ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červen 2017
XXIV. Sraz veteránů Vysočina 2017.

Foto: Tomáš Jelínek

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
květen byl ve znamení rekonstrukce komunikace
a inženýrských sítí v Lánicích, a to od „Méta“
po konec zástavby na Osovou Bítýšku. V této
souvislosti jsme opakovaně projednávali s investorem stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic
ČR dopravní režim stavby tak, aby se obyvatelé
Chobůtek dostali autem domů s co nejmenšími
obtížemi. Původní návrh na semafory řízenou
kyvadlovou dopravu z Chobůtek kolem mlýna
byl v návaznosti na nutnost zajištění rychlejšího
časového postupu výstavby změněn na variantu
průjezdu automobilů obyvatel přes staveniště.
Je však reálné, že semafory budou ještě použity
při pokládce asfaltu. Dokončení prací akce předpokládáme podle plánu do konce srpna.
Na plánovanou rekonstrukci úseku komunikace Lánic od náměstí k Métu, která bude realizovaná ve spolupráci města, Kraje Vysočina a SVK Žďársko, zatím ještě Kraj nevypsal
potřebné výběrové řízení. Práce požadovaného rozsahu není možné stihnout za méně než
tři měsíce, proto je již jasné, že do hodů mít novou silnici nebudeme. Je to komplikace,
bohužel se jí musíme přizpůsobit. Související akci krajské správy komunikací - opravu povrchu asfaltového povrchu v ulici Kostelní - se budeme proto s investorem této akce snažit
časově řešit buď o prázdninách, nebo až po hodech.
Technické služby zahájily práce na položení chrániček pro optické vedení a dokončení
chodníků v Nové Čtvrti. Od 22. května do konce července tak bude postupně zadlážděn
úsek mezi Tišnovskou a fotbalovým stadionem s tím, že u stadionu bude ještě upravena
plocha u vstupní brány pro potřeby parkování osobních automobilů.
Práce na Babinci na výstavbě technické infrastruktury pro městské stavební parcely pro
rodinné domy probíhají dle harmonogramu. Je hotová dešťová i splašková kanalizace a vodovodní řad. V červnu přichází na řadu plyn a elektrické rozvody. O prázdninách se začne
pracovat na komunikacích. Stavbaři slibují, že budou začátkem listopadu hotovi.
Za radnicí a technickými službami se finišuje, až k Hrnčířské ulici vzniká další zajímavý kout našeho města. Architektem Kunčíkem navržená kombinace pochůzích
ploch z kamenných materiálů s prvky zeleně a místy pro posezení je zajímavá a věřím,
že se občanům bude líbit. Mezi budovami radnice se v rámci úprav dočká konečně svého
definitivního místa úřední deska města, pro kterou zde bude instalováno několik osvětlených vitrín. Během stavebních prací na konstrukcích ploch za první budovou radnice
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byly odhaleny základy středověkého sklípku a hospodářského přístavku. Bylo nalezeno
několik keramických střepů. Artefakty budou po zdokumentování předány archeology
místnímu muzeu. Zadláždění a dokončení úprav prostranství v části za technickými službami bude hotové koncem června a z tohoto důvodu budoucí nájemci otevřou své nové
provozovny s největší pravděpodobností až začátkem července. Vítám, že si udržujeme
služby v centru města a že v nových objektech najdou své místo nové kadeřnictví, kosmetika nebo svatební salon. V posledním objektu pak najde své zázemí nově zřizovaná
městská policie.
Město Velká Bíteš zřizuje městskou policii od 1. června v počtu čtyř strážníků.
Policie zde bude mít k dispozici kompletní zázemí pro výkon činnosti včetně garáže. Městská policie ve Velké Bíteši začne od června reálně fungovat ve třech lidech.
Ten čtvrtý je v současnosti na přípravném kurzu a doplní své kolegy během července.
Vzhledem k dokompletování celé služebny až v půli června, bude do té doby pracoviště strážníků situováno v hlavním objektu Technických služeb na Masarykově náměstí.
Od počátku fungování městské policie bude nejprve nutné provést všechny administrativní úkony, které s tím souvisí. Strážníci se musí seznámit s našimi konkrétními požadavky i prostředím. Předpokládám ale, že už v červnu budou monitorovat a začnou
postupně řešit problematiku parkování na náměstí i na sídlišti U Stadionu a připravovat
řešení i pro další oblasti města. Nejde však jen o parkování, budou si všímat i nepovoleného záboru veřejného prostranství, skládek apod., Budou se zabývat i činnosti mediální a prezentační. Předpokládáme standardní dobu služby 12 hodin v pracovní dny,
8 –10 hodin v sobotu. Samozřejmě k tomu budou patřit mimořádné služby o víkendech, při preventivních akcích, během plánovaných kulturních akcí jako je pouť a hody,
nebo neplánovaně dle potřeb. Vedoucím strážníkem městské policie bude Pavel Hradecký z Osové Bítýšky, který přichází z městské policie ve Velkém Meziříčí a byl v minulosti rovněž příslušníkem státní policie v našem městě. Další dva strážníci mají praxi
u městské policie ve Zbýšově. Policisté jsou tedy zvyklí na město podobné velikosti i na
podobný režim. Občané mohou kontaktovat městskou policii v případě potřeby na telefonním čísle 566 789 999, které bude k tomuto účelu zřízeno již od 1. června.
Chtěl bych vás tímto pozvat na bítešskou pouť o víkendu 23. – 25. června.
Letos v pátek do kulturního domu na koncert kvarteta skvělých kontrabasů. V sobotu
pak na prostranství u kulturního domu na výhradně „domácí“ program. Odpoledne zde
zahrají žáci Základní umělecké školy, potom Galáni z Přibyslavic. Večerní program
zajišťuje bítešský muzikant Franta Burian se svým novým bandem. V neděli pak na
již tradiční folklorní festival Mladé Bítešsko. V této souvislosti je nutné připomenout,
že připravený program, jeho časové rozvržení a programový obsah, stejně jako loni,
bere v úvahu polohu kulturního domu v blízkosti zástavby sousedních rodinných
a bytových domů a snaží se tak vyjít vstříc nejen přáním návštěvníkům této akce,
ale i požadavkům obyvatel okolní zástavby na dobu konání akce a hlasitost její produkce,
zejména pak v nočních hodinách.
Ing. Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS
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 + numismatická 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 8.00 hodin
ZÁVODY V MODERNÍ GYMNASTICE
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Jiřina Langová
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
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 a 12.00 – 15.30, so 9.00 – 13.00,
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
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Pátek dne 9. června 2017 od 8.00 do 15.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Veselá školka, U Stadionu, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš
Pátek dne 9. června 2017 od 17.00 hodin
NOC KOSTELŮ
Program pro děti, výtvarná dílna, mše svatá, prohlídky věží, koncerty
Kostel sv. Jana Křtitele
Organizuje: Farnost Velká Bíteš
Sobota dne 10. června 2017 od 13.00 do 18.00 hodin
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Přírodní zahrada při Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116
Komentované prohlídky ve 13.30, 15.00 a 16.30 hodin
Organizuje: Základní škola Tišnovská 116, Velká Bíteš
Sobota dne 10. června 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Přírodní zahrada při Mateřské škole Lánice 300, Velká Bíteš
Program: prohlídka zahrady, smyslové poznávání pro děti
Více na www.vikendotevrenychzahrad.cz
Organizuje: Mateřská škola Lánice
Neděle dne 11. června 2017 ve 14.00 hodin
POHÁDKOVÝ LES
Sraz u Mateřské školy na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
Cestou vás čeká množství pohádek, cíl je na farní zahradě, kde se uskuteční táborák.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL
Úterý dne 13. června 2017 od 16.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – OČKOVÁNÍ V SOUVISLOSTECH
Délka trvání 3 hodiny + dotazy a konzultace, účastníci obdrží tištěné materiály,
cena: 150 Kč. Rezervace nutná: katerina.koubkova@gmail.com
Přednáška je určena rodičům, kteří chtějí o očkování získat co nejvíce informací ještě předtím, než bude jejich dítě očkováno. Povinné očkování pro děti (tj. očkování proti devíti
nemocem) je nařízeno státem, avšak za dítě nese zodpovědnost rodič. Jak se v této oblasti
vyznat? Přijďte si poslechnout informace, aby vaše rozhodnutí bylo skutečně zodpovědné.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL Velká Bíteš
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Čtvrtek dne 15. června 2017 v 17.00 hodin
DĚTSKÁ OLYMPIÁDA
Na fotbalovém stadionu TJ Spartak
Disciplíny: hod míčkem, běh na 30 m, skok do dálky, kategorie: děti 3 – 4 roky,
děti 5 – 6 roků, 1. – 2. třída ZŠ
Pro všechny soutěžící bude připravena sladká odměna, medaile a diplomy.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Středa dne 21. června 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání s myslivci a opékání špekáčků.
Myslivecká chata u prvního mlýna.
Organizuje: Seniorklub

BÍTEŠSKÁ POUŤ:
Pátek dne 23. června v 19.00 hodin
Mimořádný koncert BHP – VELISS QUARTET – kvarteto kontrabasů
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné dobrovolné
Sobota dne 24. června od 15.30 hodin
Od 15.30 do 16.00 hodin – Vystoupení dechového souboru Základní umělecké školy
Velká Bíteš
Od 16.00 do 18.00 hodin – Vystoupení dechové hudby GALÁNI
Od 19.00 do 21.00 hodin – kapela RETROBAND pod vedením Františka Buriana
Občerstvení zajištěno restaurací „Naše bítešská“.
Pódium vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Neděle 25. června v 15.00 hodin
Slavnostní bohoslužby v 8.00 a 9.30 hodin v kostele sv. Jana Křtitele
Neděle 25. června v 15.00 hodin
„MLADÉ BÍTEŠSKO“
V programu vystoupí BÍTEŠÁNEK při městské mateřské škole U Stadionu
a NÁRODOPISNÝ SOUBOR BÍTEŠAN.
V případě nepříznivého počasí budou akce přesunuty do sálu kulturního domu.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Od 20. června do 29. června 2017 po – pá 8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.30
„VŠEMI SMYSLY“ – výstava prací žáků Základní školy Tišnovská
Slavnostní vernisáž – úterý 20. 6. v 16.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Tišnovská ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Sobota dne 24. června 2017 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Sobota 24. a neděle 25. června 2017 od 13.00 do18.00
a v neděli od 8.00 do 16.00 hodin
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ S KLUBOVOU EXPOZICÍ KRÁLÍKŮ
STŘÍBŘITÝCH MALÝCH
Výstava se koná v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš
Úterý dne 27. června 2017 v 19.00 hodin
BUBU FÓRY A PŘÍHODY ANEB CO KAMERY NEVIDÍ
Zábavný pořad Zuzany BUBÍLKOVÉ a Stanislava HLOŽKA
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Vstupné 210,- Kč. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Oredon s.r.o.

PŘIPRAVUJEME:
Od 22. července do 25. července 2017 od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů: 22. 7. Řachanda, 23. 7. Trabantem do posledního dechu,
24. 7. Teorie tygra, 25. 7. Všechno nebo nic
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa dne 22. listopadu 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY OLYMPIC – PERMANENTNÍ TOUR 2017
Předprodej vstupenek od 14. června 2017 v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5,
Velká Bíteš
Vstupné 590,- Kč. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
Organizuje: VM ART Production
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ZPRÁVY Z RADNICE
INFORMACE O ROZHLASOVÉM VYSÍLÁNÍ
Vážení spoluobčané,
v rámci zefektivnění fungování rozhlasového vysílání ve Velké Bíteši, bychom vás rádi
oslovili s prosbou o zpětnou vazbu. Sám každý nejlépe ví, zda rozhlas v místě svého bydliště slyší či nikoliv. Uvítáme tedy informace a náměty z řad občanů, kde by bylo třeba
zvýšit počet hlásných míst.
Je na vás, kterou z následujících možností využijete jako komunikační kanál:
• emailová adresa informatik@vbites.cz, tel. 566 789 154,
•	adresa pro písemnou komunikaci nebo osobní návštěvu: Městský úřad Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš.
Zpráva pro nás by měla obsahovat především:
• adresu místa, kterého se problém týká (případně nějaké doplňující informace),
• kontakt na vás, pro případ upřesnění informací.
Ondřej Špaček, informatik

ŠKOLY
HODINKA S HUDBOU
Ve čtvrtek 27. 4. jsme se se všemi předškoláky vypravili na koncert žáků ZUŠ
ve Velké Bíteši. Čekala na nás malá hudební pohádka o krásných vílách, které čarodějnice začarovala a uvěznila v hlubokém lese. Mladí umělci je měli za úkol vysvobodit. A jak jinak než písničkou nebo hrou na hudební nástroj. A tak se hrálo
a zpívalo „o sto šest“. Sálem zněly flétny, trubka, baskřídlovka, housle, violoncello,
kytara, klarinet, klavír, akordeon, bubny a známé dětské písničky. Hurá, povedlo se.
Děti víly osvobodily, čarodějnice ztratila svoji moc a předškoláci se mohli vrátit
zpátky do školky.
Děkujeme panu řediteli Františku Kratochvílovi za pozvání, paním učitelkám za
perfektní vedení dětí, no a dětem děkujeme za velice příjemně strávenou hodinku
s hudbou.
Kolektiv učitelek MŠ U Stadionu
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RODIČE A DĚTI MŠ NAVŠTÍVILI PŘED ZÁPISEM
ZŠ VELKÁ BÍTEŠ

Děti na návštěvě v ZŠ. | Foto: Archiv MŠ

V rámci spolupráce mateřských škol a Základní
školy Velká Bíteš byli rodiče předškoláků se svými
dětmi pozváni před zápisem do základní školy.
V letošním školním roce proběhl zápis až 27. dubna, v minulých letech byl již v lednu. Cílem MŠMT
(Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)
posunout termín zápisů do prvních tříd ZŠ bylo,
dát rodičům více času na rozhodnutí, zda dítě nastoupí
od září do ZŠ anebo jestli ještě potřebuje „dozrát“.
Ve škole všechny přítomné rodiče i děti přivítala
paní Mgr. Kroutilová, zástupkyně pro I. stupeň ZŠ.
Následně byli všichni rozděleni do tří skupin a paní
uč. Mgr. Sklenářová, Mgr. Topinková a Mgr. Brůžičková nás pozvaly do svých tříd. Ve třídách mají
paní učitelky vytvořeny velmi hezké a příjemné prostředí, ukázky prací dětí a obrázky, jenž dokazuje,
co vše se děti již naučily, co se učí, co tvoří, čím se

zabývají.
Paní učitelky podaly rodičům informace o průběhu zápisu. Poté následovaly malé
ukázky toho, co děti čeká v I. třídách ZŠ. Děti určovaly geometrické tvary, srovnávaly
velikosti, počítaly, odhadovaly, poznávaly pohádky a postavy, určovaly místo předmětu
v prostoru, tzv. předložkové vazby, atd. Na závěr děti dostaly za úkol nakreslit postavu
nebo, kdo zvládne, celou svoji rodinu. Všechny děti se úkolu zhostily velmi pečlivě, dávaly
si na provedení velmi záležet. Každý si přál, aby „ta jeho“ maminka byla ta nejkrásnější.
Než se s dětmi a rodiči p. učitelky rozloučily, tak nás pozvaly na prohlídku budovy školy…a v září na shledanou!

Jana Krejčová, učitelka za MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

POZVÁNÍ DO VESELÉ ŠKOLKY
V pátek 9. června 2017 v době od 8.00 do 15.00 hodin srdečně zveme všechny rodiče,
přátele školy, bývalé zaměstnance i celou veřejnost na Den otevřených dveří, který se
uskuteční v souvislosti se 40. výročím založení naší školy. V dopoledním programu budete moci zhlédnout, jak děti svůj čas v mateřské škole tráví (uvidíte práci ve skupinkách,
frontální aktivity, práci s dětmi v inkluzi, využití školní zahrady…). Věříme, že si z naší
nabídky vyberete a poctíte nás svojí návštěvou.
Jiřina Janíková za kolektiv zaměstnanců
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POZVÁNKA NA DĚTSKOU OLYMPIÁDU
Mateřská škola U Stadionu pořádá pro děti DĚTSKOU OLYMPIÁDU, která se uskuteční ve čtvrtek dne 15. června 2017 v 17.00
hodin na fotbalovém stadionu TJ Spartak.
Disciplíny: hod míčkem, běh na 30 m, skok do dálky, kategorie:
děti 3–4 roky, děti 5–6 roků, 1.–2. třída ZŠ
Pro všechny soutěžící bude připravena sladká odměna, medaile
a diplomy.
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Mateřská škola Masarykovo náměstí Velká Bíteš srdečně zve širokou veřejnost dne 10. června 2017
od 13.00 do 17.00 hodin na prohlídku školní přírodní
zahrady při MŠ Lánice 300, Velká Bíteš.
Akce je pořádána v rámci celoevropské akce „Víkend otevřených zahrad“, do které se
letos zapojí na tisíce zahrad, na Vysočině pak bude veřejnosti zpřístupněno asi 30 zahrad.
Bližší informace zájemci naleznou na www.vikendotevřenýchzahrad.cz.

Přírodní zahrada v MŠ Lánice. | Foto: Archiv MŠ

Těšíme se na vaši návštěvu
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PUTOVÁNÍ PO ZAHRADÁCH
V květnu začíná ten nejvyšší čas vběhnout do zahrady
a začít vysazovat předpěstované zelené skvosty a těšit se na
uchycení rostlinek v záhonech. První jarní květiny už dávno
o sobě dávají vědět a lákají nás též k častějšímu pobytu v zahradě a k obdivování jejích
krás. Ukázková zahrada při ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská116, př. org. též slouží k obdivování,
odpočinku, k poslechu zpěvu ptáků a vnímání vůní zahrady.
Hned na počátku května k nám přijela mezinárodní návštěva, která přijala pozvání školského zařízení Lipka Brno, jež se věnuje environmentální výchově, vzdělávání a osvětě.
Návštěva byla v rámci projektu „S přírodou k vzájemnému porozumění“ v rámci celoevropského programu Erasmus+, který podporuje vzdělávání v EU. Jak říká lektorka
Lipky Dana Křivánková: „Projekt je zaměřen na předávání zkušeností ze zahradní terapie
v sedmi partnerských státech. Lipka je v tomto projektu realizátorem, a tak jsme se partnerům z Velké Británie, Švýcarska, Portugalska, Itálie, Slovinska i Slovenska snažili během
pár dnů ukázat to nejlepší ze zahradní terapie u nás, kam bezesporu zahrada ZŠ Bíteš
a její využívání patří.“ Lektoři si sami na sobě vyzkoušeli relaxaci v odpočinkové části
zahrady, následně proběhla komentovaná prohlídka a seznámení s terapeutickou částí,

Zahraniční návštěva na ukázkové zahradě. | Foto: Eva Ulmanová
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mini arboretem, částí ovocnou, pěstební, africkým záhonem a jeho využitím. Zájem vzbudil
vyvýšený záhon pro vozíčkáře, systém kompostování a jeho uplatnění ve výuce. Kolegy ze
Slovenska oslovila hmatová stezka, kterou též realizovali a předali nám vlastní zkušenosti.
Kolega z Itálie se chtěl podívat na pěstované brambory u nás (u nich už budou sklízet a sázet podruhé. Návštěvníci velmi kladně ohodnotili i využití terapií, například práci s hlínou
a následné využití keramiky pro smyslovou výuku v zahradě. Navštívili i prostory školy
a tradičně největší obdiv patřil užívání speciálně pedagogických metod v multismyslovém
prostředí snoezelen a jeho propojení smyslového vnímání a zahradní terapie.
Rádi bychom Vás tedy pozvali na Víkend otevřených zahrad, který se v naší Ukázkové
přírodní zahradě při ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116, bude konat dne 9. 6. 2017, a to pro
žáky ZŠ Tišnovská 116 a jejich rodiče a pro mateřské školy z Velké Bíteše. Pro širokou
veřejnost dne 10. 6. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin, kdy proběhnou komentované prohlídky ve 13.30, 15.00 a 16.30. Děti si mohou vyzkoušet hmatovou stezku a pokusit se ze
dřeva vyřezat domeček. Na shledanou v zahradě, těšíme se na Vás.
Jitka Kalinová

VÝLET DĚTÍ ZE TŘÍD BERUŠEK A SLUNÍČEK NA EKO FARMU
DO HEŘMANOVA
Ve středu 3. 5. 2017 jsme s dětmi
z Berušek a Sluníček vyrazili do Heřmanova na EKO FARMU Zelené
údolí. Počasí nám přálo a všichni jsme
se na výlet moc těšili. Cestu autobusem
jsme si zpříjemnili zpíváním písniček
a pozorováním okolní přírody.
Po příjezdu na farmu se nás ujali pan Novotný se svoji ženou,
kteří byli velmi ochotní a představili nám všechny zvířata na farmě.
Nejprve jsme dorazili k oboře s jeleny.
Z návštěvy Eko Farmy. | Foto: Archiv MŠ
Jeleni přišli na přivolání farmáře až
k nám a děti měly možnost je nakrmit tvrdým pečivem. Také jsme se dozvěděli spoustu
zajímavostí o jejich životě (shazování paroží, mláďata, strava).
Naší další zastávkou byl dvorek s různorodou drůbeží. Děti poznávaly jejich vejce
a pozorovaly je při krmení.
Nakonec nás čekalo krmení oveček a čerstvě narozených jehňátek. Děti si mohly jehňátka pohladit a nakrmit je z láhve s dudlíkem. Na závěr nám pan majitel ukázal zemědělskou techniku, která měla zejména u chlapců velký úspěch. Výlet se nám moc líbil
a všichni jsme si ho užili.
Třída Berušek a Sluníček, MŠ Lánice Velká Bíteš
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INFORMACE O DĚNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V jarních měsících jsme toho ve škole zažili opravdu hodně. Žáci se tentokrát vzdělávali také mimo budovu školu. Např. v pátek 21. dubna jsme se jako tradičně zapojili do
prospěšné akce Ukliďme svět - Ukliďme Česko. Proběhl totiž Den Země. Počasí nebylo
úplně příznivé, ale i tak žáci nadšeně vyrazili do terénu. Deváťáci si připravili pro žáky
prvního až třetího ročníku přírodovědnou stezku, čtvrťáci čistili studánku, páťáci směřovali k Dolnímu mlýnu. Exkurze do sběrného dvora byla přichystána pro žáky šestých tříd,
sedmáci se poučili na čistírně odpadních vod. Akce byla pestrá a svůj cíl splnila, je si jistý
hlavní organizátor, P. Holánek.
P. asistent R. Kučera popovídal o šachovém turnaji simultánka pořádaném školní
družinou. Podstatou tohoto utkání je, že jeden hráč hraje proti více hráčům najednou.
V naší škole prokázal své šachové umění pan školník Esterka. Turnaje se zúčastnilo sedmnáct dětí, děvčat i chlapců, nejmladší účastnicí byla Bára Kolomazníčková, ta získala titul
šachové princezny.
Dvacátý šestý duben si žáci čtvrté A vyplnili zajímavým učivem o osobnosti krále Karla
IV. Žáci pracovali v několika skupinách, řekla paní učitelka I. Lišková. Čekaly je různé doplňovačky, krátký film, četba pověsti, výtvarné činnosti i korunovace třídního krále Karla
IV. Všichni byli za svou snahu odměněni pochvalou a omalovánkou hradu Karlštejn.
V letošním školním roce se poprvé uskutečnil zápis do prvního ročníku v jiném,
pozdějším termínu. U nás proběhl 27. dubna. První pobyt ve škole jako tradičně dě-

Z dopravní soutěže mladých cyklistů. | Foto: E. Mičánková
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tem zpestřili naši deváťáci, kteří měli připravené různé hravé aktivity a činnosti,
informovala paní zástupkyně 1. stupně, V. Kroutilová. P. uč. Cendelínová, třídní 9. A,
doplnila, že její svěřence potěšil velký zájem dětí o hry a zábavné úkoly.
Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů proběhlo v pátek 28. dubna ve Velkém
Meziříčí. Za pěknou reprezentaci školy poděkovala paní učitelka E. Mičánková žákům
z pátých tříd. Získané znalosti o pravidlech provozu na pozemních komunikacích nebo
zásadách poskytování první pomoci se každému budou jistě hodit.
Mladí zdravotníci si ověřovali znalosti a praktické dovednosti v poskytování první pomoci v okresním kole soutěže mladých zdravotníků 4. května ve Žďáře nad Sázavou. Naši
školu reprezentovalo družstvo páťáků a osmáků. Paní učitelky J. Cendelínová a M. Hradilová byly potěšeny, že v konkurenci třiceti škol se naši žáci umístili na výborných předních
pozicích. Všichni už se těší na příští kolo této užitečné soutěže.
Ve středu 3. května podnikli žáci spolu s paními učitelkami J. Cendelínovou a E. Čermákovou výpravu po stopách Napoleona. Žákům se líbil slavkovský zámek, ukázka zbraní
a výstroje na Staré Poště, ale především neobvyklá akustika Mohyly míru. Potěšitelné
bylo, že dokázali pěkně reagovat na zvídavé dotazy průvodců a ukázali, že si z vyučovacích hodin přinesli mnoho poznatků.
Deváté třídy absolvovaly rovněž ve středu 3. května simulační hru Finanční svoboda.
Záměrem bylo vyzkoušet si různé finanční produkty, hospodaření domácnosti a základní
pojmy ze světa financí. Paní zástupkyně O. Komínková i pan učitel R. Křípal upozornili na
přínosné propojení se situacemi z reálného finančního světa.
Eva Čermáková

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ OBRÁBĚČŮ KOVŮ
– Vyškov 18. 5. 2017

Tak jako každý rok, i letos pořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Vyškov už 6. ročník Mezinárodní soutěže odborných dovedností obráběčů kovů.
Tato soutěž byla jaksi nad rámec těch soutěží, kterých se Středisko praktického vyučování pravidelně zúčastňuje. Byla to pro nás výzva - poměřit dovednost a zručnost našich
žáků s těmi ostatními ze zahraničí. Proto jsme ani na chvíli nezaváhali a přihlásili se do
soutěže. Přihlásili jsme jednoho z nejlepších - žáka 3. ročníku učebního oboru Obráběč
kovů – Martina Šrámka.
Na soutěž do Vyškova se začali sjíždět nejen soutěžící se svými doprovody ze zahraničí
– z Maďarska, Polska, Ruska a ze SRN, ale i ze vzdálenějších koutů České republiky.
Zahájení soutěže proběhlo ve víceúčelové dílenské hale za účasti vedení školy, významných
zástupců Jihomoravského kraje a zástupců spolupracujících firem a sponzorů. Po úvodním
uvítání panem ředitelem RNDr. Petrem Hájkem se slova ujaly i další osobnosti – starosta
města Vyškova, Ing. Karel Goldemund, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, Ing. Ivo Bárek, ředitelka spolupracující firmy HESTEGO, Ing. Monika Šimánková,
a v neposlední řadě prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR, pan Bohuslav Hamrozi.
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Společné foto. | Foto: Archiv SOŠ

Poté se všichni soutěžící obráběči odebrali na svá pracoviště a začalo se pilně pracovat.
Soutěž probíhala v souladu s pravidly Cechu Kovo. Po jejím ukončení a vyhodnocení
výsledků obdrželi všichni soutěžící diplomy, medaile a drobné ceny, pro vítěze byly připraveny poháry a hodnotné ceny.
A jak soutěž vlastně dopadla?
Můžeme se pochlubit velmi pěkným výsledkem. Martin skončil v celkovém hodnocení
na třetím místě. Na tomto místě je vhodné poděkovat nejen Martinu Šrámkovi, který znovu
potvrdil svoji zručnost a který dobře reprezentoval nejen Středisko praktického vyučování,
ale i PBS Velká Bíteš, a. s., ale všem učitelům SOŠ Jana Tiraye, kteří se podílejí na přípravě
žáků. Znovu se potvrdila dobrá připravenost a zručnost našich žáků.
Aleš Janíček, SPV, ředitel SPV PBS Velká Bíteš

POSTUP DO NÁRODNÍHO KOLA VÝTVARNÉ
PŘEHLÍDKY MŠMT
Výtvarná řada Návraty byla oceněna v krajském kole soutěžní
přehlídky MŠMT a postoupila ve zlatém a stříbrném pásmu do
národního kola soutěže, které proběhne ve Šternberku.
Výběr zpracování námětu vznikl přirozenou cestou. Už třetím
rokem probíhá rekonstrukce v naší památkově chráněné školní budově. Objekt patří k nejstarším dochovaným stavbám města. Zvykáme si na příjemnější interiér, ale zároveň mizí
spousta původních prvků a znaků. Jak je uchovat?
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Spisovatel Jaromír Kotík uvádí ve
své knize „Vnitřek je unikátní, uzounké
chodby, obrovské třídy s lokálním vytápěním jak za starého Rakouska – Uherska a raritou – prastarým vedlejším
schodištěm, jež mohou slézat jen školnice a mladší pedagogové“.
Podnikali jsme výpravy za poznáním, vytvořili sbírku fragmentů.
Klenotem této budovy jsou nejen
schody, ale i historické sklepy s jíloVýtvarná řada Návraty a Stopy historie. | Foto: Jarmila Tomková
vitým podložím. Vypálením vzorků
hlíny se nám potvrdil původ názvu naší ulice „Hrnčířská“. Vskutku cihlově zabarvený
střep jako důkaz, že zde v dávné minulosti žili a pracovali hrnčíři.
A na závěr? Dívejme se svět jako na dobrodružné objevování! Naše schody za poznáním
a vzděláním mají také své hlavní i vedlejší schodiště a vedou od základů ve sklepení po
vrcholky na půdách.
Děkuji všem žákům za vzorný přístup, pracovní nasazení a hlavně výdrž do finále.
Jarmila Tomková, učitelka výtvarného oboru

KULTURA
EXCELENTNÍ VERNISÁŽ I VÝSTAVA
Významnou kulturní událostí a skutečným zážitkem pro asi dvě desítky diváků byla vernisáž výstavy obrazů Zdeňka Hajného s názvem „Krajiny jenom tušené“, konaná v pondělí
15. května v 17 hodin ve výstavní síni Klubu kultury. Vystudovaný psycholog Zdeněk Hajný
je typem nezvykle vnímavého, filozoficky přemýšlejícího a inspirujícího umělce, který v obrazovém ztvárnění svých „snových imaginací“ otevírá svoje nitro každému, kdo je schopen
„naslouchat“.
Vědomě říkám „každému“, protože umělec nechce šokovat, za každou cenu upoutat,
ale pouze přinutit k zamyšlení. Nejsou to abstraktní obrazy, jejichž obsah si musíme nechat vysvětlit, nevyžadují ani žádné velké akademické poučení, postačí jen malé zastavení
a zamyšlení se a sami překvapivě zjistíme, k čemu nás inspirují, jakou krásu nám představují i jaké, dosud netušené kouty našeho duchovna nám odhalují.
Vnímáme umělcův imaginativní pohled do geologických struktur vzniklých před stamiliony let, přecházející ve stejně snový pohled na hvězdné útvary v nekonečných vesmírných hlubinách, a to vše v příjemné uklidňující jednotě. Toto rozsáhlé dílo bylo vytvořeno
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díky velkému nadání a pracovitosti Zdeňka Hajného, který nás,
bohužel, před třemi roky opustil.
Příjemným zážitkem byla již
samotná, pečlivě připravená vernisáž. Po úvodním slovu Tomáše
Jelínka, ředitele ICaKK, promluvila manželka Zdeňka Hajného
paní Ema, která nás klidným a přesvědčivým tónem postupně vtáhla
do umělcova životního příběhu,
Videoprojekce na závěr vernisáže. | Foto: Silvie Kotačková
do způsobu jeho tvorby i používané techniky. V představení díla
Zdeňka Hajného pokračoval spolupracovník paní Emy, galerista
Martin Šrámek, který upozornil na
některé jejich společné aktivity –
například na zřízení stálé expozice
umělcova díla na zámku v Uherském Ostrohu, jehož návštěvu nám
vřele doporučil.
V působivém filmu, promítnutém na závěr vernisáže, nechává
Zdeněk Hajný svým osobitým
a nevtíravým způsobem nahlédnout do svého nitra, do svého
pohledu na svět a ukazuje, jaké
Z výstavy. | Foto: Silvie Kotačková
výtvarné možnosti mu například
poskytuje pohyb světla a jeho reflexe na krystalických minerálech.
Co říci závěrem?
Výstava díla tak významného umělce, jakým je Zdeněk Hajný, v tak malém městě,
jakým je Velká Bíteš, není samozřejmostí. O to však větší dík patří pracovníkům ICaKK,
zejména organizační pracovnici Silvii Kotačkové za uspořádání takovéto výstavy. To také
nezapomněli oba řečníci na vernisáži zdůraznit. Škoda, že si tento zážitek nechalo mnoho
Bítešáků ujít.
Pozn.: Podotýkám, že článek není odbornou recenzí, ale pouze vyjádřením subjektivních pocitů
jednoho z návštěvníků. Podrobnější informace o Zdeňku Hajném a jeho tvorbě najdete m.j. také
v článku Silvie Kotačkové v květnovém Zpravodaji.

Alois Koukola
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU – OBYVATELÉ NÁMĚŠŤSKÉ OBORY

Účastníci u letohrádku ve východní části obory. | Foto: Pavel Holánek

V sobotu 13. května jsme podnikli výpravu do Náměšťské obory. Vycházka se uskutečnila v rámci projektu Proměny krajiny Bítešska a při příležitosti Vítání ptačího
zpěvu. Průvodci nám v Náměšťské (správněji Kralické) oboře byli místní ornitologové,
lesníci a entomolog, kteří svými komentáři zpestřili příjemnou procházku krásným jarním
lesem s mohutnými prastarými duby, buky, kaštany nebo jasany. Obora je ve správě Lesů
ČR, s. p. - Lesní správa Náměšť nad Oslavou. Současně je evropsky významnou lokalitou
výskytu tesaříka obrovského, kovaříka fialového a páchníka hnědého - xylofágních a saprofytických druhů brouků. V doupných stromech zde hnízdí několik druhů ptáků včetně
holuba doupňáka a datla černého - ptáka roku 2017. Díky intenzivní pastvě (chovu daňků
a muflonů) zde nacházíme prostředí, které se z našeho okolí vytratilo před několika stovkami let - řídké světlé listnaté lesy. Všech 35 účastníků si odneslo nevšední zážitek z pozorování či poslechu bezmála 20 druhů ptáků.
Ivo Hertl

MIZEJÍCÍ FLÓRA
9. května 2017 v Městském muzeu ve Velké Bíteši proběhla
přednáška botanika Mgr. Filipa Lysáka. Ta celkem 15 účastníků seznámila s celou řadou rostlin, avšak jiným pohledem,
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než je většina z nás zvyklých. Na výskytu a rozšíření rostlin má totiž podstatný vliv geologie podloží, což bylo dokladováno specifickým výskytem např. sleziníku hadcového
a nepravého na hadcích (u Rojetína), hořečku brvitého a vratičky měsíční na vápencích
(Jasenice, Lažánky). K dalším důležitým faktorům výskytu rostlin patří i reliéf a nadmořská výška související s výskytem různých typů lesů, množství živin v půdě, přírodní historie lokality a historie lidského působení (podmáčené louky, pařeziny).
Dozvěděli jsme se například, že
•	utváření lesů formovala lesní pastva přetrvávající věky. Její omezení přišlo až za
Marie Terezie (cca r. 1750) a definitivní zánik až před 2. světovou válkou
•	některé kulturní bory mohou být velmi hodnotné, protože se zde vyskytuje kriticky
ohrožený zimozelen okoličnatý (údolí Libochovky)
•	květnaté bučiny jsou domovem stále vzácnější kyčelnice devítilisté (Javůrek) potřebující bohatou humózní provzdušněnou půdu
•	existují jedliny vzniklé selektivním výběrem buku a dubu pro pálení dřevěného uhlí
(údolí Bílého potoka)
•	podmáčené louky v širším regionu s výskytem rosnatky okrouhlolisté (Bory),
prstnatcem májovým (Heřmanov), tolijí bahenní (Kadolec), vachtou trojlistou by bez
pravidelného kosení přestaly v této pestré podobě existovat
•	některé rybníky hostí puchýřku útlou (Křižanov), mléč bahenní (Vlkov), jarvu žilnatou (Ořechov)
• dochází k snižování druhové pestrosti
Poutavé vyprávění pokračovalo i v neděli 14. května na exkurzi, kde na 25 zájemců
o botaniku navštívilo podmáčené louky v okolí Heřmanova a Kadolce. Zdejším „vlajkovým
druhem“ je prstnatec májový, orchidej s fialovými květy a charakteristickým tečkováním
listů. Pozorovány byly na třech lokalitách desítky jedinců této chráněné rostliny patřící
mezi ohrožené druhy. Dalším zástupcem z chráněných rostlin byl všivec lesní patřící mezi
druhy silně ohrožené. Druhová pestrost navštívených luk byla vysoká. Bezmála 40 druhů
rostlin na relativně malé ploše všechny překvapilo. K dalším zde vyskytujícím se rostli-

Na podmáčené louce u Heřmanova. | Foto: Pavel Holánek
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nám patřily např. violka psí, violka bahenní, pryskyřník prudký, pryskyřník zlatožlutý,
pryskyřník lítý, máta rolní, jitrocel kopinatý, smilka tuhá, ostřice obecná, ostřice prosová,
ostřice kulkonosná, medyněk vlnatý, bika ladní, tomka vonná, dvouzubec poléhavý,
metlice trsnatá, pcháč bahenní, třtina křovištní, skřípina lesní, vrba ušatá, řeřišnice
luční, mochna nátržník, kozlík dvoudomý, starček potoční, pampeliška Nordstedtova,
pomněnky... Na naší exkurzi jsme nezapomněli navštívit ani významnou geologickou lokalitu (Přírodní památka Heřmanov) s výskytem tzv. heřmanovských koulí, kde se líbilo
obzvláště dětem. Při přesunu na lokalitu u Kadolce nás během jinak krásného slunečného
dne překvapil i déšť, který ovšem účastníky neodradil a naopak schováni ve smrkových
monokulturách jsme měli možnost diskutovat o neutěšeném způsobu hospodaření a stavu
našich lesů. Jak jsme se mohli přesvědčit, tento den jsme nepotkali více nepřátelské prostředí pro výskyt rostlin než právě stejnověké monokultury smrku. Odměnou za výdrž nám
bylo opět sluníčko a podmáčená lokalita posetá mimo jiné krásnými kuklíky potočními.
Všechny tři akce se uskutečnily v rámci projektu Proměny krajiny Bítešska (podpořeném Fondem Vysočiny Kraje Vysočina) realizovaného Základní školou Velká Bíteš ve
spolupráci s Městským muzeem Velká Bíteš a Muzejním spolkem Velkobítešska.
Renata a Pavel Holánkovi

VERNISÁŽ VÝSTAVY A PĚVECKÁ PŘEHLÍDKA
V pátek 28. dubna 2017 se konalo ve výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši slavnostní otevření etnografické výstavy „Tradiční úprava a úbor hlavy žen k lidovému kroji na Horácku a Podhorácku jindy a nyní“, kterou pro letošní návštěvnickou
sezónu připravilo Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina při Muzeu Vysočiny Třebíč (RPTLK). Hosty přivítal ředitel bítešského muzea Mgr. Ivo Kříž.

Zleva: S. Smutná, B. Kabelíková, E. Tomášová. | Foto: Ivo Kříž

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Červen 2017 | 21

Zástupce ředitele třebíčského muzea PhDr. Božena Kabelíková v úvodu promluvila
o mnohaleté vzájemné hlubší spolupráci krajské muzejní instituce s bítešským městským muzeem, muzejním spolkem i Klubem kultury a připomenula některé aktivity.
Vedoucí RPTLK Mgr. Eva Tomášová hovořila o výzkumné činnosti, jež předcházela vytvoření výstavy.
Silva Smutná, kurátorka výstavy, seznámila hosty s obsahem. Ve skříňových a pultových vitrínách jsou umístěny vzácné sbírkové předměty ze čtyř krajských a několika
městských muzeí v Kraji Vysočina - to znamená jak z podhorácké národopisné oblasti,
tak z moravského i českého Horácka. Vystaveny jsou různé druhy šátků, věnce, hřebeny,
ozdoby a řada čepců - od vyšívaných plátěných až po starobylé krepíny a vzácné zlaté
čepce, které nosily jak měšťanky, tak bohaté selky a mlynářky. Návštěvníci si mohou prohlédnout rekonstrukce již zaniklých či méně známých účesů na trojrozměrných exponátech. Pozornost zaujmou historické ikonografické materiály, avšak též i snímky z průběhu
projektu „Tradiční úprava hlavy“ realizovaného Národním ústavem lidové kultury ve
Strážnici v minulém roce, kdy při provádění účesů spolupracovalo RPTLK spolu s dívkami
z Národopisného souboru Bítešan. Výstava obsahuje panelovou část s bohatou obrazovou
dokumentaci účesů a úborů hlav k lidovému kroji při různých slavnostních příležitostech
v současnosti a dále způsoby a postupy vázání šátků. Zájemci mohou shlédnout krátké
videozáznamy dokumentující několik způsobů úvazu krojového šátku.
Potom následovala hudební část vernisáže, která měla formu přehlídky dětských interpretů lidové písně. Vystoupili účastníci pěveckého kurzu, jenž probíhal ve zdejším muzeu
v měsících únor až duben pod lektorským vedením Kamily Pytlíkové-Coufalové v rámci

Nejmladší účastnicí kurzu byla čtyřletá Nina Smutná. | Foto: Ivo Kříž
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její studijní práce. Kurz zpěvu pro děti a mládež ve věku 4 až 17 let pomohlo uspořádat
RPTLK ve spolupráci s Muzejním spolkem Velkobítešska. V závěrečné přehlídce vystoupilo patnáct účastníků kurzu. Hudebně je doprovázeli lektorka Kamila Coufalová-Pytlíková (housle) a Jaroslav Coufal (akordeon). Účastníci vernisáže, jimiž byli většinou rodiče
účinkujících, měli možnost sledovat, jak čtvrtletní kurz ovlivnil pěvecký projev jejich dětí.
V závěru nejstarší zpěvačky poděkovaly jak své lektorce Kamile, tak Jaroslavu Coufalovi,
který se hudebnímu doprovodu mládeže v rámci Národopisného souboru Bítešan věnuje
řadu let.
Silva Smutná

BÍTEŠANÉ V SENÁTU
V sobotu 13. května 2017 dopoledne se vypravila skupina mládeže a pěvecký sbor Národopisného souboru Bítešan na folklorní zájezd do Prahy. Bítešané přijali pozvání od senátora
Ing. Františka Bradáče, aby vystoupili ve Valdštejnské zahradě v programu III. ročníku „Krojovaných slavností v Senátu“. Akce je pořádána pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova. Touto slavností se Valdštejnská zahrada po zimní přestávce znovu otevírá veřejnosti.
Pro příznivce lidových tradic, kultury a muziky bylo v sídle Senátu připraveno šest vystoupení
folklorních souborů z celé České republiky. V letošním roce do programu přispěl též zahraniční
pěvecký soubor Lužických Srbů „Chór Lipa“, po němž jsme vystupovali.
Bítešané si pro tuto vzácnou příležitost připravili padesátiminutový pořad rozvržený do
několika celků prezentující hudebně taneční a obyčejovou kulturu svého národopisného

Během prohlídky paláce senátor F. Bradáč ochotně odpovídal na otázky Bítešanů. | Foto: Silva Smutná
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Výjev ze svatebního pásma při čepení nevěsty. | Foto: Silva Smutná

regionu. Než začalo velké strojení do krojů, přijali účastníci zájezdu od hostitele pozvání
na oběd a následovala komentovaná prohlídka historických prostor paláce včetně sálu,
kde senátoři zasedají k jednání.
Vystoupení Bítešanů bylo stanoveno na 16. hodinu. Na začátku promluvil náš senátor, představil krátce úvodní část věnovanou „Obchůzce královniček na Velkobítešsku“,
svatodušnímu obyčeji, který je zapsaný v Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Kraje Vysočina. Sdělil publiku, že tento oživený starobylý obyčej mohou shlédnout přímo v reálu, a to v obci Březské u Velké Bíteše kde každoročně probíhá. Pohyblivý
svátek sv. Ducha letos připadá na neděli 4. června a samotná obchůzka královniček začíná
v 15 hodin. Potom se rozezněl zpěv dívek a průvod královniček se vydal rozkvetlou Valdštejnskou zahradou po pěšince mezi diváky a následně po širokém kamenném schodišti do
klenutého prostoru s opěrnými sloupy, kde celodenní program probíhal. Dívky zde předvedly taneční suitu sestavenou z obřadních tanců a zpěvů.
Potom následoval písňový blok - výběr regionálních písní v sólovém podání nejlepších
zpěvaček z řad mládeže. Závěrečné výpravné pásmo složené ze svatebních obřadních písní
a obyčejů bylo odměněno velikým potleskem. Přijali jsme pamětní list a také vyslovenou
pochvalu: Moc se nám to líbilo, bylo to skvělé vystoupení - nejlepší pořad dnešního dne.
Děkujeme Vám.
Na oplátku my děkujeme za pozvání, v Praze se nám velice líbilo. Poděkování patří všem
účinkujícím za zdařilou reprezentaci našeho regionu, Městu Velká Bíteš za úhradu autobusové dopravy a především třebíčské firmě AEK Lenka Kühtreiberová, svařovací technika
za přepravu rekvizit a krojů zdarma.
Silva Smutná a Hana Sedláková
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU OBRAZŮ SPOLUŽÁKŮ Z BÍTEŠSKA
Ve výstavní síni Klubu kultury ve Velké Bíteši se od 5. června do 16. června uskuteční
VÝSTAVA OBRAZŮ SPOLUŽÁKŮ Z BÍTEŠSKA.
Ing. Milada Vedralová-Martinková – maturovala ve Velké Bíteši na SVVŠ v roce
1965. Vystudovala VŠZ, byla učitelkou biologie a výtvarné výchovy, kterou vyučovala
na Katolickém gymnáziu v Třebíči 20 let. Maluje: 7 divů světa, křesťanskou tématiku,
přírodu, portréty, atd. Výstavy: Galerie Chodba - KG Třebíč, Galerie Kruh - Třebíč,
7x kostel sv. Martina v Třebíči. Pochází z Čikova a nyní žije v Třebíči. V Třebíči byl
rádcem a pomocníkem akademický malíř Vlastimil Toman a velkou inspirací jí byl český
malíř Vladimír Komárek z Nedvězí u Semil, kterého několikrát autorka navštívila a zhlédla
jeho výstavy.
MUDr. Dagmar Salátová – narodila se v Nových Sadech. Na základní i střední školu
chodila do Velké Bíteše. Vystudovala lékařskou fakultu v Brně. Po studiích odešla za manželem do Plzně a specializovala se na parodontologii. Současně se vzdělávala ve výtvarné
výchově soukromě a navštěvovala pravidelně ateliéry LŠU. Dostala se tam k litografii,
linoritu, malbě i sochařině. Mimo to také navštěvovala keramickou dílnu, aby zvládla
techniku hrnčířského kruhu. Glazury a dekor trénovala v Kohoutově v Podkrkonoší.
V současné době je již autorka 15 let, jak se říká „na penzi“, v Nových Sadech, kam se
vrátila z Plzně. Zde má dílnu a může se věnovat všem mnoha koníčkům, co ji zdraví dovolí.
Čas běží a plánů neubývá. Je šťastná za každé relativně zdravé ráno.
Ing. arch. Vladimír Včelák – narozen v Javůrku u Brna. Základní školu navštěvoval
na Javůrku a v Ostrovačicích do roku 1962. Střední všeobecně vzdělávací školu ve Velké
Bíteši ukončil maturitou v roce 1965. V roce 1971 absolvoval Vysoké učení technické,
obor architektura v Brně. V průběhu studia výuka kresby a malby u prof. Františka
Doubravy, výuka sochařství u prof. Miloše Axmana. V zaměstnání se zabýval investiční
výstavbou, projektováním, řízením stavebního úřadu. Od roku 1982 působil jako učitel
odborných předmětů stavebních na středních školách. Od mládí se zabývá malbou,
kresbou, grafikou. Od roku 1983 byl též členem Svazu českých fotografů.
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

ÚČAST NA VELETRHU „OCHUTNEJ ČESKO“
Dne 20. května 2017 se konal veletrh Ochutnej Česko, který byl umístěn v prostorách
hradu Veveří. My jsme se s Klubem Kultury a Informačním centrem Města Velké Bíteše
p.o. neváhali připojit.
Zúčastnilo se několik tisíc lidí, z toho více než padesát vystavovatelů regionálních potravin a specialit, dále se na veletrhu prezentovaly města a obce z nedalekého okolí.
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Zahájení festivalu začalo v ranních hodinách. Na festivalu se předvedlo několik workshopů, soutěží a program doprovázela hudba.
Zábava byla určená i dětem, pro nejmenší účastníky byl bohatý program, například hrané divadlo,
keramická dílna, malování na obličej a závěrem opékání špekáčků.
Akce vyloženě lákala hesly: Ochutnej desítky pokrmů, vína od našich
vinařů, piva z malých pivovarů,
to vše a nejen to se konalo v tento den. Stánek Informačního centra a Klubu kultury na akci. | Foto: Lucie Žáková
Chceme poděkovat především firmám Uzenářství a LAHŮDKY Sláma s.r.o. za sponzorský dar, který zpříjemnil návštěvníkům festivalu chuťové pohárky, dále Jeřábkově pekárně
za dar trvanlivého pečiva, především sladkých koblížků a v neposlední řadě panu Raušovi
za poskytnutí časopisu Exit 162 a dalších publikací.
Těšíme se na další ročník této nevšední akce, jen počasí bude příště snad moudřejší.
Lucie Žáková, Turistické informační centrum

ZHLUBOKA DÝCHAT ANEB CZECH BRASS V BÍTEŠI

„Czech Brass“ v KD. Foto: Otto Hasoň

Jak si jistě věrný čtenář pamatuje z pozvánky v minulém Zpravodaji, v květnu jsme na
mimořádném koncertu BHP uvítali vynikající soubor žesťů - Czech Brass. No, nebudu se
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moc rozepisovat, bylo to prostě skvělé. Kdo koncert nenavštívil, má u nás černou tečku
a napříště se musí polepšit! Zazněly skladby z různých hudebních období v perfektních
úpravách a podané na té nejvyšší úrovni. Zvuk tohoto tělesa byl naprostou lahůdkou pro
uši a pánové předvedli, jak se dělá muzika. Koncert byl provázen slovem a postupně nám
byli představeni všichni členové souboru. V pauze proběhlo vyhlášení dětské soutěže
a všichni naši malí posluchači si odnesli nějakou cenu. Umělci byli odměněni závěrečným
potleskem ve stoje a my jsme dostali dva přídavky. Tak končí naše 20. sezóna a my se už
teď těšíme na tu následující - a těšit se je opravdu na co! Děkujeme všem návštěvníkům
našich koncertů a věříme, že se v příští sezóně budeme scházet ještě ve větším počtu.
Ondřej Sedlák

POUŤOVÝ KONCERT KONTRABASOVÉHO KVARTETA
Nebojte se, nejde o žádné negativní hodnocení, jen konstatování, že v pátek 23. června
nám zahrají čtyři výteční mladí kontrabasisté. Můžeme se těšit na netradiční úpravy klasických skladeb i filmových melodií, dokonce zazní i Metallica a Rammstein.

Kontrabasové kvarteto Veliss quartet. | Foto: Archiv kvarteta
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Kontrabasové kvarteto Veliss Bass Quartet vzniklo v roce 2014 na doktorandském
koncertě zakládajícího člena a lídra kvarteta Vojtecha Velíška. Všichni členové jsou současní či bývalí studenti kontrabasové třídy prof. Miloslava Jelínka na Janáčkově akademii
múzických umění v Brně. Repertoár se skládá z vlastních úprav a aranží hudby klasické,
filmové, výjimkou není ani vlastní tvorba. Zajímavostí je ojedinělé mezinárodní obsazení- 1. kontrabas Vojtech Velíšek (Slovensko), 2. kontrabas Piotr Zimnik (Polsko),
3. kontrabas Oskars Bokanovs (Lotyšsko), 4. kontrabas Yannick Adams Kroon (Španělsko).
Kvarteto koncertuje především v České republice, ale i zahraničí. Členové kvarteta jsou
zároveň i sólovými hráči s řadou úspěchů na kontrabasových soutěžích a přehlídkách.
Vojtech Velíšek se narodil se v roce 1981 v Košicích, od dětství se věnoval hře na
violoncello, později kontrabas pod pečlivým vedením svého dědečka Vojtecha Velíška,
v jehož třídě absolvoval i konzervatoř v Košicích. Ve studiích pokračoval na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně ve třídě prof. Miloslava Jelínka. Získal řadu ocenění
na prestižních mezinárodních soutěžích (laureát mezinárodní soutěže Johanna Mathiase
Spergera v německém Ludwigslustu, laureát soutěže Leoše Janáčka v Brně, laureát kontrabasové soutěže ve Wroclavi, 1. místo na soutěži Františka Simandla v Blatné a mnoho
dalších). Od roku 2007 působí ve Filharmonii Brno, věnuje se aranžování a úpravám repertoáru pro kontrabas. Aktivně se věnuje sólové i komorní koncertní činnosti.
Na shledanou o pouťovém pátku v 19.00 hodin v kulturním domě.
Otto Hasoň

NOC KOSTELŮ

„Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami.“
Verš 10,17 z knihy Moudrosti
Brány více než tisícovky chrámů po celé
České republice se letos otevřou v pátek
9. června. Tentokráte i ve Velké Bíteši
v kostele svatého Jana Křtitele. Po mnoha
letech, kdy „naše“ Noc kostelů záměrně probíhala o týden dříve (to aby Bítešáci mohli
navštěvovat okolní farnosti), se připojujeme
k dalším českým, slovenským, rakouským
a estonským kostelům a modlitebnám.
Úvodní část tradičně patří dětem: přijede
za námi kouzelník, prohlédneme si kostel i varhany a výtvarně se vyřádíme v tvořivé dílně.
V 18.30 bude sloužena slavnostní mše svatá, na kterou naváže pestrý večerní program.
Zaposloucháme se do ušlechtilé hudby v podání několika hudebníků z Tišnovského komorního orchestru a sopranistky Martiny Macko. Dívčí farní sbor Pomněnky nás pohladí
písněmi, ve kterých nepřijdou zkrátka ani hlasy hostujících mužů. Slovem i obrazem se
na chvíli přeneseme do Lurd, kam začátkem května zavítalo několik zdejších farníků.
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Vystoupáme do věží, nahlédneme k varhanám, zapálíme svíčku... A necháme se překvapit,
co dalšího v tajemné noční atmosféře prožijeme.
Michaela Hanzelková

BÍTEŠSKÝ POHÁDKOVÝ LES SE KONÁ 11. ČERVNA
Malé děti i dospělí se mohou těšit na neděli 11. června. Mezi 14.00 a 15.00 hodinou
se u radnice ve Velké Bíteši sejdou stovky příznivců pohádek. Bítešská Kolpingova
rodina a KDU-ČSL pro ně připravily napínavé putování kouzelným lesem, ze kterého
nikdo neodejde s prázdnou. Trasa povede okolo mateřské a základní školy do lesa
směrem na Letnou, aby se posléze vrátila zpět do města na farní zahradu.
Všechny děti, které trasu úspěšně zvládnou, dostanou v cíli na farní zahradě malou
odměnu. Pohádkový les každoročně pomáhá organizovat několik desítek pomocníků,
kterým tímto už předem patří velký dík.
Ladislav Koubek

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice KOZÍ, zaniklý dům čp. 154:

Bývalý dům čp. 154 při pohledu z ulice Pod Hradbami do ulice Kozí v roce 1969. | Foto: Archiv autora

Dům býval výjimečný tím, že se nacházel ve vidlici ulic Kozí a Růžové ulice směrem od náměšťského mostu k někdejší Brněnské bráně do náměstí. Stával na trojúhelníkovém půdorysu
a bývalo možno jej celý obejít. Dnes se na jeho místě nachází pouze parková úprava.
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V r. 1594 držel dům Jan Kolář, po něm r. 1604 Václav Kamas, který zastupoval 8 Kolářových dědiců s jejich celkovými 160 moravskými zlatými podílu.
Roku 1610 zakoupil od Kamase dům v ceně 400 zl. asi jeho příbuzný Adam Brodský.
V r. 1621 již vdova Maruše dlužila lazebníkovi „od hojení nebožtíka“ 8 zl., načež sama
r. 1624 na smrtelné posteli nechala sepsat svou závěť. Dům odkázala svému synovci
Tomáši Brodskému, kterého však jeho vrchnost nechtěla propustit ze svého poddanství,
a tak byl s Tomášovým vědomím dům i s dvěma kravami připsán jeho bratrovi Vítu
Brodskému. Ten se o pět let později Tomášovi odvděčil tak, že mu při jeho ženitbě za
to „dobrodiní“ daroval „krávu a nádobí kolářské“. Své příbuzné z Bystřice nad Pernštejnem, totiž Jana Kratochvíle jakožto syna Valentýna Koláře a zároveň vnuka Maruše
Kolářky a jeho sestru Kateřinu provdanou Stojánkovou vyplatil do r. 1638, čímž měl
dům splacen. Poté r. 1639 prodal zahradu za 26 mor. zl. a r. 1654 roli za 16 r. zl.
Od Víta Brodského zakoupil r. 1663 dům „ležící za městem [...] s připrodáním
1 polici, stola 1, řetěz s vokovem u studně“ za cenu 200 mor. zl. Blažej Bartošek.
Roku 1709 byl dům již po Mikuláši Bartoškovi připsán jeho synovi Jakubu Bartoškovi, který se zavázal vydat svému mladšímu bratru Josefovi při jeho osamostatnění se
jednoho koně a půl vozu. V r. 1752 již vdova Jana nechala připsat dům svému novému
manželovi krejčímu Jiříku Fialovi. O 11 let později „na slušné toho pohledávání
a z ohledu, že suplikant pan Jiřík Fiala, když skrze u svého blízkého souseda Václava
Nekudy dne 19. měsíce Augusti tohoto 1763. roku v noci skrze neopatrnost vyšlej oheň
též i jeho domek, kterej teprve letos ne s nemalým svým nákladem a těžkou svou vlastní
prací vystavěl, jemu zhořel, do tak velkej škody přišel a v chudobu uveden jest, že velmi
těžko jemu přijde znovu zase ten dům stavěti, tím tížej ty verunkový peníze, které z toho
gruntu počestnej obci vyplácet v jeho domovním zápisy za povinnost se tyto nacházejí,
vyplácet, dostatečný jest“, a tak mu městský úřad vejrunky odpustil, čímž měl dům
splacen.
Roku 1782 Jiřík Fiala starší prodal dům „na šraňku“ Josefu Odvářkovi,
„však beze všech rolí gruntovních“, za smluvenou cenu 157 r. zl. Od Odvářky koupil
dům již r. 1785 Václav Růžička za 215 zl. Po dalších třech letech Růžička, který byl
hospodským v Rudě, postoupil „domek“ svému nevlastnímu synovi řezníku Antonínu
Blahovi. Později r. 1830 již řezník Tomáš Růžička prodal dům se stodolou Josefu
Fišerovi za 780 zl. Následně r. 1836 jej koupil Jan Koza za 900 zl. Od r. 1878 jej
vlastnili Jan a Marie Kozovi. Polovina domu byla pak r. 1927 připsána Hubertu
Kozovi, načež následujícího roku koupila dům Antonie Bartošková. Dům byl zbourán
v 70. letech v souvislosti s výstavbou silnice vedoucí nově kolem hradeb Na Valech.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 13, 27, 99,
164, 234, kn. č. 11788, fol. 88, 89, kn. č. 11789, fol. 80, kn. č. 11792, fol. 22, 63, kn. č. 11797, fol.
92. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš
Růžová ulice, č. kn. vl. 92.

Jan Zduba
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – RACI

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Bývaly časy, kdy bítešské vody oplývaly račí populací. Zdejší raci ovšem nepatřili
k nejvyhlášenějším, jakými bývali kupříkladu raci z říčky Cidliny u Jičína v Čechách.
Jak poznamenal Bohuslav Balbín v roce 1679, raci z Cidliny měli velice příjemné a chutné
maso díky tomu, že říčka pomalu tekla na trávu bohatými lukami se zelenými břehy,
bohatě porostlými stinnými stromy, jejichž kořeny pod vodou raci vyhledávali.
Přesto počty raků na území samotné Velké Bíteše nebývaly malé. Kupříkladu v létě roku
1657 si zdejší vrchnost, pobývající ve Vídni, vyžádala z náměšťského panství množství
raků. A jelikož náměšťskému správci bylo „dobře povědomé, že při Byteši takových se
dostati může“, požadoval v pondělí 2. července po bítešském primátorovi dodání 10 kop
(600) raků „pěkných a hrubých“ nejdéle do čtvrtka. Skutečně již třetího dne bylo z Bíteše
do Náměště odesláno 6 kop (360) raků, přičemž na zámek dorazily pouze 4 kopy (240).
Ještě téhož dne byli raci odesláni z Náměště do Vídně. Asi největší množství raků město
zajistilo počátkem července 1674, kdy pro početnou lánskou komisi zajistila mj. 8 kop
(480) raků za 31 krejcarů. V polovině srpna 1681 město zajistilo pro úředníky brněnského
kraje v čele s hejtmanem 5,25 kopy (315) raků, podobně 20. května 1679 pro vojáky v čele
s rytmistrem Šporkem 4,5 kopy (270) raků. Raci byli chytáni jak v potocích, tak v rybnících. Kupříkladu při výlovu Skalního rybníka 24. dubna 1676 obec utržila za prodané raky
12 krejcarů, což odpovídá počtu 3 kop (180) raků. Jak napovídají obecní účty, sezóna raků
začínala v dubnu, vrcholila v červnu a červenci, končila v září. Jejich cena se v poslední
třetině 17. století pohybovala od 4 do 7 krejcarů za kopu, tedy od 0,4 do 0,7 denáru za kus.
Kopa čili 60 raků tak představovala v penězích hodnotu odpovídající zhruba jednomu až
půldruhému kilogramu běžného hovězího či skopového masa.
Obecní účty vypovídají, že město raky běžně nakupovalo. Kupříkladu 26. dubna 1697
byly při dovezení rybí násady z Budišova spolu s (vařenými) raky podávány vejce,
chléb a žemle (15,5 kr.). Jindy v polovině července 1691 zde byli dva komisaři brněnského
kraje pohoštěni 3,75 kopy (225) raků (22 kr.) se salátem (1 kr.) a vejci (1 kr.). Po návratu
primátora z cesty do Náměště 23. června 1681 byl při obědě podáván chléb (1 kr.) s raky
a salátem (2,5 kr.), pivem a octem (7,5 kr.). Zde se jednalo asi o uvařené a oloupané raky
v pivní kyselé omáčce zahuštěné sušeným chlebem, podávané se salátem. Nebo 17. července 1696 bylo vrchnostenskému hejtmanovi odesláno na Klečany pohoštění v podobě raků (3,5 kr.), moudříku (tj. asi ovčí bryndza; 1,5 kr.), žemliček (3 kr.) a páleného
(5 kr.). Složitější byl oběd 26. července 1696, který byl vystrojen u primátora při hoštění
vrchnostenského hejtmana s manželkou. Tehdy bylo připraveno půl kopy raků (3,5 kr.),
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4 kuřata (18 kr.), 2,5 libry neurčeného masa (10 kr.), chléb (6 kr.), žemle a věnečky (8 kr.),
třešně (2 kr.), 3 mázy vína (30 kr.), neurčené množství piva, a při vaření mouka, koření,
máslo, sůl a „jinší věci“ (30 kr.). V tomto případě mohl být připraven „kštesn“, kdy napůl
uvaření raci byli spolu s kuřecím a hovězím masem ztlučeni v hmoždíři, tato (mletá) směs
byla rozředěna polévkou a procezena.
Nejjednodušší přípravou raků bývalo jejich uvaření a při jídle oloupání. Někdy mohli
být pocukrováni a podáváni s omáčkou z vína a vinného octa a ze sušeného chleba;
jindy posekáni v huspenině ze svařených kapřích šupin s hrozinkami a vínem, nebo rovněž
posekaní v kaši s hrozinkami, vínem, medem a růžovou vodou. V 17. století byla z raků připravována paštika a slané dorty. Na sladko byly račí koblihy smaženy na másle. Račí klepeta byla nadívána směsí račího masa, žemlí, žloutků, petrželky a pepře. Roztlučená klepeta
a krunýře sloužily k obarvení omáčky na červeno.
Raci, přesněji rak říční a rak kamenáč, mívali ve staré kuchyni až do počátku 19. století
nemalý význam, načež zájem o ně ve „vyšší“ kuchyni opadl. V současnosti s nimi nelze
v jídelníčku počítat prostě proto, že ze zdejší krajiny vymizeli. Může za to jak znečištění
životního prostředí ve druhé polovině 20. století, tak regulace vodních toků a v neposlední
řadě račí mor. Jsou jakožto kriticky ohrožené druhy chráněni.
Zdroje: Bohuslav BALBÍN, Krásy a bohatství české země: Výbor z díla Rozmanitosti z historie Království českého, Praha 1986, s. 163–164. Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava XVIII., 2014, s. 183–236, zde s. 192. Magdalena BERANOVÁ,
Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Praha 2011, dotisk 2. vydání Praha 2012, s. 130. Čeněk ZÍBRT,
Staročeské umění kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 72, 345, 427, 444, 510, 539, 551.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
Část V

Průmyslovka a protektorát (pokračování)
Po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu roku 1942 byl vyhlášen výjimečný stav. Lidé byli zatýkáni také v Brně, byli vězněni v Kaunicových kolejích
a odtud většinou deportováni do německých koncentračních táborů, pokud nebyli popraveni přímo ve věznici. V té době jsem neměl žádný občanský průkaz, pouze studentskou
legitimaci. Na nový průkaz jsem stál ve frontě asi tří set lidí na chodbě policejního ředitelství, a to jsem nevědomky předběhl stejně dlouhou frontu na chodníku před budovou.
Asi za 14 dnů jsem si mohl vyzvednout nový občanský průkaz nazývaný „Kennkarte“.
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Kdybych byl po atentátu na Haydricha zadržen bez něj, znamenalo by to popravu bez
soudního rozsudku. V té době bylo nejjistější z domu vůbec nevycházet.
Po maturitě
Od počátku července jsem se pokoušel najít zaměstnání. Zkoušel jsem to v První brněnské strojírně v Brně na Olomoucké ulici i u strojírenské firmy Štorek, ale volná místa
pro technické úředníky nikde neměli. Obrat nastal 15. července 1943, kdy jsem dostal
předvolání, abych se dostavil na pracovní úřad v Brně na Cejlu. Stejná pozvání dostali
i ostatní spolužáci.
Asi dvacet z nás bylo převedeno na pražský pracovní úřad v Hybernské ulici, naproti nádraží Praha – střed (dnešní Masarykovo nádraží). Ráno, 18. července v 8 hodin, jsme se
všichni sešli na nástupišti brněnského hlavního nádraží. Měli jsme pouze nějaké jídlo na
cestu, případně na několik dalších dní. Nejlépe byli zásobeni ti, kteří bydleli na vesnici.
Například Karel Musil si vezl asi šestilitrový hrnec škvarkového sádla. Mně maminka upekla
buchty a namazala několik krajíců chleba a jako ostatní jsem si vezl také potravinové lístky.
Do Prahy za prací
Před polednem jsme dojeli na pražské
hlavní nádraží. Zeptali jsme se na cestu do
Hybernské ulice a společně jsme se vydali na
tamní pracovní úřad, kde každý z nás obdržel
tzv. „umístěnku“. Ta nás nasměrovala do určitého závodu, kam jsme byli přiděleni a kde
jsme se měli neprodleně hlásit. Největší počet
z nás byl přidělen do závodů se zbrojní výrobou. Já se spolužákem Františkem Pitnerem
jsme dostali umístěnku do Českomoravských
strojíren, dříve Českomoravská Kolben - Daněk, dnes ČKD Praha. Měli jsme se dostavit
na generální ředitelství v Karlíně, na rohu
Thámovy a Královské, dnes Sokolovské ulice.
Bylo nám vysvětleno, že je to pod nápadným
památníkem Jana Žižky s jeho jezdeckou soSecesní hotel Šroubek na Václavském náměstí.
Zdroj: Museum hl. m. Prahy
chou, a tak jsme se vydali pěšky. Z generálního
ředitelství nás poslali do závodu v Libni, který stál v místě dnešní Sazka-arény. Přijal nás
personální ředitel, kterému jsme ukázali naše vysvědčení - Pitner maturitní, já z posledního ročníku průmyslovky, protože maturitní jsem nechal doma, obával jsem se, abych je
neztratil. Ředitel nám řekl: „My vás přijmeme, ale ubytování Vám poskytnout nemůžeme,
protože žádné ubytovny nemáme. Přijďte zítra, až si najdete nějaké ubytování“. Větší štěstí
měli spolužáci, kteří byli přiděleni do závodů, které vyráběly letadla, jako Avia, Letov,
kde ubytovny měli.
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Ubytování
Předpokládali jsme, že podnájem seženeme, a tak jsme se prošli po Václavském náměstí
a ubytovali se v hotelu Juliš (Vašata), poblíž křižovatky s Vodičkovou ulicí. Ráno jsme posnídali něco ze svých zásob, v hotelovém bufetu jsme si dali čaj a opět pěšky jsme se vydali
do Karlína, kde jsme se v náhodně zvolených obchodech vyptávali na možnosti podnájmu.
Takto jsme postupně došli až k nám již známé Thámově ulici. V obchodě se sportovními
potřebami na rohu ulice nám jeho majitel pan Fanta řekl, že jeho švagrová paní Kopecká
má jedno volné místo v bytě nad obchodem. Tato starší, asi padesátiletá slečna se pronajímáním pokojů živila. Protože jsem chtěl bydlet společně s kamarádem Pitnerem, požádali
jsme ji, zdali by nám nemohla uvolnit také druhé lůžko obsazené panem Hamršmídem.
Navrhli jsme, aby pro něj přidala další lůžko a my že bychom obsadili ty dvě postele vedle sebe. Paní bytná souhlasila a nám se tak nečekaně rychle podařilo v Praze zajistit ubytování. Dům, ve kterém jsme bydleli, stál na hlavní Královské třídě (dnešní Sokolovská),
po které jezdily elektrické tramvaje, byly starší konstrukce a daleko horší než v Brně.
Vydávaly strašný syčivý zvuk, kvůli kterému jsem tři dny nespal, než jsem si na to zvykl.
První zaměstnání
Ještě tentýž den jsme odjeli tramvají do libeňského závodu k personálnímu řediteli,
který nás rozmístil na příslušná oddělení. Kamarád Pitner nastoupil do konstrukční kanceláře divize obrněných transportérů a já do oddělení konstrukce provozu ústředního
topení, chlazení a klimatizace, s nástupním platem asi 1500 K měsíčně. Toto oddělení se nacházelo na detašovaném pracovišti v místnostech kavárny „U Hájků“ v Pobřežní ulici, vedoucí z náměstí Republiky do Karlína, a později bylo přemístěno na Vinohradskou třídu. Takových přesunů bylo v Českomoravských strojírnách více proto,
aby se v libeňském závodě uvolnil prostor pro výrobu malých čtyřkolových obrněných
transportérů, které měla patentované Českomoravská Kolben – Daněk. Ve výrobních
halách nově postaveného závodu se zase vyráběly letecké motory německé konstrukce.
V Karlíně, kde bylo generální ředitelství, se vyráběla německá dvoumotorová letadla
značky Siebel (viz. foto), která byla po válce našimi techniky překonstruována na osobní
dopravní letadla, nazývaná také „letecké taxíky“.
Kromě ústředního topení byly v našem útvaru vyráběny kotle, potrubí a parní turbíny.
Firma vyráběla také kompletní zařízení elektráren. Šéfem celého útvaru byl prokurista
Plachý, který přišel z ČKD Blansko, kde se vyráběly vodní turbíny a čerpadla. Přednostou
konstrukční kanceláře („konstrukce“) ústředního topení byl Ing. Huml, jeho zástupcem
Ing. Dvorský, který mně přiděloval práci. Pan přednosta se svým několikatisícovým platem
si osobně hlídal veškeré náklady. Mně přidělil starší pracovní stůl s kalamářem, příložník,
trojúhelník, násadu na pero, redispero, špičku do pera, jednu tuhu - „krajon“ jsem měl svůj
a také logaritmické pravítko, které mě stálo 102 K. V konstrukci bylo deset konstruktérů,
z toho jeden Rus – průmyslovák, který mluvil plynule česky, bez přízvuku a jeden Ukrajinec – Ing. Goračij, který se česky pořádně nenaučil. V našem technickém úseku bylo oddělení konstrukce, technologie, zásobování, odbyt, účtárna a pokladna, zkrátka kompletní

34 | Červen 2017

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

Dvoumotorové německé letadlo Siebel vyráběné v II. světové válce v Karlíně. | Zdroj: Bundesarchiv

samostatný útvar. V účtárně pracovala také slečna Ráčková původem z Křoví, a jak říkala,
její sestřenice byla slečna Irena Velebová z Velké Bíteše.
První úkoly
Mým prvním úkolem byl projekt ústředního topení rodinného domku podle pokynů zástupce přednosty Ing. Dvorského, který sám provedl výpočty tepelných ztrát. Řekl jsem
mu, že na Vyšší průmyslové škole v Brně jsme měli předmět „Topení, větrání, klimatizace – výpočty a konstrukce“, kterému nás vyučoval Ing. Hlaváč. Dal mi tedy další úkol
– provést tepelné výpočty výrobní haly Zbrojovky v Povážské Bystrici, kterou stavěla
Zbrojovka Brno.
Na předtištěných formulářích jsem provedl výpočty tepelných ztrát jednotlivých zdí,
střech, oken atp. Vypočítané ztráty jsem zaokrouhloval na koncovou nulu nebo pětku.
Veškeré výpočty mně zástupce přednosty překontroloval a koncové číslice opravil červeným perem, přesně od nuly do devíti. Lišili jsme se pouze několika kilokaloriemi,
což u tak velké haly byla zanedbatelná odchylka. Takto se prováděly tepelné výpočty projektů výrobních hal, skladů i rodinných domů.
Veškerou činnost stále kontroloval náš přednosta Ing. Huml, který měl ve své oddělené kanceláři okno s výhledem na naše pracoviště. Jednou mě zahlédl sedícího na židli,
s nohami nataženými pod stolem. Ihned za mnou přišel a upozornil mě, abych si sedl pořádně, že si křivím páteř.
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Život v metropoli
Práce v oddělení byla zajímavá, bydlel jsem nedaleko, obědval jsem v bufetu nebo
v restauracu U Rozvařilů a večeřel v bufetu paláce Lucerna na Václavském náměstí.
Na oběd a večeři jsem vydával 50-ti gramové potravinové lístky, což odpovídalo asi
35 gramům uvařeného nebo upečeného masa, k tomu byly tři knedlíky, ke kterým mi někdy paní obsluhující přidala i další. Každou neděli jsme si s Frantou Pitnerem dopřáli
sváteční oběd – stogramovou porci roštěné s knedlíkem - v hotelu Šroubek na Václavském
náměstí (viz foto). Poněvadž se nám zdálo, že nám dávají malé porce masa, vyměnili jsme
tento hotel za restauraci U Anděla na Smíchově.
V našem bytě nebyla koupelna, tak jsme se chodili jednou týdně vykoupat a zaplavat si
do bazénu 5 x 10 metrů v hotelu AXA Na Poříčí. V takové zdánlivé pohodě probíhal náš
pobyt v okupované Praze. Bohužel netrval dlouho...
Pokračování příště
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH
BŘEZKA (I. část)

Březka – letecký snímek. | Zdroj: Regionální učebnice

36 | Červen 2017

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

Především příjemný pocit jsem si odnesl ze setkání s předsedou osadního výboru Březky
Pavlem Burianem. Ten přišel „od včel“, svlékl včelařský mundur a posadil mě ke stolu
na dvoře jejich zemědělské usedlosti. Byl klidný májový podvečer a Pavel začal vyprávět.
Ptát jsem se moc nemusel, stačilo jen naslouchat, občas něco naznačit a hlavně si vše zaznamenat. Věděl jsem, že Březka je vesnice s velkou „selskou“ tradicí, na jejichž gruntech
úspěšně hospodařilo mnoho moudrých hospodářů - sedláků. Přesto jsem po všech těch
dějinných zvratech cítil v podvědomí určité obavy z možné uzavřenosti některých obyvatel.
Ale nebylo tomu tak.
Základní informace o obci
Vesnice je vzdálena necelých 5 km vzdušnou čarou směrem západním od Velké Bíteše.
Leží na mírném svahu, v průměrné nadmořské výšce 493 m n.m., několik desítek metrů
jižně pod silnicí spojující Velkou Bíteš s Tasovem. V téměř pravidelném kruhu je obklopena vesnicemi: Nové Sady, Bezděkov, Jáchymov, Holubí Zhoř, Čikov, Jasenice, Jestřabí
a Jindřichov. Jejím spodním, jihovýchodním okrajem protéká potok Drchalka, jehož jedna
větev pramení u Jáchymova a druhá vytéká z bezděkovských rybníků. Potok napájí obecní
rybník a v jižním cípu katastru se vlévá do potoka Jelenky přitékajícího od Holubí Zhoři.
Po zrušení roboty v roce 1848 se v letech 1850 až 1892 stala Březka součástí osady Jasenice. V roce 1892 vznikla samostatná politická obec Březka, složená ze tří osad: Březky,
Jestřabí a Jindřichova. Byla jednou z nejmladších obcí na Moravě a v roce 1920 se od ní
osady Jestřabí a Jindřichov oddělily. Samostatnost obce Březky trvala s menšími peripetiemi až do roku 1980, kdy se stala místní částí města Velké Bíteše. V obci žije 90 stálých
obyvatel.
Obcí s podobným názvem, jímž je společný slovní základ „břez-“, je v okolí více: Březejc, Březí, Březina, Březka, Březské a přiznejme si, že se v tom mnohdy obtížně orientujeme.
„Jak se vám tady žije, co se podařilo...?“, začínám se
ptát.
„Já si myslím, že za posledních 5 let se udělalo celkem dost, spolupráce s městem je také dobrá, jsou třeba
nějaké problémy, ale mohu říct, že nám město vychází
vstříc. Odpracovali jsme spoustu brigádnických hodin“,
říká Pavel Burian – a má pravdu:
Oprava zvoničky
Veškeré práce si občané dělali sami. Na radě města
se dohodli, že pan Navrátil zapůjčí lešení ze své stavební firmy. Otloukly se staré omítky, nahodily nové
a pan Koza nanesl nový nátěr. Ušetřily se velké peníze,
platil se pouze materiál.
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„Velkým přínosem pro obec je Petr Dačev mladší, který se přiženil k Hladíkům. Je velice
aktivní, zúčastňuje se brigád a rozumí zednickým pracem“, pochvaluje si předseda OV.
Oprava Boží muky nad návsí
Během několika posledních let se opravovala vícekrát, ale omítka znovu opadala.
Letos to bude opravovat již zmíněný Petr Dačev, město zafinancuje pouze materiál.
Pelánův křížek
Jeho renovací a vkusnou úpravou okolí získala obec pěkné odpočinkové místo, které láká
kolemjdoucí i projíždějící cyklisty ke krátkému zastavení či posezení na pěkné lavičce.
Nachází se nad vesnicí směrem na Jestřabí, vpravo, přímo u nově upravené „silničky“.
„Křížek se celý opravil, opravilo se i okolí křížku, vykátilo se „šábí“ a vedle se zasadily dvě lípy. Na položené panely se umístila odpočinková lavička. Místo bylo za velké
účasti místních i přespolních posvěceno tasovským panem farářem v neděli 22. 9. 2012.
Všechno se dělalo dobrovolně v akci Z“, informuje Pavel Burian.
Oprava prodejny
Obec má k disposici asi 262 tisíc Kč, a tak se členové osadního výboru (OV) loni
rozhodli pro opravu prodejny bývalé Jednoty, která je ve vlastnictví obce a vede ji paní
Janštová. Natřela se plechová střecha, zábradlí i parapety. Opravil se také komín a současně s ním i komín na KD. Komíny byly rozebrány brigádnicky a nové postavil P. Dačev.
Celá akce stála obec pouze 33 tisíc Kč.
Oprava střechy kulturního domu

Na doporučení občanů bylo OV rozhodnuto, využít část nového „osadního
rozpočtu“ k opravě střechy na kulturním
domě.
„Pro tuto akci jsme vybrali firmu
Dvořák z Jabloňova. Bylo domluveno,
že si ušetříme nějaké peníze a rozebereme
střechu sami. Sundali jsme veškerou střešní
krytinu včetně laťování, všechno uklidili
a připravili pro firmu. Ta nabila střešní
latě, plochu podfóliovala, položila nové
Oprava kulturního domu. | Foto: Archiv obce
střešní tašky, nové okapy - a my máme kulturní dům zase opravený“, dodává spokojeně Pavel Burian.
Velká brigádnická akce na obecním rybníku
Asi 15 občanů vyčistilo a zplanýrovalo celou pravou stranu rybníka. Vykácely se olše
a jívy, jejichž spadané listí bylo příčinou znečišťování. S tím je spojená také celá levá
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strana rybníka, která se však vzhledem k níže uvedené „velké“ akci, financované z evropských dotací, už nebude čistit svépomocí, ale zadá se nějaké firmě.
Revitalizace obecního rybníka
Před dvěma roky požádala Březka o vybagrování tohoto rybníka a letos je velká
naděje, že k tomu opravdu dojde. Nedávno
byli totiž na jednání rady města přizváni
předsedové OV, kde se mj. dověděli,
že na letošní rok se plánuje revitalizace
obecních rybníků ve dvou místních částech, a to v Bezděkově a Březce.
„Akci bude z větší části financovat
město, to však požaduje spoluúčast,
ale všechno je ještě v jednání, takže uviČištění rybníka. | Foto: Archiv obce
díme“, informuje předseda OV a pokračuje: „Byly vypracovány projekty a město zažádalo o dotaci. Revitalizace by měla zahrnovat odbahnění, opravu hráze, opravu výpusti a přetokového kanálu. Zatím se hledá firma,
která by to zrealizovala. S bítešskými rybáři jsme se dohodli, že vybagrování proběhne
kvůli slovení na podzim, v co nejzazším termínu“.
Fotbalové hřiště
V minulém roce se občané dohodli, že si sami vybudují fotbalové hřiště. Nutné minimální finanční prostředky obec čerpala z nově přiděleného „osadního“ rozpočtu a na realizaci se podílelo také město. Pavel Burian k tomu dodává:
„Loni jsme to celé navezli hlínou, kterou nám věnoval pan Bureš. Pan Pavlíček z Velké
Bíteše nám to celé srovnal bagrem a asi dvacet občanů - včetně žen a dětí - vzalo do ruky
hrábě a celou plochu uhrabali, vysbírali kameny, ručně to zaseli a zahrabali. Dnes tam
vzniká krásné fotbalové hřiště, je tam nádherný trávník, ale vzhledem k tomu, že budeme
dělat ten rybník, tak pokračovat zatím nebudeme. Ještě bychom chtěli umístit za branku
ochranné sítě a na některých místech natáhnout pletivo, aby neutíkaly míče. Za čtrnáct dnů
plánujeme první zápas, protože tráva je už pěkně vzrostlá“.
„Pavle překvapils mě tím, kolik toho děláte i jak zasvěceně o tom vyprávíš“,
dodávám uznale a on končí slovy:
„Tady se každý rok udělá mnoho práce, odpracuje se mnoho hodin zdarma,
tak jak to bývalo kdysi. Chtěl bych, aby si Bítešáci uvědomili, že se v místních částech žije,
sice obtížněji než ve městě, a že jejich obyvatelé dokáží pro svoji obec vykonat i v dnešní
době mnoho dobrovolné práce“.
Dokončení příště
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
OSLAVA SVÁTKU SV. FLORIÁNA VE VELKÉ BÍTEŠI
Ve čtvrtek 4. 5. 2017 proběhlo tradiční hasičské cvičení zvané „Floriánek“. Tento památný zvyk pochází ještě z dob před vznikem hasičského sboru, kdy se o obsluhu hasičských stříkaček staraly řemeslné cechy. V době zřízení městských řemeslných cechů
počínaje 15. stoletím měly samostatné družstvo, kterému byly svěřeny stříkačky a hasičské
nářadí, a vykonávaly hasicí a záchranné práce. Každoročně pak byla konána na den svatého Floriána dne 4. května zkouška se stříkačkou, což se nazývalo „Floriánské stříkání“.
Patronát sv. Floriána se datuje po velkém požáru Velké Bíteše v roce 1690. V této vypjaté
době byl zmíněný požár chápán jako „nešťastný“, že si město následně zvolilo za své patrony čtrnáct svatých pomocníků a sv. Floriána k ochraně před nouzí a ohněm. V letech
1721-1725 byl zaveden ve městě nový obyčej konat prosebný průvod za odvrácení ohně od
města v den svatého Floriána, který byl zvolen za patrona města.
Letošní oslava svátku sv. Floriána byla spojena s připomínkou 145. výročí organizované požární ochrany ve městě. V sobotu 6. května 2017 proběhla ve farním kostele
sv. Jana Křtitele mše svatá k patronu hasičů a města Velké Bíteše sv. Floriánu za živé a zemřelé hasiče. Mši sv. sloužil novoříšský premonstrát R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný,
pověřený duchovní službou u hasičských sborů v rámci brněnské diecéze společně s trvalým jáhnem Vladimírem Večeřou z farnosti Zbraslav. Po mši proběhla v prostorách hasičské stanice slavnostní schůze, kterou zahájil velitel sboru Ludvík Zavřel a přivítal vzácné

Mše svatá k patronu hasičů a města Velké Bíteše sv. Floriánu za živé a zemřelé hasiče v kostele sv. Jana Křtitele. | Foto: Otto Hasoň
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Mše svatá. | Foto: Jiří Pokorný

hosty. Během uctění památky zemřelých hasičů pronesl kněz modlitbu. V úvodu slavnostního programu místostarosta města Ing. Tomáš Kučera dekoroval slavnostní prapor SDH
pamětní stuhou. Následně za zřizovatele zásahové jednotky předal 11 hasičům medaili
„Za aktivní činnost v jednotce SDH obce“. Schůze pokračovala slavnostním projevem náměstka starosty SDH Velká Bíteš Miloše Rozmarina. Dalším bodem bylo předání ocenění
zasloužilým členům. Byla udělena věrnostní medaile za 10 let činnosti a 2 stužky za 50 let
aktivní činnosti. Celkem byla udělena 4 čestná uznání Okresního sdružení hasičů Žďár nad
Sázavou, 4 medaile „Za příkladnou práci“, 9 medailí „Za zásluhy“, 4 čestné uznání Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina, 5 medailí „Sv. Floriána“, 1 medaile „Za zásluhy
o výchovu“, 4 medaile „Za mimořádné zásluhy“, 1 „Čestné uznání ústředí“. Nejvýše uděleným vyznamenáním byl „Řád sv. Floriána“ jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci pro naplnění hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj hasičských záchranných
služeb, který obdrželi Vladimír Veleba, Ludvík Zavřel a Jaromír Poledňa in memoriam.
Dále byly uděleny odznaky odbornosti SH ČMS, to 3 odznaky strojník SH ČMS
a 5 odznaků technik ochrany obyvatelstva. Ve zdravicích hostů vystoupil náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka, který jménem VV SH ČMS předal sboru jako kolektivu
„Řád sv. Floriána“. Okrskový velitel Petr Fousek předal okrskovému starostovi Ludvíku
Zavřelovi záslužnou medaili Vincence Broži s pořadovým číslem 2. Po slavnostní schůzi
pokračovala neformální zábava a podání občerstvení.
David Dvořáček
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HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
Okrsková soutěž v požárním sportu se letos konala v neděli 14. 5. 2017 v Níhově
v krásném sportovním areálu u rybníka. 13 družstev mužů a 1 družstvo žáků z okrsku
č. 22 Velká Bíteš se utkalo v požárním útoku, štafetě 4x50 metrů s překážkami
a požární teorii. Zahájení vlastní akce provedl okrskový starosta Ludvík Zavřel.
Hlavní a nejatraktivnější část soutěže je tradičně požární útok. Soutěžilo se podle
pravidel požárního sportu, kde v této nejnižší soutěži jsou povoleny některé úlevy.
Stroj a veškeré nářadí se musí v časovém limitu pěti minut umístit na základnu o rozměrech 2 x 2 metry. Nádrž na vodu je od základny ve vzdálenosti 4 metry a sestavuje
se k ní sací vedení ze dvou savic A110, každá o délce 2,5 metru a sací koš. Útočné
vedení sestává ze tří hadic B75, rozdělovač a dva proudy po dvou hadicích C52.
Útok je veden na dva nástřikové terče vzdálené 100 metrů, čára pro stříkání je 10 metrů
před terči. Všechna cvičení proběhla dobře organizovaně a v pořádku bez jakýchkoliv
komplikací. Příznivci hasičů a místní občané vytvořili dobrou diváckou kulisu a doufáme, že si ve společnosti hasičů užili krásné nedělní odpoledne. Při slavnostním vyhodnocení byly předány poháry. Požární sport v souladu s platnými právními předpisy
chápeme jako prostředek ke zvyšování fyzické, psychické a odborné přípravy hasičů.
Je nástrojem, který napomáhá zvyšování povědomí o požární ochraně a pomáhá získávat další dobrovolníky pro oblast požární ochrany a bezpečnosti občanů České republiky. Hasičské zápolení bylo velmi zdařilé a soutěžícím lze jen popřát, aby své znalosti
a dovednosti používali co nejméně při skutečných zásazích a neštěstích.

Z okrskové soutěže. | Foto: David Dvořáček
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Výsledková listina:
Muži:
1) Níhov „B“
2) Níhov „A“
3) Nové Sady

Žáci:
1) Křižínkov
David Dvořáček

OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVEK Z KONCERTU
Milí účastníci koncertu TAJEMSTVÍ DVOU SRDCÍ v kulturním domě ve Velké Bíteši
dne 14. 5. 2017. Dovolte nám touto cestou poděkovat za Vaši účast a finanční příspěvek,
který se díky Vám vyšplhal na hodnotu 12.520,- Kč. S radostí jej osobně předáme misionářům na hoře Živčákové (Turzovka) na splátky dluhů z výstavby chrámu Panny Marie
Matky Církve. Pán Bůh Vám to zaplať! Dále děkujeme Všem, kteří se podíleli na přípravě
koncertu. Děkujeme!
Skupina Bohumilové – sourozenci Macholánovi

ZA JAROSLAVEM RYBNÍČKEM (*1942 – †2017)
V pátek 18. dubna 2017 jsme se v brněnském krematoriu na Jihlavské ulici rozloučili s panem Jaroslavem
Rybníčkem z Košíkova, který byl v letech 1985 až 1990
předsedou Městského národního výboru ve Velké Bíteši. Následující slova rozloučení byla pronesena autorem článku v obřadní síni:
Jeho životní příběh
„Pan Jaroslav Rybníček se narodil 1. listopadu roku
1942 v Košíkově rodičům Josefovi a Františce Rybníčkovým jako třetí dítě ze čtyř sourozenců. Jeho tatínek byl
vyhlášeným tesařem a maminka se starala o domácnost.
Po ukončení Základní školy ve Velké Bíteši vystudoval Střední odbornou školu elektrotechnickou v Brně Jaroslav Rybníček. | Foto: Rodinný archiv
a absolvoval základní vojenskou službu. V roce 1965 se oženil se slečnou Marií Kubitovou
a společně vychovali dva syny – Jaroslava a Miroslava. Od roku 1965 do roku 1970 pracoval jako mistr odborného výcviku na učňovském středisku, potom až do roku 1978 jako
elektrikář na ropovodu, a dále, až do roku 1981, jako vedoucí přečerpávací stanice.
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Od roku 1976 se angažoval také ve veřejném životě a působil v samosprávných orgánech města Velké Bíteše. Nejprve jako poslanec – člen rady města a současně předseda
Občanského výboru v Košíkově a v letech 1981 až 1985 již jako uvolněný místopředseda
Městského národního výboru. Vzhledem ke svému zodpovědnému přístupu k výkonu funkce
zastupitele, svým znalostem i příkladnému osobnímu životu byl v roce 1985 zvolen předsedou Městského národního výboru ve Velké Bíteši. Tuto funkci vykonával až do roku 1990.
Po odchodu z komunální politiky navázal na své dřívější zaměstnání „na ropovodu“
a pracoval u firmy MERO jako technik – trasař. Ve veřejném životě se však angažoval
i nadále. Od roku 1990 byl zastupitelem za hnutí „Morava“ a od roku 1998 za KSČM.
Do důchodu odešel v roce 2004 a v roce 2014 ovdověl.
Pan Rybníček byl levicově orientován, byl dobrým řečníkem, vynikal svou zásadovostí
i citlivým přístupem k lidem, a jak se pěkně vyjádřili jeho synové – „byl každým coulem humanista“. Oblibu si získal nejen v příbuzenstvu, v rodné obci, ale také ve všech
pracovních kolektivech, kde působil. Byl také šikovným řemeslníkem - „všeumělem“,
vášnivým zahrádkářem a cyklistou, v mládí také výborným hokejistou“.
Poděkování
„Dovolte mi, abych z pověření starosty města Velké Bíteše Ing. Milana Vlčka poděkoval
panu Jaroslavu Rybníčkovi za jeho dlouholetou obětavou práci pro město i pro společnost. Pomyslnou kytičku vzpomínek a díků přikládá také Osadní výbor Košíkova a jeho
obyvatelé, Sbor dobrovolných hasičů i bítešští hokejisté. V neposlední řadě se loučí a za
vykonanou práci děkuje také vedení firmy MERO i její zaměstnanci“.
Připomeňme si, že v době jeho předsedování měla Velká Bíteš 14 místních částí – kromě
současných devíti ještě Křoví, Křižínkov, Katov, Níhov a Nové Sady. Na městském úřadě
bylo 9 zaměstnanců a 3 funkcionáři samosprávy, technické služby řídil 1 vedoucí a 1 úředník.
Některé akce v jeho volebním období
• Zahájení výstavby školského areálu stavbou kotelny a uhelny
• Stavba požární zbrojnice (prostavěn 1 mil. Kčs)
• Zahájení stavby prodejny Na Návrší
• Stavba mateřské školy v Křoví pro 60 dětí (2,8 mil. Kčs)
• Rekonstrukce kostelních hradeb
• Projektová příprava centrální čistírny odpadních vod
• Projektová příprava plynofikace města
• Přístavba a nadstavba Dětské psychiatrické léčebny (10 mil. Kčs)
• Přístavba polikliniky (8 mil. Kč)
Děkujeme, pane Rybníčku – za vedení města, za občany i za redakci Zpravodaje!
Čest Vaší památce!
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DVACET LET PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VELKOBÍTEŠSKA
Loňské výročí proběhlo bez valného povšimnutí redakce i čtenářů. A není divu,
vždyť jubilejní 20. svazek vlastivědného sborníku Západní Morava (2016) vyšel teprve
v prvních měsících letošního roku. Již tradičně přinesl i několik článků, které jsou svým
námětem blízké i bítešským čtenářům. Už třeba proto, že Dušan Cendelín zasazuje nedaleký Tasov do někdejší sítě středověkých cest, nebo že autorská dvojice Josef Unger - Jan
Zduba zde uveřejňuje výsledky historického a archeologického průzkumu, který uprostřed
jindřichovských lesů vystopoval dávno zaniklou ves Přibyslavice. Územně či historicky
nemá k srdcím některých bítešských čtenářů daleko ani práce Jany Mecerodové o Okresní
prokuratuře v Tišnově, jež až do roku 1960 prosazovala poúnorovou zákonnost i v sousední Kuřimské Nové Vsi, v Kuřimském Jestřabí či ve Svatoslavi.
I z právě zmíněných titulů je zřejmé, že obsah 20. ročníku Západní Moravy není
svou náplní programově nijak „jubilejní“, ale že i nadále soustředěně pokračuje v odhalování historie důvěrně známých míst žďárského a třebíčského okresu. A to je dobře,
protože započaté, svědomité rozvíjené a se zájmem sledované dílo svědčí o tom,
že potřebné, poučné a konečně i zábavné poznávání minulosti našeho kraje není zdaleka
u konce. Jedině vytrvalý zájem na straně badatelů i čtenářů vytváří příznivé podmínky pro
vydávání sborníku a spolu s nimi zároveň otvírá i nadějnou perspektivu dalších ročníků.
Vhodný způsob, jak právě na prahu třetího desetiletí nezbytnou badatelskou i čtenářskou
pozornost povzbudit, představuje ohlédnutí za dosavadním obsahem. A po něm se ohlíží
i jubilejní 20. svazek, který za léta 1997-2016 přináší kompletní bibliografii všech dvaceti ročníků. Takový přehled dosud publikovaných příspěvků je pak užitečnou pomůckou
oběma zainteresovaným stranám. Čtenářům ukazuje vše, co by mohli z regionální historie
zásluhou sborníku už znát nebo využít, a autorům zase pomyslně svítí na cesty, na které
je možné navázat nebo se jimi teprve objevitelsky vydat. Probádané i opomíjené směry
vlastivědného bádání na samotném Velkobítešsku pak naznačuje náš následující výběr
všech uveřejněných článků, které se svým obsahem vztahují k dějinám tohoto regionu,
a jako takové by se mohly stát inspirací i pro čtenáře bítešského Zpravodaje.
Redakce ZM
I. ročník, 1997
ŠTINDL, M.: Velké Meziříčí a Velká Bíteš ve svazku sousedství. (Každodenní komunikace
poddanských měst v 17. století), s. 3 – 19.
HOUZAR, S.: O historickém dolování na jihozápadní Moravě, s. 33 – 49. (Jasenice, Pucov, Křoví)
GREGOR, F.: Pečetě obcí okresu Třebíč, část I., s. 94 – 113. (Čikov, Hluboké, Jasenice,
Jedov, Jinošov)
II. ročník, 1998
ŠTARHA, I.: Hrdelní soudy na Žďársku, část I., s. 3 – 17. (Osová Bítýška)
HOUZAR, S.: Historické dolování v okolí Žďáru nad Sázavou a Bystřice nad Pernštejnem,
s. 18 – 33. (Křižínkov, Křoví)
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ŠTINDL, M.: Almužníci 17. století na cestě do Bíteše a Meziříčí. (Pokus o zachycení pohybu na okraji barokní společnosti), s. 83 – 100.
GREGOR, F.: Pečetě obcí okresu Třebíč, část II., s. 101 – 134. (Krokočín, Lhotice,
Naloučany, Ocmanice, Otradice)
KŘESADLO, V.: Z Enkenfurtu Bezděkovem (Dlouhá cesta ke změně názvu obce),
s. 177 – 179.
III. ročník, 1999
ŠTARHA, I.: Hrdelní soudy na Žďársku, část II., s. 3 – 17. (Velká Bíteš)
NOVÁČKOVÁ, E.: Zánik mlynářských živností v okrese Třebíč, s. 106 – 117 (Jedov,
Ocmanice, Vaneč, Křižínkov, Křoví, Pánov, Níhov, Radoškov, Vlkov, úJezd, Velká Bíteš)
MATEJOVÁ, E.: Úsilí města Velké Bíteše o založení mětsjké spořitelny a její osudy
do vzniku první republiky, s. 283 – 286.
PROKEŠOVÁ, Z.: Významné životní jubileum velkobítešského archiváře, s. 318 (Jaromír Kotík)
IV. ročník, 2000
ROJČÍKOVÁ, K.: Magické praktiky velkobítešských čarodějnic, s. 149 – 154.
V. ročník, 2001
ŠTINDL, M.: Tulácké příběhy ze západní Moravy. (Pokus o identifikaci okraje barokní
společnosti), s. 59 – 81. (Velká Bíteš)
SMUTNÝ, B.: Hospodářský stav panství Náměšť nad Oslavou v roce 1752, s. 181 – 187.
VI. ročník, 2002
NEČAS, C.: Otradičtí Romové, s. 154 – 155.
VII. ročník, 2003
HODEČEK, D.: Stručné dějiny zámku v Náměšti nad Oslavou, s. 3 – 40.
CENDELÍN, D.: Nové objevy středověkého osídlení na Velkobítešsku (Relikty opuštěných
cest jako jeden z nástrojů prospekce zaniklého osídlení), s. 146 – 155.
GREGOR, F.: Staří fotografové a vydavatelé pohlednic v Náměšti nad Oslavou, s. 172 – 175.
VIII. ročník, 2004
ŠTINDL, M.: Bítešští a novoměstští sirotci na přelomu 17. a 18. století. (Pokus o sledování
osudové „kariéry“), s. 44 – 67.
SMUTNÝ, B.: K počátkům továrny na jemná sukna v Náměšti nad Oslavou a její činnosti
do konce napoleonských válek, s. 83 – 98.
KOTÍK, J.: Příspěvek k diskusi o kronikách, s. 211 – 212.
IX. ročník, 2005
GREGOR, F.: Zápisy rektora Jana Michaela Breijnna, s. 122 – 136 (Náměšť nad Oslavou).
CENDELÍN, D.: Pokus o plošné vymezení zaniklého osídlení v trati „Starý Javůrek“
na Velkobítešsku, s. 137 – 142.
X. ročník, 2006
GREGOR, F.: Náměť nad Oslavou v letech 1628 – 1848, s. 5 – 25.
XI. ročník, 2007
ČERNÁ, Z.: Jindřich Šilhan – badatel v oboru dějin papírenství, autor historických
a vlastivědných prací z historie Vysočiny, s. 214 – 215 (Čikov).

46 | Červen 2017

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

XIII. ročník, 2009
ZDUBA, J.: Urbanistický vývoj vrchnostenského města Velké Bíteše 1414 – 1848,
s. 150 – 175.
ŠTINDL, M.: Nucené vystěhování tzv. kulaků z okresů Velké Meziříčí a Velká Bíteš v padesátých letech 20. století, s. 226 – 266.
ŠTINDL, M.: Pan „profesor“ odešel, s. 316 – 317. (Jaromír Kotík)
XIV. ročník, 2010
MRÁZKOVÁ, I.: „…aby byl P. Jakub Deml proti bezpečnosti cti dle zákona potrestán“
aneb O jedné soudní při mezi tasovským sokolem a velkobítešským Orlem, s. 24 – 32.
ZDUBA, J.: Osová Bítýška a Vlkov na osovském panství mezi léty 1548 – 1638 dle gruntovních register (Přehledy právních deliktů a vlastnických převodů gruntů), s. 75 – 118.
HLAVÁČEK, P.: Václav Jiří Dusík (Příspěvek k historii hudebnického rodu), s. 139 – 147.
(Velká Bíteš)
XV. ročník, 2011
ZDUBA, J.: „Nešťastný pád ohně“ ve verdenberské Velké Bíteši v roce 1690, s. 27 – 49.
ŠIKULA, M.: Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace padesátých let 20. století
v moravských okresech severozápadního Horácka, s. 110 – 137. (Velká Bíteš)
XVII. ročník, 2013
ZDUBA, J.: Italové a Francouzi usedlí v žerotínské Velké Bíteši (16. a 17. století), s. 5 – 17.
ŠIKULA, M.: Územně správní potýkání okresů a krajů na česko-moravském pomezí (Příspěvek k otázce novodobého vymezování hranic územně správních celků na Vysočině),
s. 79 – 106. (Velkobítešsko)
XVIII. ročník, 2014
ŠIKULA, M.: Politická mozaika okresů Nové Město na Moravě a Velké Meziříčí
po květnových volbách v roce 1946, s. 148 – 182. (Velkobítešsko)
ZDUBA, J.: Barokní pohoštění města Velké Bíteše, s. 183 – 236.
XIX. ročník, 2015
HÁJEK, J.-ŠTINDL, M.-ZDUBA, J.: Po stopách bítešských popravišť, s. 49 – 59.
ZDUBA, J.: Počátky barokních slavností města Velké Bíteše (1662–1730), s. 60 – 72.
XX. ročník, 2016
UNGER, J.-ZDUBA, J.: Zaniklá ves Přibyslavice (Velká Bíteš-Jáchymov), s. 195 – 202.
(Ročníky VI/2002-XX/2016 jsou dosud k dostání v Informačním centru Velká Bíteš)
Martin Štindl

FOLKLÓR NA BÍTEŠSKÉ POUTI
O bítešské tradici podhoráckého folklóru nikdo asi nepochybuje. Ve městě ji
mnoho let udržují formální i neformální uskupení, jejichž taneční, hudební a pěvecká vystoupení lze v průběhu kalendářního roku zhlédnout na několika pra-
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videlných akcích. Dobrou tradici je však třeba nejen provozovat, ale ideálně čas
od času také oživit. Jedině tak bude udržovaná tradice nejen žijící, ale i skutečně
živá. Právě z tohoto důvodu by se k „Mladému Bítešsku“, „Setkání na Podhorácku“
či k „Bítešskému jarmarku“ mohl časem nebo příležitostně připojit třeba program
pouťový. Ale jaký? Vždyť historickou ani folklórní tradici si přece nelze svévolně
vymýšlet. Pro tu je potřeba mít alespoň nějaké doklady či relikty starší praxe,
z níž naše dnešní – tzv. „tradiční“ – počínání vychází.
Ani v případě patrociniální pouti, tedy oslav svátku sv. Jana Křtitele, se však nemusí město Velká Bíteš o nedostatek dokladů své tradiční kultury bát. Z městských
účtů minimálně od předloňska víme1, že svátek patrona bítešského kostela se slavnostní poutí ve městě připomínal již na konci 17. století. Bohoslužby tehdy kromě
domácího faráře sloužili také kněží přespolní a obec na jejich podporu nešetřila vínem, rybami ani raky. V roce 1699 už byla pouť spojena s procesím provázeným
nejen hlaholem zvonů, ale také slavnostní střelbou a hudbou. Přibližně v tomto pojetí
se pak svatojánská pouť ve městě prokazatelně konala až do roku 1723.
Skeptik tento zdroj inspirace však nejspíš zamítne tvrzením, že dnes už mnoho
lidí na procesí nepřijde, a odborník zase námitkou, že jde o doklady sice dobové
a důvěryhodné, ale k oslavám ryze oficiálním, které iniciovala především církev
a nikoliv lidová veřejnost. Polemiku o dobovém prolínání kultury elit – zvláště pak
církevních – a kultury tzv. lidu nechme pro tuto chvíli stranou a těm, kteří stojí
o projevy bítešského folklóru v průběhu svatojánských slavností, nabídněme doklad
další, dosud neznámý či přesněji řečeno dávno zapomenutý. Jde o pamětní zápis
z tzv. knihy konšelské, který se váže k bítešským patrociniálním oslavám roku 1846
a pochází z pera tehdy úřadující dvojice konšelů, krejčovského mistra Bernarda Odvářky a Antonína Blahy.
Stručný zápis, jehož autentické znění v dobovém hanáckém nářečí čtenář najde
v níže připojené příloze, však rozhodně není výsledkem konšelské úřední činnosti,
ale nejspíš čistého rodičovského nadšení. Hlavními protagonisty tohoto podle všeho
mimořádného zpestření probíhajících oslav svátku Jana Křtitele se totiž staly samy
bítešské děti. Právě ony se 24. června převlékly do stylizovaných uniforem a v podobě vojska ozbrojeného „kvéry“ pochodovaly z města až k tzv. Prostřednímu mlýnu.
Tam je uprostřed přírody už netrpělivě očekávalo početné lidové shromáždění.
Estrádní efekt celému průvodu dodávala rovněž tzv. turecká muzika tvořená dechovými nástroji, které pak nepochybně hrály i k další volné zábavě. Jak neopomněli
autoři zápisu poznamenat, celý zástup a jeho „mundúry rychtoval“ tehdejší kaplan
Vrabec s městským ranhojičem, doktorem Ferdinandem Katolickým. Ale ani přes zjevnou režii zástupců inteligence a katolického kléru není pochyb, že v tomto případě šlo
o veselici již ryze lidovou. Tedy takovou, kde byla obvyklá společenská pravidla nahrazena
hravou fantazií iniciátorů a kde oficiální průběh církevních oslav doplnila úsměvná karikatura dětského vojska s tehdy progresivní dechovou hudbou. A to je nepochybně autentický
projev domácího folklóru, se kterým lze i po více než 170 letech živě pracovat!
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Příloha – přepis pamětního zápisu
Léta Páně 1846tým dne 24. junii na slavnost svatého Jána Křistele [!] znamená se paměť v tejto konšelské knize, kterak naše měs[ts]ké dětky na ten den s velkou parádou verukovaly. Poněvadž těto dětky jako ojsko obrychtované belo, též s celou tureckou muzikou ke
mlejnu, jak řečeno Prostřednímu, kdežto mnoho set lidstva přítomného belo a na te dětky
se děvalo, poněvadž těto dětky v ojenským mundúru a kvéry obrojený bely. Tehoto ojska
rychtování a jejího [!] mundúru rychtování bel zdejší pan kaplan Brabec2 a pan doktor
Katolický3.
Berna[r]d Odvářka, Anton Blaha.
Státní okresní archiv Žďár nad Sázavou, Archiv města Velká Bíteš, sign. Ea28, kniha
konšelská 1776-1911, pag. 54.
Martin Štindl
ZDUBA, Jan: Počátky barokních slavností města Velké Bíteše (1662-1730). Západní Morava 19,
2015, s. 65.
2
Správě Vrabec. P. Josef Vrabec sloužil na místě bítešského kaplana v letech 1833-1860.
3
MUDr. Ferdinand Katolický působil na místě městského ranhojiče v letech 1840-1854, kdy odešel
do Moravského Krumlova.
1

ÚŽASNÉ STVOŘENÍ
V době, kdy píšu tento krátký článeček, je polovina května a já se kochám pohledem z okna na rozkvetlou jabloň, na barevné polštáře kvetoucích skalniček,
světlou zeleň nových rozvíjejících se lístků na stromech. To vše je zalité sluníčkem
a mně tento pohled vždycky zvedne náladu a dostanu chuť se pustit i do práce,
do které se mi jinak třeba nechce. Mám tohle roční období moc ráda. Při tomto
přemítání se mi vybavila slova písně: „Vždyť všechno, co On (Bůh) učinil,
stvořil ke chvále své, ke chvále svého jména.“ Přemýšlela jsem o tom, co to znamená. Proč Bůh stvořil tak nádherné kvetoucí rostliny a stromy a vůbec celou přírodu i člověka, jako korunu svého stvoření? Fascinuje mě, jak fungují buňky v těle,
jak má každá svou funkci, jak se tělo dokáže regenerovat. Celá příroda ve všech
zeměpisných šířkách je dobře vymyšleným a fungujícím systémem, a to nemluvím
o vesmíru a všem, co se v něm nachází. Celé stvoření ve mně budí úžas nad jeho Stvořitelem. Věřím, že všechny tyto věci byly stvořeny, abychom přemýšleli o jejich Tvůrci
a začali Ho hledat, chtěli se o Něm dozvědět víc. Bůh se dá poznat těm, kteří Ho hledají.
On nepotřebuje, aby Ho lidé chválili, ale lidé potřebují poznat, jaký je Bůh úžasný. Domnívám se, že především proto vzniklo to vše nádherné okolo nás. Nebo ne?
Přijďte si o výše uvedeném, nebo třeba i o jiném tématu, které vás zajímá, popovídat.
Ráda bych vás pozvala na naše pravidelná setkání, která 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.
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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

XXIV. SRAZ VETERÁNŮ VYSOČINA 2017
Poslední květnovou sobotu proběhl již tradičně sraz historických vozidel Vysočina,
který pořádá Veteran Praga Car Club Brno. Na letošní 24. ročník přijeli na Náměstí
Svobody v Brně více než čtyři desítky čtyřkolových nebo jednostopých veteránů.
Odtud v 10.30 odstartovali do první etapy, která byla zakončena ve Velké Bíteši na Masarykově náměstí. Po obědě se vydali účastníci do druhé etapy, jejímž cílem bylo rekreační
středisko v Zubří u Nového Města na Moravě. Trasa letos vedla z Brna kolem Brněnské
přehrady přes Ostrovačice a Zastávku do Velké Bíteše, dále přes Vlkov, Vidonín, Křižanov,
Moravec a Nové Město do Zubří. Posádky vozidel plnily v průběhu obou etap drobné soutěžní úkoly. Na nejlepší čekaly v cíli odměny a upomínkové předměty.
V obou městech byly k vidění jak automobily, tak motocykly domácí i zahraniční.
Zastoupeny byly značky Praga, Škoda, Aero, Tatra, Fiat, Jaguar, aj. Nejstarším vozem byl
americký Stutz vyrobený v roce 1921 a Pierce Arrow z r. 1924.
Organizátoři srazu děkují vedení měst Brna a Velké Bíteše, v neposlední řadě Klubu
kultury a Turistickému informačnímu centru Města Velké Bíteše, dále všem sponzorům
a účastníkům za příjemně prožité setkání.
Hana Nohálová, Veteran Praga Car Club Brno

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 21. června 2017 od 07.30 do 15.00 hodin
Obec		
Část obce
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Velká Bíteš
Janovice
Vypnutá oblast: část ul. Kap. Jaroše mezi ZZN a Autoservisem č.p.256,
část ulice Jihlavská č.p. 258, 242, 585, 566, 208, část ul. Rajhradská č.p.639, 640, 655,
část ulice za Loukama č.p. 583, 408, 173, 174.
nová lokalita u zahradnictví
celé Masarykovo náměstí, ul. Kostelní, Peroutkova, Hrnčířská, Na Valech (od Růžové po bývalou RTS), Růžová (od náměstí po ul. Kozí), Kozí, Pod Hradbami,
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Lánice (od náměstí po ul. Jihlavskou), Za Loukama, Zmola, kpt. Jaroše od centra po
ul. Lipovou, Lipová, Malá Strana, Hybešova, část ul. Návrší.
Dále bude bez napětí Odběratelská trafostanice Velká Bíteš sklad ZZN (č. 200969)
Z TOHOTO DŮVODU BUDE PO CELÝ DEN UZAVŘENO TURISTICKÉ
INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY I MĚSTSKÉ MUZEUM.
Turistické informační centrum

SPORT
MODERNÍ GYMNASTKA NA MISTROVSTVÍ ČR
Michaela Dolíhalová, moderní gymnastka
TJ Spartaku Velká Bíteš, se probojovala z oblastního
přeboru na nejvyšší soutěž, kde vzorně reprezentovala a stala se tak první účastnicí našeho oddílu.
V tomto prestižním závodu Svěřenkyně trenérek Jiřiny Langové a Michaely Křenkové tak vzorně reprezentovala svůj oddíl. Přejeme hodně úspěchů v další
sportovní kariéře, velké díky patří Hanne Langové,
která ve sboru rozhodčích zastupovala náš oddíl.
Současně zveme veřejnost na další závod moderní gymnastiky, a to 4. 6. 2017 v 9.00 hodin ve
sportovní hale TJ Spartak o bítešský koláč.
Michaela Křenková

Michaela Křenková a Michaela Dolíhalová
na MČR MG. | Foto: Archiv TJ Spartak

FLORBALOVÝ TURNAJ
Dne 13. května 2017 se uskutečnil florbalový turnaj ve Velké Bíteši. Ze začátku bylo pozváno 9 týmů, ale dorazily pouze 4 týmy a to byl náš domácí tým a 3 silné Měřínské týmy.
Druh hry byl každý proti každému s časovým limitem 2x7minut. Zápas začal sportovním ceremoniálem a seznámením s pořadateli a s rozhodčími. Poté se začalo hrát a bylo to velmi napínavé, až do posledních sekund turnaje. Nakonec na 1. místě skončil Měřín starší, na 2. místo se
dostal tým Měřín mladší a těsně jim šlapal na paty tým Měřín holky a na 4. místě se umístil tým
Velké Bíteše. Domácí tým to vzal sportovně a poblahopřál vítězům. Nakonec si vítězné týmy
odnesly medaile, úsměv na tvářích a malou sladkou pozornost.
Lukáš Valeš a Martin Vrábel
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 70/2017 KONANÉ DNE 27. BŘEZNA 2017
Pokračování z minulého čísla:
64/70/17/RM – a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru pronájmu části nebytových
prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytového prostoru č. 01 o výměře 52,5 m2 za min. nájemné ve výši 1.005,- Kč/m2/rok s podmínkou, že se bude nájemce podílet
na rekonstrukci nebytového prostoru, byly doručeny 2 nabídky nájemného,
b) otevřela a projednala doručené nabídky nájemného od Lucie Havlišové a RNDr. Františka Havleny,
c) rozhoduje pronajmout část nebytových prostor v budově č.p. 563 na p.č. 915 v k.ú. a obci Velká
Bíteš, a to nebytový prostor č. 01 o výměře 52,5 m2 Lucii Havlišové, U Stadionu 277, 595 01 Velká
Bíteš, IČ: 046 26 044 za nájemné ve výši 1.015 Kč/m2/rok od 1. 5. 2017 s tím, že nájemce bude
současně plnit funkci správce veřejného pohřebiště,
d) nepřijímá nabídku nájemného od RNDr. Františka Havleny, Soukenická 129/3, 674 01 Třebíč,.
IČ: 152 03 531.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
65/70/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 4. 2016 mezi
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 jako nájemcem na pronájem
části pozemku p.č. 2823 ostatní plocha o výměře 318 m a části pozemku p.č. 2865 ostatní plocha
o výměře 1122 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš spočívající v prodloužení doby nájmu na dobu potřebnou
k realizaci předmětného stavebního objektu, nejpozději do 31.12.2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
66/70/17/RM – pověřuje starostu města Velká Bíteš jednáním o prodeji pozemku v lokalitě Za Loukama ve Velké Bíteši městu Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 10. 4. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 71/2017 KONANÉ DNE 4. DUBNA 2017
2/71/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 70/2017 ze dne 27. 3. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 4. 4. 2017
3/71/17/RM – rozhoduje schválit smlouvu o společném postupu zadavatelů Města Velká Bíteš
a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ za účelem
výběru společného dodavatele.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 13. 4. 2017
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4/71/17/RM – doporučuje ZM vzít na vědomí informace o zahájení I. etapy výstavby technické
a dopravní infrastruktury a schválit změnu rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí
dle předloženého zákresu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 10. 4. 2017
5/71/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Antonín Vondruška, Hybešova
160, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 756 69 617 na realizaci akce „Opatření k odstranění vlhkosti
v části objektu ZUŠ – I. etapa a rekonstrukce instalace – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“
za cenu 1.095.554,- Kč bez DPH / 1.325.620,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu
o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 4. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 72/2017 KONANÉ DNE 10. DUBNA 2017
2/72/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 71/2017 ze dne 4. 4. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 10. 4. 2017
3/72/17/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za
rok 2016 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2017
4/72/17/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2017
5/72/17/RM – schvaluje vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku z Městské knihovny
Velká Bíteš dle návrhu odboru správního.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 30. 4. 2017
6/72/17/RM – bere na vědomí oznámení České školní inspekce č.j. ČŠIJ-469/17-J o inspekční činnosti ve Střední odborné škole Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizaci.
7/72/17/RM – rozhoduje vyhovět žádosti zaměstnankyň České spořitelny, a.s., pobočka Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, 595 01 Velká Bíteš tak, že uděluje výjimku z nařízení města Velká Bíteš
č. 2/2013 a souhlasí s vydáním dvou ročních parkovacích karet pro žadatelky na rok 2017 v ceně,
která je platná pro zaměstnance abonentů.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Martina Frolková termín: 30. 4. 2017
8/72/17/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města
Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1951/17
ve výši 21.840 Kč uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
9/72/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy HZB spol. s r.o., Pražská 548/136, 642
00 Brno na výměnu oken a dveří na budovách č.p. 9, 38 a 56 v Holubí Zhoři za cenu 92 577,- Kč bez
DPH (112.018,- Kč s DPH) a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 4. 2017
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10/72/17/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o směnu části pozemku p.č. 852/1 ostatní plocha,
zeleň o výměře cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
11/72/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 2210/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č. 2210/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím,
že kupující uhradí náklady na oddělení předmětných částí pozemků i náklady související s vkladem
kupní smlouvy do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
12/72/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p.č. 748/1 orná půda o výměře
cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s podmínkou, že zde nebudou umísťovány dočasné prosklené
stavby.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
13/72/17/RM – rozhoduje zamítnout žádost o pronájem části pozemku p.č. 117/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za účelem umístění dřevěného
stánku na prodej zmrzliny a jiného drobného občerstvení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
14/72/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít mezi městem Velká Bíteš a panem dohodu
o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/13 orná půda v k.ú. Ludvíkov u Velké
Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 6. 2017
15/72/17/RM – rozhoduje nesouhlasit se snížením nájemného za byt č. 8, Návrší 259,
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 12. 2017
16/72/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Antonína Vondrušky, Hybešova 160,
595 01 Velká Bíteš; IČ: 75669617 na realizaci výměny flexi hadic u plynových sporáků v bytech
na adrese: Velká Bíteš, Návrší 249, 250 a 259, U Stadionu 276, 277, 281 a 283 (tzn. 84 ks) za cenu
77.280,00 Kč bez DPH (cena za 1 ks bez DPH: 920,00 Kč). Současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 5. 2017
17/72/17/RM – rozhoduje neuzavřít licenční smlouvu „VP_2017_43334“ o veřejném provozování
chráněných děl s organizací OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Č. Armády
786/20, Praha 6.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Ing. Ondřej Špaček termín: 13. 4. 2017
18/72/17/RM – rozhoduje pokračovat v projektu, jehož předmětem je řešení problému s ohřevem TUV včetně výměny plynového kotle na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši, dle předloženého předmětného návrhu od Ing. Mušky, Amtis spol. s.r.o., Břenkova 8, 613 00 Brno.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 6. 2017
19/72/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku pana Pavla Tasovského, uměleckého kováře,
E.F.Buriana 925, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 100 87 940 na dodávku kovaného ochranného
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koše včetně záchytné sítě studny na nádvoří za radnicí Velká Bíteš a uzavřít s ním smlouvu o dílo
s cenou díla 69.733 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 25. 4. 2017
20/72/17/RM – rozhoduje na základě žádosti ředitelky Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkové organizace o rekonstrukci a modernizaci kotelny budovy
Tišnovská 116
pověřit odbor majetkový přípravou rekonstrukce kotelny.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 30. 6. 2017
21/72/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky části pozemku p.č. 2471/1 trvalý travní porost
o výměře cca 70 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš v souvislosti s probíhající stavbou II/379 Velká Bíteš-křiž. s III/3792.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
22/72/17/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334,
595 01 Velká Bíteš, č. AD1/2017.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 30. 4. 2017
23/72/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technické služby Velká Bíteš spol.
s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Oprava veřejného osvětlení ve Velké Bíteši ul. Lánice od č.p 53 po č.p. 199“ za cenu 492.780,75 Kč bez DPH
a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 4. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 73/2017 KONANÉ DNE 24. DUBNA 2017
2/73/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 72/2017 ze dne 10. 4. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 24. 4. 2017
3/73/17/RM – bere na vědomí poděkování TJ Favorit Brno za podporu a poskytnuté zázemí pro
zajištění mezinárodního cyklistického závodu Českého poháru 2017, který se konal 1. 4. 2016 na trati
Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš.
4/73/17/RM – rozhoduje uhradit Muzejnímu spolku Velkobítešska dopravu Národopisného souboru
Bítešan do Prahy a zpět dne 13. 5. 2017 na III. ročník Krojovaných slavností.
odpovědnost: starosta termín: 13. 5. 2017
5/73/17/RM – rozhoduje souhlasit s použitím dopravního automobilu Renault Trafic na dopravu
SDH Velká Bíteš na 16. hasičskou pouť ve Křtinách dne 30. 4. 2017 a na Hasičské slavnosti
v Litoměřicích dne 10. 6. 2017.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2017
6/73/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017dle rozpočtového opatření města č. 4/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2017
7/73/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Petr Dvořák, Jabloňov 56, 594 01 Velké
Meziříčí, IČ: 41005384 na opravu střešní krytiny na budově č.p. 56 v Holubí Zhoři včetně výměny
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laťování, difuzní fólie, oplechování a nových okapů a svodů za cenu 135 498,66 Kč včetně DPH
a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 15. 5. 2017
8/73/17/RM – rozhoduje poskytnout Mgr. Renatě Němcové - Domácí ošetřovatelská péče dotaci
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod
č. j. MÚVB/2634/17 ve výši 13.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 5. 2017
9/73/17/RM – rozhoduje poskytnout organizaci Domácí hospic Vysočina, o.p.s., dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2017 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod
č. j. MÚVB/1876/17 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 5. 2017
10/73/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce mezi městem Velká Bíteš jako půjčitelem
a Tenisovým Clubem Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, se sídlem Lípová 155, 595 01 Velká Bíteš jako vypůjčitelem, jejímž předmětem budou pozemky p.č. 198/3 trvalý travní porost, p.č. 198/4
trvalý travní porost, p.č. 198/5 zahrada vše v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech jejich součástí
a příslušenství, a to na dobu určitou od 01.05.2017 do 30. 4. 2018, s podmínkou, že bude celý areál
po dobu výpůjčky řádně udržován a všechny tři tenisové kurty budou připraveny v nadcházející
sezóně k užívání.
- pověřuje odbor majetkový zahájením prací na revitalizaci tohoto tenisového areálu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2017
11/73/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 6 v domě na adrese Návrší 259,
Velká Bíteš, a to ke dni 30. 4. 2017. Současně rozhoduje uzavřít předloženou dohodu „Uznání dluhu
a dohoda o jeho splácení“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2017
12/73/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018
za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé
vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského
soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2017
13/73/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti GB, spol. s r.o., Pražská 61,
642 00 Brno, IČ:49972707 na vícepráce v rámci výměny dvou kotlů etážového vytápění v bytech
275/3 a 275/4 na adrese: U Stadionu 275, Velká Bíteš za cenu 20.016,00 Kč bez DPH a realizaci
těchto víceprací objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 5. 2017
14/73/17/RM – rozhoduje na základě žádosti společnosti Česká telekomunikační infrastruktura,
a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 snížit jednorázovou úhradu budoucího věcného břemene zřizovaného na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš
- p.č. 1761/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1845/3 orná půda, p.č. 1874/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, p.č. 1893/1 ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 2752 trvalý travní porost,
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p.č. 2753/4 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, p.č. 3887 orná půda,
p.č. 3891 orná půda, p.č. 3892 orná půda, p.č. 3893 orná půda, p.č. 4147 orná půda, p.č. 4725
orná půda vše v k.ú. a obci Velká Bíteš a p.č. 311 orná půda, p.č. 312/1 orná půda, p.č. 354/9
orná půda vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš stanovenou dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš z důvodu
uložení pokládky ochranných HDPE trubek pro optický kabel na částech uvedených pozemků
o 90 %.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
15/73/17/RM – rozhoduje u nově uzavíraných nájemních smluv k bytům č. 1 a č. 3 v domě Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš o 10 % slevě základního nájemného.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2017
16/73/17/RM – rozhoduje revokovat usnesení číslo 52/70/17/RM ze dne 27. 3. 2017 a nahradit
novým usnesením ve znění: Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.05.2017 do 30.04.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/
měsíc mínus 10 % sleva a s notářským zápisem (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé
vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského
soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2017
17/73/17/RM – rozhoduje nesouhlasit se stavbou garáže u RD, a současně nesouhlasit s rekonstrukcí opěrné zídky a předláždění původního vjezdu dle předložené situace.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 5. 2017
18/73/17/RM – rozhoduje souhlasit se stavbou odběratelské kioskové trafostanice 22/0,4kV 2x1000
kVA, včetně přípojky 22 kV dle předložené dokumentace s tím, že konkrétní podmínky budou stanoveny v písemném vyjádření odboru majetkového.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 5. 2017
19/73/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 301 na adrese U Stadionu 548,
Velká Bíteš ke dni 30. 4. 2017.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 301, U Stadionu 548, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2017
20/73/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 29. 4. 2016 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 jako nájemcem na pronájem částí pozemků p.č. 2823 ostatní plocha o výměře 318 m2 a p.č. 2865 ostatní plocha o výměře 1122 m2 vše v k.ú.
a obci Velká Bíteš za účelem modernizace D1. Uzavřením dodatku dojde k prodloužení doby nájmu na
dobu potřebnou k realizaci předmětného stavebního objektu, nejpozději do 31. 12. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2017
21/73/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o.,
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IČ: 255 94 940, 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,
- 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: 31. 5. 2017
22/73/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě se společnosti Pueblo – archeologická společnost, o.p.s., Podjavorinské 1601/8, 149 00 Praha, IČ: 289 66 465, kterým se
rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena a ukončuje provádění záchranného archeologického
výzkumu na stavbě „Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 12. 5. 2017
23/73/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Archaia Brno, o.p.s.,
Bezručova 78/15, 602 00 Brno, IČ: 262 68 469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě
„Nádvoří za radnicí Velká Bíteš“ za cenu 275.200 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou
dohodu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 12. 5. 2017
24/73/17/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení
č. 4000208503 a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 880008623_1/
BVB/P u ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš se společností GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 12. 5. 2017
25/73/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem STABIL s.r.o.,
Hlinky 142c, 603 00 Brno, IČ: 607 27 012 na prodloužení termínu dodání projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 12. 5. 2017
26/73/17/RM – rozhoduje uzavřít Licenční smlouvu č.: 2017016 s poskytovatelem licence p. Evženem Proislem se sídlem 755 01 Vsetín, Velký Skalník 1898, IČO: 487951194
(č.j. 3045/17).
odpovědnost: odbor správní řešitel: Ing. Ondřej Špaček termín: 5. 5. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 17/2017 KONANÉHO DNE 10. DUBNA 2017
1/17/17/ZM: určuje ověřovateli zápisu p. Ing. Tomáše Pelána a p. Vojtěcha Pernicu.
3/17/17/ZM: rozhoduje neměnit stávající Jednací řád Zastupitelstva města Velká Bíteš.
4/17/17/ZM: rozhoduje upravit znění návrhu zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká
Bíteš tak, že předmětem bude dílčí změna ÚP spočívající ve změně způsobu využití zastavi-
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telné 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 odstavných ploch pro osobní automobily, komunikací, cyklostezek,
chodníků, sítí TI, vodních prvků a zařízení pro volnočasové aktivity. Současně bude řešeno
přeřazení části plochy pro dopravu, 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.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 30. 6. 2017
5/17/17/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 2/2017.
6/17/17/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2017.
7/17/17/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 3/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2017
8/17/17/ZM: rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby 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. 2001/17 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
9/17/17/ZM: rozhoduje 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. 1556/17
ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
10/17/17/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok
2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2042/17
ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
11/17/17/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok
2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2063/17
ve výši 975.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
12/17/17/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Sokol Velká Bíteš z Grantového programu na rok
2017 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 2032/17
ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
13/17/17/ZM: rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Třebíč dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 8056/16 ve výši 23.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2017
14/17/17/ZM: schvaluje 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: 30. 4. 2017
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15/17/17/ZM: schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2016 k rozvahovému dni
31. 12. 2016 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní
závěrky.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Ivana Zemanová termín: 31. 5. 2017
16/17/17/ZM: bere na vědomí zápis č. 10/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Velká Bíteš konaného dne 20. 3. 2017.
17/17/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 185 oddělenou geometrickým plánem č. 2328-129/2016 a nově označenou p.č. 185/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2
v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 3. 2018
18/17/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3314 orná půda o výměře cca 1101
m2 a část pozemku p.č. 3321 orná půda o výměře cca 4339 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části
pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 3. 2018
19/17/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4679 orná půda o výměře cca 2162
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 3. 2018
20/17/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt spoluvlastnické podíly k pozemkům:
- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,
- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,
- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to: - id. 1/7,- id. 1/7,- id. 1/21za cenu 25,- Kč/m2.
Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
21/17/17/ZM: rozhoduje 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 vkladem KS do KN
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 3. 2018
22/17/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4675 orná půda o výměře cca 2025
m2 , a to id. 3/4 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: 30. 3. 2018
23/17/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4675 orná půda o výměře cca
2025 m 2, a to id. 1/8 do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m 2, jakmile dojde
k výmazu zástavního práva vázáného k tomuto spoluvlastnickému podílu z katastru nemovitostí. Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 3. 2018
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24/17/17/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 89/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 1000 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 300,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy se závazkem kupujícího, příp. jeho
právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu
ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, a s ujednáním věcného předkupního práva města Velká
Bíteš k předmětnému pozemku za cenu 300,- Kč/m2 pro případ, že by kupující chtěl pozemek zcizit.
Náklady spojené s geometrickým oddělením části pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
25/17/17/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/176 orná
půda o výměře 883 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně
za 1.450,- Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč
a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku,
uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku,
byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny od ve výši 1.462 Kč/m2 a od ve výši
1.701,50 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/176 orná půda o výměře 883 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš za cenu 1.701,50 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce,
že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší
250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru
nemovitostí hradí kupující,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
26/17/17/ZM: bere na vědomí informace o zahájení I. etapy výstavby technické a dopravní
infrastruktury a schvaluje změnu rozdělení pozemků v lokalitě Babinec do cenových oblastí dle
předloženého zákresu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 4. 2017
27/17/17/ZM: rozhoduje přidělit v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017 finanční prostředek 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 – I. etapa,
Hrnčířská 117, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 4. 2017
28/17/17/ZM: rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném ve výši 28.206 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2017
29/17/17/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody
mateřských škol zřízených městem Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 30. 4. 2017
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VZPOMÍNÁME

Dne 27. června 2017 to bude 6 let od úmrtí pana Jaromíra Sojky
z Velké Bíteše, který odešel ve věku 65 let.
Všem, kteří s námi vzpomenou, rodina upřímně děkuje.

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
Hledám šikovnou paní pro pravidelný úklid rodinného domu. Tel.: 773 500 752.
Hledám pěkný domek se zahrádkou. Tel.: 739 826 409
Hledám byt v Bíteši nebo okolí, nejlépe směr Brno. Tel.: 607 127 906

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro červenec – srpen 2017: 16. června 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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ZNAK KVALITY
PROPÙJÈUJE
SDRUŽENÍ POHØEBNICTVÍ ÈR

Pohøební služby zajišujeme
s tradicí a úctou již od roku 1906.
kompletní pohøební služby, výkopy hrobù
nepøetržitý odvoz zesnulých
kamenosochaøství - výroba, prodej a montáž pomníkù
možnost sjednání objednávky v mimopracovní dobu
Velká Bíteš, Kostelní 75, tel.: 566 532 419 - nonstop
www.pohrebni-sluzba-velkabites.cz
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TJ Sokol Velká Bíteš
pořádá:

V termínu od 23. 7. do 5. 8. 2017 v krásné přírodě u obce Šebkovice
Cena pro členy oddílu: 2350 Kč
Cena pro ostatní: 2550 Kč
• Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s podsadami. Hygiena je zajištěna v umývárce s možností
teplé vody. Strava je zajištěna 5x denně, pestrý jídelníček.
•
Tým certifikovaných vedoucích připravil bohatý program, který rozvíjí a podporuje vztah k přírodě,
spolupráci, sounáležitost 
•
Z tábora si odvezete mnoho znalostí a tábornických dovedností a hlavně – spoustu krásných
vzpomínek!:)
• Vítány jsou všechny děti a mládež ve věku od 9 do 16 let bez ohledu na to, zda navštěvují turistický
oddíl Bobrosvišti.Jeď s námi i Ty! :)
Více informací a přihlášky získáte zde:

Hl. vedoucí: Luděk Tuček; Tel.: 608 137 475; E-mail: luda.tuinak@gmail.com

Hledáme nové pracovníky na pozici:

- PRODAVAČ / POKLADNÍ
ÚDRŽBÁŘ

Do nově otevírané
Čerpací stanice BENZINA
U devíti křížů
D1 – směr Brno – Praha, 664 83, Přibyslavice

Nabízíme
 Hlavní pracovní poměr
 Pravidelný plat a zajímavé osobní ohodnocení
 Firemní benefity
 Zcela nový koncept a design interiéru čerpací
stanice, čisté a příjemné pracovní prostředí /
zázemí
 Komplexní zaškolení (není nutná praxe)
Požadujeme
 Středoškolské vzdělání
 Čistý RT, zdravotní způsobilost, potravinářský
průkaz a chuť pracovat

V případě zájmu nás kontaktujte společně s CV na
email : benzinaudevitikrizu@gmail.com

Kontaktní osoba : Michal Dušek
Telefon : 775 209 649
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Krajský úřád Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovolují
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory, konaných pod
záštitou 1. náměstka hejtmana Kraje Vysočina Pavla Fraňka s názvem

2017
REZERVACE NUTNÁ (max. 40 osob).
Občerstvení zajištěno restaurací „NAŠE BÍTEŠSKÁ“.

Jméno lektora + název přednášky

Termín

Jitka Macháčková

» Plané rostliny versus superpotraviny aneb využití planých rostlin
v kuchyni, koupelně, lékárně a seznámení se superpotravinami.

Jana Vejsadová

25. 7.

» Vzpomínky – stroj času na cestě do minulosti aneb jak pomocí
vzpomínek oživit svojí paměť.

Karel Kekeši

» Hudba, která léčí aneb co je to alikvótní zpěv, jaký vliv má hudba na
naše zdraví a na závěr zpěv s harmonikou.

Josef Kaňka

8. 8.

22. 8.

» Náboženství kolem nás aneb vliv víry a hodnot v životě člověka
a společnosti.

Miroslav Hadaš

11. 7.

» STOP smutku a START smíchu aneb jóga smíchu ve spojení s léčebnou
metodou STOP-START vás pobaví a naučí, jak se bleskově zbavit trápení.

5. 9.

Vážení senioři, Letní škola seniorů si získala Vaši oblibu a vstupuje již do čtvrtého ročníku. Nabízíme
Vám další příležitost pro získání nových informací z rozmanitých oblastí našeho života. Věříme, že Vám
nabízená témata zaujmou a strávíte příjemný čas se svými vrstevníky. Seniorský věk však není podmínkou
pro vstup na přednášku, pokud bude volná kapacita sálu, rádi přivítáme i další zájemce o vzdělání.
Pokud máte další dotazy, nebo si chcete zarezervovat místo na přednášce, informujte nás na níže
uvedených kontaktech. Děkujeme a těšíme se na setkání.
Rezervace / info: 566 789 311, e-mail: program@bitessko.com
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová.

jedinečná a pohostinná
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PRODEJ POZEMKŮ – BABINEC
Město Velká Bíteš, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš zveřejňuje v souladu s ust. § 39
odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů záměr úplatně převést.
- pozemek p.č. 2539/157 orná půda o výměře 829 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/156 orná půda o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1 000,- Kč/m2 se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (červeně označené pozemky)
- pozemek p.č. 2539/170 orná půda o výměře 838 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1 003 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/155 orná půda o výměře 649 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/154 orná půda o výměře 687 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1 200,- Kč/m2 se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (modře označené pozemky)
- pozemek p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
- pozemek p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1 450,- Kč/m2 se splatností
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy (černě označené pozemky)
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí každého
pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu
na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši
250,- Kč/m2 předmětného pozemku.
Podmínkou pro přijetí cenové nabídky kupní ceny je složení kauce
ve výši 50.000,- Kč. Kauce musí být v plné výši připsána na účet
č. 19-1726751/0100, VS: 3111 nejpozději v den ukončení příjmu
nabídek, tj. 12. 6. 2017 (v nabídce musí být přiložena kopie dokladu
o zaplacení kauce). V případě, že úspěšný zájemce vezme před uzavřením kupní smlouvy nabídku kupní ceny zpět nebo do doby provedení vkladu vlastnického práva odstoupí od kupní smlouvy, bude kauce v plné výši prodávajícím použita na náklady související s prodejem
předmětného pozemku. Úspěšnému zájemci bude kauce započítána do
nabídnuté kupní ceny. Neúspěšnému zájemci bude kauce v plné výši
vrácena.
Nabídky kupní ceny budou
předloženy v uzavřených obálkách označených
„NEOTVÍRAT – PRODEJ POZEMKU P. Č. .................“.
Nabídky je možno podávat do 12.06.2017 do 11.00 hodin na podatelně Městského úřadu Velká Bíteš, Masarykovo nám. 87, 595 01
Velká Bíteš. K později podaným nebo neúplným nabídkám nebude
přihlíženo.
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Náležitosti nabídky:
» fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození,
adresa trvalého pobytu, tel. číslo, podpis,
»	
fyzická osoba podnikající zapsaná v obchodním
	rejstříku: obchodní firmu, místo podnikání,
IČ, tel. číslo,
»	
fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku: jméno, příjmení, místo podnikání,
IČ, tel. číslo,
»	
právnická osoba: název, sídlo, IČ, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za právnickou
osobu a její podpis, tel. číslo,
»	
výše nabízené kupní ceny,
»	
doklad prokazující zaplacení kauce ve výši 50.000,Kč na účet č. 19-1726751/0100, VS: 3111,
»	
číslo účtu, na který bude neúspěšnému zájemci
kauce vrácena,
» datum a podpis zájemce o koupi pozemku.
Město Velká Bíteš si vyhrazuje právo záměr
úplatného převodu výše uvedených pozemků zrušit.
Bližší informace je možno získat na
majetkovém odboru Městského úřadu Velká Bíteš
Mgr. Jana Pelánová, tel.: 566 789 137.
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