, a to ve složení Kopáček Luboš, Musil Jan, Ošmera Ladislav, 
Vala Miloš skončilo na 2. místě a postupuje do OP III. Za družstvo TJ Spartak V. Bíteš 
„C“ hráli Borkovec Vojtěch, Pelikán Lukáš, Svoboda Tomáš a Vala Daniel a umístili se na  
3. místě v Okresní soutěži (OS) a postupují do okresního přeboru V. třídy. Družstvo „D“ ve 
složení Janda Jakub, Janda Robert, Netrda Lukáš, Péťa Milan a Vaculík Ladislav se umístilo 
v OS na 7. místě. Více informací o uplynulé sezóně najdete na http://stis.ping-pong.cz.

Dne 15. 4. 2017 se již podvacáté konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – Memo-
riál Stanislava Miliana pod patronátem TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaj byl rozdělen na  
2 části, z nichž první byla zasvěcena registrovaným hráčům a druhá neregistrovaným.  
V 1. části se utkalo 26 hráčů z různých i vzdálených oddílů stolního tenisu, ve druhé si 
zahrálo 19 neregistrovaných sportovců. Umístění v turnaji:
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Registrovaní:
 1. místo:  MAŠTERA Martin – Velké Meziříčí
 2. místo: VEŠKRNA Květoslav – Náměšť nad Oslavou
 3. místo: HERTL Jiří – Bystřice nad Pernštejnem
 4. místo: KAMPAS Jan – Velké Meziříčí

Neregistrovaní:
 1. místo: HURT Jan - Kratochvilka
 2. místo: ADAM Jaroslav
 3. místo: NEHŘIVÝ Jaroslav - Ludvíkov
 4. místo: RADA Aleš

Za pomoc při realizaci 20. ročníku Velikonočního turnaje – Memoriálu Stanislava Mi-
liana děkuje oddíl stolního tenisu těmto sponzorům: A – Z PRO Vrábelová Irena, V. Bíteš,  
BMT Medical Technology, s.r.o. Brno, DPN V. Bíteš, Drogerie Dana Ráčková V. Bíteš, 
Flop Janda V. Bíteš, Gemax s.r.o. Hodonín, Jeřábkova pekárna V. Bíteš,  LABARA - Radek 
Holík Jindřichov, Město V. Bíteš, Penzion u Raušů V. Bíteš, PBS a.s. V. Bíteš, Restaurace 
Na Růžku Šibrava V. Bíteš, Restaurant Sport Petr Klíma V. Bíteš, Rytectví, reklama Stani-
slav Mihal V. Bíteš, STAMAL COLOR s.r.o. Pavel Krupička V. Bíteš, Stavebniny Bikos, 
s.r.o., V. Bíteš, TJ Spartak V. Bíteš, Vaculík Ladislav zednické práce Osová, ZZN Prodejna 
hospodářských potřeb V. Bíteš. 

Všem účastníkům Velikonočního turnaje ve stolním tenisu byly předány věcné ceny. 
Prvním třem – registrovaným i neregistrovaným byly ještě předány poháry. Putovní pohár 
„Memoriál Stanislava Miliana“ získal svými výkony pan Martin Maštera.

Lucie Zezulová za oddíl stolního tenisu

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR 
aneb proč byl 9. ročník jubilejní?

V sobotu 8. 4. 2017 jsme se opět sešli pod vysokou sítí. Rád bych začal trochou historie 
a vysvětlil poznámku v názvu článku. V roce 2008 a to 5. ledna, se v Bíteši uskutečnil 
vůbec první volejbalový turnaj smíšených družstev, který měl být jakýmsi „pokusem“,  
jestli bude o tento sport u nás vůbec zájem. Proto jsem ho já pracovně označil jako „nultý“ 
ročník, tedy pokusný. Dohromady jsme dali 4 družstva včetně zástupců „staré“ gardy (snad 
mi pánové toto označení odpustí). Turnaj tenkrát zahájil předseda TJ Spartak Ondřej Blaha  
a netajil se přáním, aby se tato akce konala i v dalších letech a navázala na tradici bí-
tešského volejbalu (v minulosti se volejbalové družstvo našeho města účastnilo soutěží).  
K tomu mohu jen dodat, že se jeho přání snad vyplnilo.

Následně jsme přidali podzimní turnaj a od té doby pořádáme 2 turnaje každý rok, 
již po 10 let. Skutečné číslování turnajů od jedničky jsem začal až od roku 2009, 
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tak proto ten nesoulad. Na pu-
tovním poháru máme dnes již 
deset názvů vítězných družstev. 
To, co mi dělá velkou radost, je, 
že pořád zájem trvá, družstva se 
k nám hlásí, dokonce musíme 
některá z kapacitních důvodů 
odmítat. Velkou radost mám  
i z toho, že volejbal se v Bíteši 
začal hrát i oficiálně pod hla-
vičkou Volejbalového svazu. 
Vzniklo družstvo žaček, již ně-
kolik let úspěšně bojují v soutě-
žích Jihomoravského kraje a také volejbalová přípravka.

Jubilejní 10. ročník jsme tedy zahájili v duchu oslav a všem účastníkům nabídli 
sladký start v podobě trubiček, šátečků a lineckého cukroví. No a pak už jsme šli na to.  
Přijelo 8 družstev, některá z nich pamatují úplné začátky (například Tuhý a Kořínek ze 
Slavkova u Brna, několikanásobní vítězové poháru). Rozdělili jsme se do skupin a hráli 
každý s každým na 2 sety. Družstva, která se umístila ve skupinách na 2. místě, pak hrála 
o celkové třetí místo a první ze skupin si zahráli finále. Utkání probíhala v příjemné at-
mosféře, ale současně se bojovalo o každý bod a výsledky byly někdy až nečekaně těsné, 
zvláště pak finále, které rozhodla až zkrácená hra ve 3. setu. Konečné pořadí bylo násle-
dující: první místo obhájilo družstvo Apollo, na druhém se umístilo TNT Znojmo, třetí byl 
tým T&K ze Slavkova a čtvrté místo obsadilo Sako. Pořadí na dalších místech bylo: Frantí-
kovci, Tullamore, Total Brutal Schwarzenegger a Prosatín. Výsledky jsme pak dlouho  
a zasvěceně probírali u zlatavého moku. 

Závěrem bych rád poděkoval hráčům za účast a všem našim sponzorům, jimiž jsou: 
Město Velká Bíteš, Labara s.r.o., PBS a.s., Cafe Jana, Jeřábkova pekárna s.r.o., Sport 
bar Klíma, Podhoran Černíkov - provozovna  Křoví, Flop Janda, Restaurace Na 103,  
Rytectví Mihal a Květiny Drlíčková za jejich podporu a poskytnuté ceny.

Sportu zdar a volejbalu zvlášť. 
Petr Světlík za TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. 

XVIII. ROČNÍK OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÉ AKADEMIE  
VE VELKÉ BÍTEŠI

TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. uspořádala v pátek 21. dubna ve sportovní hale již tradiční 
Okresní tělovýchovnou akademii, která se konala v projektu České unie sportu „Sportuj  
s námi“ a za podpory Kraje Vysočina. 

Nástupem všech 340 účinkujících byla akademie zahájena Ondřejem Blahou, který při-
vítal všechny přítomné a popřál jim pěkný sportovní zážitek. 
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Jako první vystoupily mažoretky „Pusinky“ z Říčan u Brna. „Pusinky“ působí v Ří-
čanech již 11 let a mají aktivně 3 cvičící skupiny, Pusinky 1, Pusinky 3 a Mini pusinky. 
Představila se nám tu prostřední skupina Pusinky 3, které fungují již 6 let. Na kontě mají 
nespočet ocenění např. z loňského roku titul I. vícemistrů oblasti a několik zlatých, stříbr-
ných a bronzových medailí z pohárových soutěží. Děti z mateřské školy U Stadionu rádi 
tancují a předvedly nám tanec s názvem „La ola olé, la ola ola“. S ukázkou zumby přijela 
děvčata z tanečně – sportovního kroužku ze Křoví. Malé „zumbakámošky“ ve věku 6–9 let 
zatančily na hit Enrique Iglesia z roku 2016 „Duele el corazon“. 

Z DDM Náměšť nad Oslavou to byly ukázky s názvem „Avatar“, „Monsters“ a „PINK“. 
Z Nového Města na Moravě z Domu dětí a mládeže přijely mladší děti s aerobicovou pó-
diovkou  s názvem „Auťáci“. Kadetky předvedly „fotbalové“ vystoupení s názvem „Česko 
versus Brazílie“ a juniorky předvedly vystoupení s názvem „Na vodě“.

Z oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak jsme mohli vidět ukázku společné skladby 
estetické gymnastiky, která je odvětvím moderní gymnastiky, v druhé skladbě se předvedli 
ti nejmladší – naše naděje. Na závěr pak vystoupily všechny členky oddílu. I tento oddíl 
reprezentuje TJ Spartak na soutěžích jak v ČR, tak i v zahraničí s velmi dobrým umístěním.  

Ze sportovní gymnastiky jsme pak mohli vidět čtyři malé ukázky od těch nejmenších po 
pokročilejší, poté také Hip hop při sportovní gymnastice skladbu s názvem „Wild west“.  
S malou ukázkou z tréninku oddílu Volejbal vystoupily žákyně a přípravka.  

Dalším domácím oddílem se představilo judo, které dosahuje velkých úspěchů na sou-
těžích v rámci kraje Vysočina. Oddíl se zúčastňuje i mezinárodních závodů. Letos se na 
závodníky můžete přijít podívat už 6. května. Také florbalový oddíl má širokou základnu. 
Na akademii se ukázala přípravka. 
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Na závěr vystoupila již tradičně skupina Mighty Shake, která má základnu na Zastávce  
u Brna. Tentokrát se nám skupina předvedla s vystoupením pod názvem “Rockeři“  
a „BLINDED“. 

O tuto Okresní tělovýchovnou akademii byl velký zájem. Každým rokem je číslo po-
čtu účinkujících vyšší a letos se zúčastnilo rekordních 340 účinkujících. Všichni účinku-
jící svoji sportovní ukázku výborně zvládli a za odměnu dostali malý dárkový balíček,  
do kterého přispěli i manželé Blažkovi z Cafe Jana. 

Na závěr poděkoval Ondřej Blaha všem přítomným za účast, trenérům i cvičitelům za 
jejich aktivní činnost v TJ a pořadatelům za organizaci celé akce.  

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 70/2017 KONANÉ DNE 27. BŘEZNA 2017 

2/70/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 69/2017 ze dne 13. 3. 2017.
odpovědnost: rada města  termín: 27. 3. 2017 
3/70/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční 
akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace pod základní školou + Babinec 1. etapa“ ve 
výši Kč 4.876.360,-, na akci „Velká Bíteš – SO 303 vodovod v ul. Jihlavská a Rajhradská – pro-
jektová dokumentace“ ve výši Kč 126.000,-, na akci „Velká Bíteš – SO splašková kanalizace ul. 
Rajhradská – projektová dokumentace“ ve výši Kč 46.000,- a dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí 
příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „ČOV Velká Bíteš – rekonstrukce kalové koncovky“ 
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ve výši Kč 14.667,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, 
IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 4. 2017
4/70/17/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet 
města za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření města 
za rok 2016 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná  termín: 10. 4. 2017
5/70/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Sta-
dionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2240/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017  
6/70/17/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538,  
příspěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním  
protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná   termín: 30. 4. 2017
7/70/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2017 
8/70/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,  
Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2258/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017 
9/70/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Základní umělecké školy,  
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2259/17.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017 
10/70/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2165/17.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017 
11/70/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů Základní školou Velká Bíteš,  
Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2090/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 20. 4. 2017
12/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci  
z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na zá-
kladě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/482/17 ve výši 27.500 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
13/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1952/17 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
14/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, základní organizace Velká Bíteš do-
taci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ 
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na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2025/17 ve výši 20.000 Kč  
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
15/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2020/17 ve výši 8.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
16/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš 
dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ 
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1729/17 ve výši 48.000 Kč  
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
17/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků Velká Bíteš dotaci  
z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na zá-
kladě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1424/17 ve výši 10.000 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
18/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1691/17 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
19/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z Gran-
tového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2064/17 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
20/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Svazu dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/865/17 ve výši 14.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
21/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Granto-
vého programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2004/17 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 10. 4. 2017
22/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Velká 
dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ 
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1882/17 ve výši 40.000 Kč  
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a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
23/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1546/17 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
24/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2056/17 ve výši 24.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
25/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového 
programu na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č.j. MÚVB/1556/17  ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 10. 4. 2017
26/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1953/17 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
27/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1852/17 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
28/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2042/17 ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 10. 4. 2017
29/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z Granto-
vého programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o po-
skytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2063/17 ve výši 975.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí 
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 10. 4. 2017
30/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2032/17 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 10. 4. 2017

56



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

Květen 2017   |

31/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Kung Fu Akademii dotaci z Grantového programu města 
Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. MÚVB/1975/17 ve výši 31.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
32/70/17/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu Matador Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2062/17 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2017
33/70/17/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2016 k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2016 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této 
účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Ivana Zemanová  termín: 10. 4. 2017
34/70/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Vladimíra Ustohala, Lesní Hluboké 54, 664 
83 Domašov, IČ: 603 90 221 na „Technický dozor objednatele – Rekonstrukce MK Lánice a I/37 
Velká Bíteš ul. Lánice akce č. 8 a akce č. 1 SO 01 a SO 02“ za cenu 49.000 Kč bez DPH a uzavřít  
s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc  termín: 31. 3. 2017
35/70/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Truhlářství Jaroslav Kulík, Mlýnská 
643, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 127 51 057 na realizaci akce „Výměna oken v části ob-
jektu ZUŠ – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“ za cenu 617.178,- Kč bez DPH / 746.785,38,- Kč 
s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče TRUHLÁŘSTVÍ UR-
BAN, s.r.o., Lidická 502, 552 03 Česká Skalice, IČ: 275 01 701 z důvodu nesplnění podmínek 
zadávacího řízení.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Vojtěch Vymyslický, Spá-
lený kopec 621, 692 01 Mikulov, IČ: 162 90 224 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Stavební společnost Čáslava, 
s.r.o., Tomáškova 908/21, 602 00 Brno, IČ: 023 58 140 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Jiří Novák, Bánov 500, 
687 54 Bánov u Uherského Brodu, IČ: 100 95 802 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje vyloučit ze zadávacího řízení uchazeče Kroving s.r.o., Květinová 
1281, 691 23 Pohořelice, IČ: 293 53 777 z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová  termín: 31. 3. 2017
36/70/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 12. 10. 2012 mezi 
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, 
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví 
města ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 26. 2. 2014 a dodatku č. 2 ze dne 17. 6. 2016, jehož předmětem 
je dohoda smluvních stran o výši nájemného za pronájem lesní půdy pro rok 2017 stanoveného takto:
- 14 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 0,- až 2 500 000,- Kč,
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- 16 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 2 500 000,- 
Kč až 5 000 000,- Kč,
- 18 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 
5 000 000,- Kč a výše.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 30. 4. 2017
37/70/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 1024/2 ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 30. 4. 2017
38/70/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,  
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2393/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017 
39/70/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2318/17. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017  
40/70/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících 
přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava. č.:  91/2017.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová  termín: 14. 4. 2017
41/70/17/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví škol-
ské obvody mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 10. 4. 2017
43/70/17/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření 
města č. 3/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 10. 4. 2017
44/70/17/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, pří-
spěvkové organizace za rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním proto-
kolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná  termín: 30. 4. 2017
45/70/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2017 
46/70/17/RM – rozhoduje souhlasit s instalací bezpečnostních prvků (provedení vertikálních pře-
pážek s bezpečnostním sklem, osazení stávajících přepážek bezpečnostním sklem v rámu, výměna 
stávajících plných dveří za prosklené) v nebytovém prostoru číslo 102 na adrese: Velká Bíteš, Masa-
rykovo náměstí 7, dle návrhu žadatele, kterým je Úřad práce ČR – krajská pobočka v Jihlavě, Kon-
taktní pracoviště Velké Meziříčí, za podmínky, že po případné demontáži předmětných prvků budou 
instalací dotčené stavební konstrukce opraveny, resp. uvedeny do stavu před instalací.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová  termín: 15. 4. 2017
47/70/17/RM – rozhoduje uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem ATIKA 
– LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí; IČ: 60732610 na realizaci akce „Zřízení průchodu 
a rozšíření prodejny, Masarykovo náměstí 86, Velká Bíteš“, kterým se mění termín dokončení díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová  termín: 31. 3. 2017
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48/70/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek rámcové smlouvy s firmou O2 Czech Republic a.s.,  
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle na poskytování mobilních služeb.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 29. 3. 2017
49/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4675 orná půda 
o výměře cca 2025 m2 , a to id. ¾ a id. 1/8 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/
m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí 
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 10. 4. 2017
50/70/17/RM – doporučuje ZM doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 2285 orná 
půda o výměře 1213 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené  
s geometrickým dělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 10. 4. 2017
51/70/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Družstevní 584, Velká Bíteš 
na dobu neurčitou od 1. 4. 2017 za nájemné 65 Kč/m2/ měsíc mínus 20% sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.  termín: 31. 3. 2017
52/70/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 01.04.2017 do 31.03.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a bez notářského zápisu 
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notář-
ského řádu a § 274 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2017
53/70/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 204 na ulici U Stadionu 475,  
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 4. 2017 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2017
54/70/17/RM – rozhoduje projednat postup navrhovaný odborem majetkovým ve věci odkupu člen-
ských práv a povinností od členů družstva majících členský podíl v Bytovém družstvu Města Velká 
Bíteš k bytům v domě č. p. 548, nacházející se na adrese U Stadionu 548, 595 01 Velká Bíteš, po jeho 
schválení členskou schůzí Bytového družstva Města Velká Bíteš. 
odpovědnost: místostarosta termín: 31. 12. 2017
55/70/17/RM – rozhoduje udělit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organi-
zaci souhlas s realizací projektu s názvem „Podpora žáků se SVP“ z OP VVV Výzvy č. 02_16_022  
a Výzvy č. 02_16_023 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKA-
ZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace  termín: 1. 9. 2017
56/70/17/RM – rozhoduje na základě žádosti společnosti E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, 
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice stanovit jednorázovou úhradu za zří-
zení věcného břemene zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš, a to pozemků 
p.č. 5280, p.č. 5277, p.č. 5278 a p.č. 6022 v k.ú. Holubí Zhoř z důvodu uložení zemního kabelu 
NN a umístění podpěrného sloupu v rámci stavby „H.Zhoř, rozš. NNk, pč. 6021“ dle Ceníku 
úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 30. 4. 2017
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57/70/17/RM – bere na vědomí vyjádření zaměstnanců ICKK a vyjádření výboru MO MRS Velká 
Bíteš doručené dne 24. 3. 2017.
58/70/17/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace o čerpání provozních prostředků v roce 2017.
59/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt spoluvlastnický podíl k pozem-
kům:
- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,
- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,
- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- id. 1/21 za cenu 25,- Kč/m2.
Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 10. 4. 2017
60/70/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno, IČ: 634 85 290 na zajištění zadávacího řízení 3 veřejných zakázek 
projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a uzavřít s ní příkazní smlouvu s cenou 
90.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář  termín: 13. 4. 2017
61/70/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti VIA Consult a.s., Ko-
pečná 12, 602 00 Brno, IČ: 250 84 275 na zajištění společného zadávacího řízení na reali-
zaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ a uzavřít s ní příkazní smlouvu s cenou 
50.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář  termín: 13. 4. 2017
62/70/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ  
v roce 2017 finanční prostředky ve výši 285 tis. Kč na výměnu oken v části objektu ZUŠ – II. etapa, 
Hrnčířská 117, Velká Bíteš a 150 tis. Kč na opatření k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ, Hrn-
čířská 117, Velká Bíteš – I. etapa.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 10. 4. 2017
63/70/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Smlouvu o zajištění školení strážníků č. 8217170012 
s poskytovatelem Statutární město Brno – Městská policie Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno; 
IČ: 449 92 785.
odpovědnost: starosta termín: 31. 3. 2017
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

V sobotu 29. dubna 2017 byli na Městském úřadě ve Velké Bíteši
 slavnostně „znovu oddáni“ manželé

Anežka a Josef Jelínkovi
z Velké Bíteše - Lánic, 

kteří tímto společenským aktem, obklopeni rodinou a přáteli, oslavili svoji
zlatou svatbu, 

padesát let společného života.

Představitelé města, zastupitelé a členky Sboru pro občanské záležitosti přejí  
jubilantům mnoho zdraví do dalších let a děkují jim za jejich obětavou práci  
pro město i pro společnost. S gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje.

Sbor pro občanské záležitosti      

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám zahradu s chatkou v zahrádkářské kolonii směrem na Křoví. Tel.: 777 727 812.

Prodám palivové dřevo, tvrdé, měkké. Tel.: 608 065 337

Sečení trávy, práce se svahovým mulčovačem. Tel.: 608 065 337

Exkluzivně nabízíme prodej sam. stojící novostavby přízemního domu v Osové Bítýšce  
s velkou zahradou a garáží. RK ABC REAL, Tel.: 603 810 612.

Rádi bychom koupili domek nebo pozemek ve Velké Bíteši. Nejsme realitka. 
Prosím, nabídněte! Moc děkujeme. Tel.: 603 222 210.
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Helan spol. sr.o.    

Přijme do hlavního pracovního poměru 
 

-prodavačku do kantýny a výdej obědů 
na plný i zkrácený úvazek 

na provoz ITW Pronovia, Velká Bíteš  
                                                                          

Nabízíme:    
-práci ve stabilní rodinné firmě s dlouholetou tradicí 
-po zapracování změna smlouvy na dobu neurčitou 

-možnost profesního a finančního růstu 
-mimořádné odměny 
-firemní stravování 

 
    podrobné informace na tel: 727 913 189 
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   regionální podpora:  

za podpory hlavní mediální partneřive spolupráci

 

Základní umělecká škola 
Velká Bíteš 

 Slavnostní koncert žáků  
 

  • hudební obor 
 • taneční obor 

   • výtvarný obor 
 

30.5. 2017 od 15.30 hod. 
KD Velká Bíteš 

Základní umělecká škola Velká Bíteš Vás srdečně zve na slavnostní  
odpolední koncert, kde vystoupí žáci hudebního a tanečního oboru.  
Koncert bude doplněn výstavou prací žáků výtvarného oboru.
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Potřebujete vyčistit koberec, sedačku nebo auto?
Chtěli bychom vám nabídnout zapůjčení profesionálního čistícího

stroje. Zbavíte se nečistot a alergenních organismů žijících v
kobercích a čalounění. Čistící stroj si můžete zapůjčit v prodejně

oděvů RM fashion style na Jihlavské 668, Velká Bíteš.

           KÄRCHER PUZZI 10.1
Informace a rezervace na t. 728 507 581. Před zapůjčením vás zaškolíme.

Vážení zákaznící, srdečně Vás zveme do naší prodejny
dětských, dámských a pánských oděvů k vyzkoušení

nových kolekcí jarního a letního ošacení. Nově získáte  v
našem obchodě zákaznickou kartu. Každý držitel této

karty obdrží ihned při nákupu slevu. 

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
chtěli bychom vás informovat, že náš obchod je i přes rekonstrukci ulice

Lánice stále přístupný automobilem. Pro zákazníky obchodu je vjezd
se souhlasem stavby povolen.

Komerční sdělení / Inzerce
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20. 5. 2017
12:00 - 18:00 hodin

zámek Náměšt´nad Oslavou

„PROPOJENÍ SVĚTA 
HANDICAPOVANÝCH 
A ZDRAVÝCH.“ www.svatbaveletrh.cz

HOSTÉ      Miroslav Šímůnek 

Jitka Zelenková, Adéla Rezková

Gabriela Gášpárová

skupina Poetika

svatební veletrh zaštiťuje Kraj Vysočina

VSTUPENKY V PRODEJI V DEN SVATEBNÍHO VELETRHU NA ZÁMKU.

Svatební veletrh
Svatba na zámku 12:00 hodin

13:00 hodin

 
 

 

 

CNC OBRÁBĚČSTVÍ

Jiří Slavíček, Zdeněk Mazánek, Věra Mytisková

www.bce.cz

Komerční sdělení / Inzerce
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Datum: sobota 27. 5. 2017   /   čas: 13.00 – 18.00   /  Vstup zDarma 
KDe: centrum Kultury a sportu V osoVé bítýšce (č.p. 246)  

 Vás zVe na zábaVné oDpoleDne pro celou roDinu  
naplněné soutěžemi, zábaVou a informacemi  

o spráVné ústní hygieně a péči o chrup

atraKce pro malé i VelKé: 

 Ą jízdy na segway, skákání v pytli, lanové centrum, chůze na chůdách, slalom na koloběžce,  
 lezecká stěna, skákací hrad, trampolína a mnoho dalších
 Ą dětský koutek - malování na obličej, tetování, výtvarná dílna, minikino a další
 Ą fotosoutěž o nejkrásnější úsměv
 Ą nutriční a výživové poradenství a kompletní analýza složení těla na přístroji InBody
 Ą možnost zakoupení zdravého občerstvení z farmy rodiny němcovy
 Ą pro dobrou náladu bude hrát skupina bohumilové
 Ą 17.00 franta uher – populární bavič a zpěvák

beseDy/přeDnášKy na různá stomatologicKá témata:
 Ą péče o dětské zoubky, bělení zubů, zubní implantáty, dentální hygiena a další
 Ą možnost diskuze s lékaři a hygienistkami

Den oteVřených DVeří V centru zubní péče b smile

tombola pro registroVané Dospělé účastníKy aKce:

 Ą pokud se nejpozději do 23. 5. 2017 nezávazně zaregistrujete, budete zařazeni do tomboly 
 Ą registrovat (jméno, rok narození, obec) se můžete na info@bsmile.cz nebo na tel.: 566 536 712,  

 733 610 662 nebo osobně na recepci Centra zubní péče B smile 
 Ą hodnotné ceny - sonické kartáčky Philips Sonicare, balíčky pomůcek ústní hygieny, dárkové   

 poukazy na dentální hygienu a další

Více informací na www.usmivejsesbsmile.cz
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