ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červen 2018
Manželé Valešovi z Velké Bíteše
oslavili 70 let společného života – platinovou svatbu.

Foto: Otto Valeš

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
od počátku měsíce května pokračovaly kroky vedení radnice a majetkového odboru Městského úřadu k vlastnímu zahájení stavebních
prací na akci revitalizace Základní školy Tišnovská – Za Školou. Po
dokončení výběrového řízení v samém závěru dubna byl na základě
jeho výsledku následně Radou města potvrzen dodavatel revitalizace. Následovalo oslovení neúspěšných účastníků soutěže, aby se
vzdali práva odvolání k výsledku soutěže, abychom tak mohli začít
stavbu realizovat co nejdříve. Všechny oslovené firmy naší žádosti
vyhověly a my jsme mohli začít jednat s vítězem soutěže stavební firmou IMOS Brno a.s..
Ta nám dodala v krátkém čase originály potřebných dokumentů, nutných pro podpis smlouvy
o dílo a od 17. května jsme začali jednat se zástupci této firmy, abychom se dohodli na detailech
smlouvy i vlastní výstavby. Už od prvního výběrového řízení bylo jasné, že termíny akce jsou
velmi napjaté. Technologicky doslova „na krev“. Proto jsme dodavateli zdůraznili, že městu jde
zejména o dodržení termínu dokončení akce a kvalitu provedení celého díla. V rámci jednání
byla mimo jiné projednána řada variant postupu výstavby, upřesňující plánovaný harmonogram prací dodavatele. Jsme tak například připraveni i na variantu, při které by bylo nutné
pro provádění prací z technologických důvodů během výstavby uvolnit kromě první budovy
souběžně, částečně či úplně budovu druhou. Pro tuto variantu máme například řešení umístění
tříd v objektech města. V tomto případě se však jedná zatím o jednu z možných situací, které by
nám výstavba mohla připravit. Podpis smlouvy byl v závěru května připraven tak, aby stavební
práce byly zahájeny v prvním červnovém týdnu.
V minulém měsíci se ke své závěrečné podobě přiblížila i studie Domova pro seniory, situovaná na nových pozemcích města v lokalitě U Stadionu. V rámci avizované výzvy na výstavbu
domovů se zvláštním režimem chceme připravit další stupeň projektové dokumentace a následně podat žádost o evropskou dotaci již koncem srpna, i když termín podávání žádosti bude
možný až do listopadu. Dle předběžných informací je v aktuální výzvě nastaven podíl dotace na
celkových nákladech stavby ve výši přes 85% z uznatelných nákladů, maximálně však šedesát
milionů korun. Dokončovaná studie nám navíc mimo jiné upřesní plošný rozsah celého záměru
včetně případné rezervy pro další občanskou vybavenost v daném území.
Město dále intenzivně pracuje na přípravě rekonstrukce Rajhradské ulice. V polovině května
jsme jednali se zástupci Krajské správy silnic, Kraje Vysočina a projekční firmy Optima z Vysokého Mýta o konečné podobě dokončovaného projektu rekonstrukce Rajhradské. Jedná se
o společnou akci, které se rovněž zúčastní SVK Žďársko, při rozšíření komunikace, novostavbě
chodníků, vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, chrániček pro telefonní a datové sítě.
Stavba by se měla realizovat příští rok, je navržena do plánu krajských investic. Po čtyřech
letech příprav na ni snad již opravdu přijde řada.
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U přípravy rekonstrukce druhé části Nové Čtvrti stojíme těsně před vyhlášením výběrového
řízení. Kompletují a vzájemně se kontrolují rozpočty dvou nosných záležitostí – komunikačních ploch a inženýrských sítí SVK Žďársko. Ještě jednou upřesňuji, že tato akce zásadně změní
celkovou vizáž ulice, která bude přetvořena na obytnou zónu. Na jedné straně ulice bude místo
pro parkování vozidel, středová komunikace bude zúžena místy až na 4 metry. Na druhé straně
bude pás zeleně – zde vysadíme řadu stromů. Naší snahou je letos dokončit obě fáze stavby.
To znamená inženýrské sítě – vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení a vlastní komunikaci.
Navíc celou akci zkoordinovat s rekonstrukcí elektrického vedení EON. Máme samozřejmě
připravenou i krizovou variantu, kdy letos budou sítě a komunikace příští rok. Rozhodnutí
závisí především na financích. Směřování veškerých investic na střední a drobnější akce města
musíme letos pečlivě zvažovat, a to v souvislosti s revitalizací školy. Rozhodnutí o letošním
rozsahu prací ale musí padnout už při vypsání výběrového řízení.
Kvůli plánovanému rozšíření areálu AG FOODS v Košíkově se znovu posuzuje projekt vodovodu pro Košíkov, který má být přiveden z průmyslové zóny. O celé záležitosti jsme jednali
se zástupci osadního výboru i firmy AG FOODS. Ta totiž předložila městu a osadnímu výboru
obce Košíkov návrh rozšíření stávajícího areálu firmy o nové výrobní a administrativní objekty.
V tomto smyslu požádala také o změnu funkčního využití ploch pro možnou výstavbu v rámci
změny územního plánu č. 10. Tím se pochopitelně mění kapacitní požadavky na vodovod.
Upřesňujeme projekt, abychom měli v budoucnu dost vody jak pro domácnosti, tak pro zamýšlené podnikatelské objekty v obci. Realizaci vodovodu připravujeme na příští rok.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Pátek 1. června 2018 od 8.30 hodin
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN
Ukázky zásahu hasičů, výcvik Armády ČR, ukázka zásahu Vězeňské služby ČR, vystavená historická a současná vozidla dobrovolných a profesionálních hasičů, Policie ČR,
Městské policie Velká Bíteš, Dopravní policie, Armády ČR, Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina, odtahové služby ASSIST24, Českého červeného kříže Velké Meziříčí, ukázka dopravní techniky regionálních prodejců nákladních vozidel, ukázka sportovních oddílů TJ Spartak (volejbal, judo a moderní gymnastika), dětské hry, skákací hrad,
trampolína, malování na obličej.
Prostranství před kulturním domem, přísálí kulturního domu, dětské hřiště u sokolovny
a velká sportovní hala TJ Spartak
Den dětí Klubu kultury 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
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Pátek 1. června 2018 v15.00 hodin
DĚTSKÝ DEN TJ SPARTAK
Sportovní hala TJ Spartak, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš
Pátek 1. června 2018 v 15.00 hodin
DĚTSKÝ DEN U PEJSKAŘŮ
Pro děti budou připraveny různé atrakce a soutěže, opékání špekáčků, ukázka z výcviku
všestranných psů, vystoupení mažoretek, ukázka historického šermu, předvedení techniky
a zbraní policie a hasičů, ukázka juda, malování na obličej a další.
V areálu Kynologického klubu ve Velké Bíteši
Organizuje: Kynologický klub Velká Bíteš
Sobota 2. června 2018 od 14.00 hodin
BÍTEŠSKÝ BEERFEST – I. ROČNÍK
Vystoupí: Kabát Revival, Renovace Rock, Wiggum the Chief, Juliet, Starý fóry
Cihelna, areál kynologického klubu Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš
Neděle 3. června 2018 v 8.30 hodin
TURNAJ MLÁDEŽE VE STOLNÍM TENISU
Kontakt: Lucie Zezulová
Sportovní hala TJ Spartak Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak z.s., Velká Bíteš
Pátek 8. června 2018 v 15.00 hodin
ZAHRADNÍ SLAVNOST
V areálu Mateřské školy U Stadionu, Velká Bíteš.
Zábavný program s „Večerníčkem“ plný tanečků, písniček, pohádkových disciplín
a odměn. Součástí bude i slavnostní pasování předškoláků.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Pátek 8. června 2018 od 17.00 do 20.00 hodin
BÍTEŠSKÝ PODVEČER S DECHOVKOU
Hraje: Dechová hudba Galáni
Vstupné: 100,- Kč, předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 12. června 2018 v 17.00 hodin
NADANÉ A ÚSPĚŠNÉ DÍTĚ – rozvoj potenciálu a vedení dětí k úspěšnosti
Seminář Mgr. Miloslava Hubatky.
Seminář určený hlavně rodičům a učitelům, kterým záleží na rozvoji a úspěchu jejich
dětí. Jak rozeznat typ dítěte a přístup, který je pro něj nejvhodnější. Každé dítě může totiž
dosáhnout nejen svého úspěchu, ale i celkové spokojenosti.
Základní škola Sadová, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš
Úterý 12. června 2018 v 19.00 hodin
BOGDAN NARLOCH – VARHANNÍ HUDBA V PRŮBĚHU VĚKŮ
Koncert se uskuteční v rámci Brněnského varhanního festivalu
v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Organizuje: Brněnský varhanní festival ve spolupráci s BHP a farností ve Velké Bíteši
Čtvrtek 14. června 2018 v dopoledních hodinách
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
Dětí, klientů DD, obyvatel DPS, učitelek a zaměstnanců MŠ.
Děti potěší seniory písničkami a tanečky, svými vystoupeními je zavedou do různých zemí
celého světa. Vše na nádvoří mateřské školy.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Čtvrtek 14. června 2018 v 17.00 hodin
1. BÍTEŠSKÁ ŽIDLIČKIÁDA
Soutěžní klání žáků školy, vystoupení Mighty shake,
moderních gymnastek a fotbalistů. Připravena bude i napínavá dražba.
Vybrané finanční prostředky poslouží k nákupu nového nábytku
pro rekonstruované třídy ZŠ.
Fotbalový stadion ve Velké Bíteši
Organizuje: Sdružení rodičů a přátel ZŠ Sadová
Úterý 19. června 2018 od 16.00 hodin
BLEŠÍ TRH na zámečku v Lesním Hlubokém spojený
s promítáním filmové pohádky Píseň moře
Výtěžek z blešího trhu bude na podporu lesní školky Světýlko.
V 17.30 hodin začíná promítání pohádky Píseň moře,
která je na motivy Irské legendy. Drobné občerstvení zajištěno.
Nepotřebné věci z vašich domácností, je možné přinést s sebou na bleší trh.
Organizuje: Lesní klub Světýlko
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Od 19. června do 28. června 2018 od 8.00 do 15.30 hodin v pracovní dny
„VŠICHNI JSME TU DOMA“ – výstava prací Základní školy Tišnovská 116
Slavnostní vernisáž – úterý 19. 6. v 15.30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Tišnovská ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Středa 20. června 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Povídání s myslivci a opékání špekáčků.
Myslivecká chata u prvního mlýna.
Organizuje: Seniorklub
Sobota 23. a neděle 24. června 2018 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
Sobota 23. června 2018 od 9.30 hodin
MLYNÁŘSKÁ POUŤ
Na Dolním – Knollově mlýně ve Velké Bíteši
(poslední mlýn na cestě mezi Velkou Bíteší a Křovím)
Organizuje: Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s.
Neděle 24. června v 15.00 hodin
„MLADÉ BÍTEŠSKO“
V programu vystoupí místní dětské folklorní skupiny a soubory
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 26. června až středa 15. srpna 2018 od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANY MOLNÁROVÉ
Vernisáž výstavy v pondělí dne 25. června 2018 v 17.00 hodin
Výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Sobota 30. června 2018 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE - trasa výletu bude upřesněna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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PŘIPRAVUJEME:
Od 19. července do 22. července 2018 od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů: „Anděl páně 2“, „Špunti na vodě“, „Bezva ženská na krku“,
„Bajkeři“ – pořadí promítaných filmů bude upřesněno.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Středa 7. listopadu 2018 v 19.00 hodin
ČECHOMOR – 30 let
Koncert skupiny Čechomor v rámci oslav 30. narozenin.
Vstupné: 490 Kč. Předprodej vstupenek od 4. června v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: VM ART production ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Město Velká Bíteš prodává

• část pozemku p.č. 2539/89 orná
půda o výměře cca 1427 m2,
• část pozemku p.č. 2539/90 orná
půda o výměře cca 1121 m2,
• část pozemku p.č. 2539/91 orná
půda o výměře cca 750 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš (Babinec).
Podrobnější informace jsou zveřejněny
na www.velkabites.cz (úřední deska).
Jana Pelánová, majetkový odbor
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POZVÁNKA NA BÍTEŠSKÉ HODY
Srdečně zveme k účasti na Tradiční bítešské hody ve Velké Bíteši, které se budou
konat od 5. září do 12. září 2018
Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků,
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela) o svých
sklípcích, které budou otevřeny na Tradiční bítešské hody.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro)
tel. 566 789 311 nebo email: program@bitessko.com do 16. července 2018.
Klub kultury a stárek zvou chasu
Klub kultury oznamuje všem zájemcům, že nacvičování besedy chasou bude probíhat
po dobu letních prázdnin každé úterý a pátek od 18.30 hodin (první hodový nácvik
v pátek 29. června) v Kulturním domě ve Velké Bíteši.
Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do kulturního domu.

ŠKOLY
KONEC ŠKOLNÍHO ROKU NA DOHLED
Prázdniny se blíží a děti mají za sebou další školní rok. Některé se chystají po prázdninách do prvních tříd, jiné zůstávají ve školce a budou si ještě užívat bezstarostné dětství.

Děti ze třídy Včeliček na výletě v Balinách. | Foto: Archiv MŠ
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Už z titulku tohoto článku je zřejmé, v jakém duchu se nesou poslední týdny a dny
v naší MŠ. Je to čas spojený s ohlédnutím za celým školním rokem a zhodnocením toho,
co se dětem podařilo naučit a jaké pokroky zvládly udělat. Ale především jsme plnými
doušky prožívali plno zábavy a dobrodružství – např. na výletech do ekologického centra
Baliny, obory Holedná v Brně, na Drátenickou skálu ve Žďárských vrších a exkurzi do AG
FOODS Košíkov, vypravili jsme se na sportovní dopoledne na stadion, na oslavu Dne dětí
u KD Velká Bíteš, „Lesní olympiádu“ do ZŠ Tišnovská, ve školce jsme pořádali vystoupení dětí z taneční skupiny Mighty shake, muzikoterapii, besídky pro rodiče při příležitosti
Dne matek a Dne rodiny, aj.
Pro předškoláky je končící školní rok spojen s loučením, ale i napjatým očekáváním
toho, co je ve „velké škole“ vlastně čeká. A aby pro ně nebyl přechod do nového prostředí
takovým překvapením, vydali jsme se tam na návštěvu. Děti se zde mohly podívat, jak to
v opravdové škole vypadá. V součinnosti se ZŠ i dalšími odborníky z praxe jsme také realizovali různá tematická odpoledne, jež obohatila v mnoha směrech rodiče i děti. Vyvrcholením ukončení docházky pro předškoláky je již tradiční pasování na školáky, slavnostní
stužkování na radnici a předání upomínkových dárků z rukou učitelek, paní ředitelky
a zástupců města.
Je nám trochu líto, že školní rok pomalu končí, ale věříme, že všechny děti si ho pěkně
užily, a těšíme se, co nám přinese ten nový. Rodičům i ostatním, kteří se podíleli v tomto
školním roce na spolupráci a pomoci, děkujeme! Našim budoucím prvňáčkům přejeme
hodně nových kamarádů, štěstí a úspěchů v nové životní etapě a ostatním dětem i jejich
rodičům přejeme příjemné a pohodové prázdniny.
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Lánice a Masarykovo náměstí

POZVÁNKA NA ZAHRADNÍ SLAVNOST
Mateřská škola U Stadionu srdečně zve všechny děti z města
a jeho okolí na již tradiční Zahradní slavnost, která se koná
v pátek 8. června 2018 od 15.00 hodin v areálu mateřské školy.
Čeká na vás zábavný program s „Večerníčkem“ plný tanečků,
písniček, pohádkových disciplín a odměn. Součástí bude i slavnostní pasování předškoláků.
Kolektiv MŠ U Stadionu

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Koncem dubna jsme jako obvykle nezapomněli oslavit Den Země. Letošní Den
Země v pátek 20. dubna 2018 probíhal na naší škole v poněkud pozměněné podobě
oproti dřívějším. Některé tradiční akce jako přírodovědnou stezku (se znalostními,
dovednostními a pohybovými aktivitami) připravenou žáky 9. ročníku pro své spolu-
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žáky z 1. - 3. třídy a také exkurzi na
čistírnu odpadních vod pro 7. ročník
(v rámci projektu Voda) jsme zachovali. Novinkou tematického dne byl
větší prostor pro vlastní aktivity vycházející z jednotlivých tříd. A jak
se jich chopili? Např. 5. C prozkoumala obnovenou cestu u „Rasovny“,
3. A tvořila v přírodě a 8. B uklidila
kolem rybníka Korbel. Již od května
se odehrává stále více akcí venku
a v jiných než školních prostorách.
Hned prvního května, tedy ve sváteční den volna, proběhla akce Vítání ptačího zpěvu. Byla určená nejen pro žáky základní školy, ale též
pro širokou veřejnost. Jak prozradil
P. Holánek, na mokřadní lokalitu
u obce Stanoviště dorazilo 45 účastníků. Ornitolog I. Hertl je seznámil
s mnoha zajímavostmi týkajícími se
Mohyla míru. | Foto: Archiv školy
říše ptactva. Arachnolog T. Hamřík
přidal poznatky o dalších bezobratlých živočiších. Žáci osmých tříd zamířili jako již
tradičně do Slavkova a na Mohylu míru. Seznámili se tak s místy, v nichž se odehrála
slavná bitva tří císařů. Paní učitelka E. Čermáková konstatovala, že jako obvykle žáky
nejvíce zaujala nezvyklá akustika mohyly, ale i barokní slavkovský zámek získal své
nové příznivce. V předvečer Dne vítězství, tedy 7. května, se příznivci divadla setkali
v hledišti Činoherní scény Městského divadla v Brně. Společně zde sledovali představení Zamilovaný Shakespeare. Věříme, že do divadla budeme jezdit i v dalších
sezónách. Devátého května přišel do devátých tříd popovídat o událostech spojených
s druhou světovou válkou, osvobozením a meziříčskou tragédií K. Kotačka. Žáci měli
možnost zhlédnout zajímavou prezentaci, zvláště je zaujaly informace spojené s naším
regionem.
Eva Čermáková, pedagog

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace vás zve na seminář Mgr. MILOSLAVA HUBATKY s názvem „Nadané a úspěšné dítě – rozvoj potenciálu a vedení dětí
k úspěšnosti“, který se uskuteční v úterý 12. června 2018 v 17.00 hodin na Základní
škole Sadová ve Velké Bíteši.
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Seminář je určený hlavně rodičům a učitelům, kterým záleží na rozvoji a úspěchu jejich
dětí. Každé dítě může totiž dosáhnout nejen svého úspěchu, ale i celkové spokojenosti.
Témata semináře:
• rozeznat typ dítěte a přístup, který je pro něj nejvhodnější
• současné největší omyly a mýty ve výchově, které rozhodně nevedou k úspěchu
• nejnovější poznatky a výzkumy
• optimální sladění profesního i osobního života v rodině
• řešení, správná cesta a způsob, který se rozhodně vyplácí
Zdeněk Strašák, ředitel školy

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH NA SOŠ JANA TIRAYE
V pátek dne 27. 4. 2018 se na SOŠ Jana Tiraye uskutečnil cvičný požární poplach,
v rámci něhož učitelé a žáci trénovali rychlou evakuaci. Shromáždili se vedle budovy
školy. Na místo byly povolány profesionální hasičské sbory a dostavili se také dobrovolní
hasiči. Akce proběhla pod vedením velitele ppor. Bc. Miroslava Volfa. Tohoto cvičení se
zúčastnil i starosta Velké Bíteše Ing. Milan Vlček.

Společné foto. | Foto: Archiv SOŠ J. Tiraye

Poděkování patří panu Ing. Bc. Josefu Chytkovi, řediteli školy, za přípravu cvičení, které
bylo velkým přínosem pro všechny zúčastněné. Velký dík patří také profesionálním a dobrovolným hasičům z Velké Bíteše a z Náměště nad Oslavou.
Petr Drlíček, organizátor
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KULTURA
ČARODĚJNÝ PODVEČER NA LETNÉ

„Čarodějnice“ na Letné. | Foto: Martin Pištěk

30. dubna připravili pracovníci Informačního centra a Klubu kultury ve spolupráci
s místními spolky pálení čarodějnic v areálu městské chaty na Letné. Od půl páté děti
a rodiče postupně zaplňovali prostranství před objektem a odtud se vypravovali na plnění
úkolů, které pro ně na jednotlivých stanovištích připravili členové Sboru dobrovolných
hasičů Velká Bíteš, dále pak přestrojené půvabně vypadající čarodějné maminky z Mateřského centra Bítešáček a ty doplnil Mirek Ivančík z fotbalového klubu. Děti procházely lesní přírodní stezkou a po splnění zadaných úkolů byly materiálně sladce odměňovány od pořadatelů. Poté se všichni vraceli zpět do areálu chaty, kde bylo připraveno
občerstvení a hudební program s country skupinou „Starý fóry“. Každý si mohl zakoupit
špekáček a na ohništi si ho opéct. Rodiče měli možnost nejenom zakoupit svým dětem
trdelníky a sladkosti, ale i odnést si domů na památku fotografii.
Na přípravě akce a hladkém průběhu se podíleli jednak členové SDH, kteří jednak
připravili vatru a dřevo, ale i maminky, které vyrobily maketu čarodějnice a po soutěžích malovaly a zdobily dětem obličeje. Asi jedinou „kaňkou“ bylo velmi pěnivé
pivo, za což se velmi omlouvá restaurace „Naše bítešská“. Musíme poděkovat spon-
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Čarodějnice na Letné. | Foto: Martin Pištěk

zorům, a to Bítešské dopravní společnosti za zapůjčení pódia ve formě valníku MAN,
První brněnské strojírně a.s. za pěkné dárky pro děti a sladkosti, panu Stanislavu Mihalovi za tisk omalovánek a paní Miluši Jochové z prodejny Káva a čaj též za sladkosti.
Velký dík patří všem aktivním účastníkům, kteří tuto akci v osobním volnu pomohli zorganizovat, a všem návštěvníkům za to, že neseděli doma u televize, ale přišli se podívat
na Letnou, která má pro všechny obyvatele Velké Bíteše své nepopsatelné kouzlo.
Josef Jelínek, Klub kultury

BÍTEŠSKÝ PODVEČER S DECHOVKOU

DH Bobrůvanka v KD. | Foto: Josef Jelínek
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Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš připravil pro milovníky dechovky nový
projekt, který odstartoval 8. května v kulturním domě. Je nazván Bítešský podvečer s dechovkou a milovníci tohoto hudebního odvětví si určitě přijdou na své. Jako první vystupující byla pozvána dechová hudba Bobrůvanka a zanechala u všech, kteří se jejího
vystoupení zúčastnili, velmi dobrý dojem. Program těchto podvečerů je a bude koncipován
tak, aby každý návštěvník měl možnost si jednou v měsíci nejenom s dechovkou zazpívat,
ale i zatančit. Zaměstnanci restaurace Naše bítešská připravili a do budoucna budou připravovat občerstvení pro návštěvníky těchto podvečerů, a tak posezení u stolů s přáteli
a kamarády si každý jistě užije.
Další setkání, tentokrát s dechovou hudbou GALÁNI, proběhne v pátek 8. června
od 17.00 hodin v Kulturním domě ve Velké Bíteši.
Přijďte se pobavit jste všichni srdečně zváni!
Josef Jelínek, Klub kultury

NÁŠ TANEC PRO EVROPU
Letos v únoru obdržela školní mládež ve Velké Bíteši zajímavou nabídku ke spolupráci
v mezinárodním projektu s názvem Unser Tanz für Europa (Náš tanec pro Evropu).
Nabídka přišla z belgické školy Goethe-Institut v Bruselu. Studenti této mezinárodní školy
oslovili kamarády ve svých domovských zemích, aby představili některý z tradičních lidových tanců a poskytli video sekvenci v délce půl minuty pro zpracování společného krátkého dokumentárního filmu složeného z příspěvků všech zúčastněných zemí. Do projektu
se zapojilo 28 škol ze všech 28 členských států Evropské unie. Taneční ukázky ve videodokumentu jsou řazeny v abecedním pořadí německých názvů jednotlivých států - příspěvek
z ČR se tak ocitl nikoliv na předpokládaném třetím místě od začátku, ale od konce: Belgie,
Bulharsko, Dánsko, Německo, Francie, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Itálie, Chorvatsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česko, Maďarsko a Velké Británie.
Cílem tohoto kulturního projektu přesahujícího národní a kulturní hranice je podnítit
diskusi o Evropské unii, jejích směrech a kultuře jako celku prostřednictvím zapojení rozmanitých národních kultur. Mládež v každé zemi se úkolu zhostila po svém a nikoliv vždy
předvedla požadovaný tanec lidový. Zpracovatel obdržel opravdu pestrou paletu počinů
různorodého obsahu a kvality. Výsledkem je čtvrthodinový průřez kulturní rozmanitosti
Evropské unie. Bítešané reprezentovali ČR důstojně a hezky. Od koordinátorky projektu
v Bruselu paní Marie Peffenköver jsme obdrželi slova chvály: „The video you did is really
amazing and fulfils all our criteria – many, many thanks and our respect for setting everything up in such a short time! Please also express our gratitude to your dancers – they
did a great job!“
Šest párů bítešské mládeže předvedlo svižný tanec na píseň v podání Marka Holého Aj,
již sem prošel celó Moravu s hudebním doprovodem akordeonu Jaroslava Coufala. Tuto
píseň zapsala sběratelka lidových písní Františka Kyselková roku 1907 v obci Křoví. Kva-
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Skupina mládeže Národopisného souboru Bítešan. | Foto: Josef Prodělal

litní filmový záznam tance zhotovil Josef Prodělal z Muzea Vysočiny Třebíč. Celkovou
přípravu a realizaci akce podpořilo Regionální pracoviště tradiční lidové kultury v Kraji
Vysočina. Prostory výstavní síně poskytl Klub kultury města Velké Bíteše a také Městské
muzeum ve Velké Bíteši. Spolupráci v projektu zaštítila Základní škola ve Velké Bíteši.
Každý z tanečníků obdržel vytištěný certifikát s poděkováním z Belgie. Goethe-Institut
Brüssel film uvedl při příležitosti Dne Evropy 9. května 2018 a dále v externí prezentaci ve
veřejných institucích např. ve velvyslanectvích, ministerstvech a školách. Videodokument
je dostupný na domovské stránce institutu - zde:
https://www.goethe.de/ins/be/de/spr/eng/end/unser-tanz-fuer-europa.html
Silva Smutná

„MEZI SNEM A REALITOU“
V pondělí 14. května v 17.00 hodin se uskutečnila ve výstavní síni Klubu kultury ve
Velké Bíteši vernisáž výstavy Martina Šrámka a Dušana Tejkala s názvem „Mezi snem
a realitou“. Po úvodním slovu ředitele Klubu kultury následoval velmi zajímavý a kulturní
program, který mimo poutavé vyprávění obou umělců podvečerní program okořenilo vystoupení Martina Šrámka na kytaru, jenž doprovázel svoji přítelkyni Stáňu Koreckou, která
bravurně zahrála tři skladby Ivety Bartošové na piano.
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Z vernisáže. | Foto: Silvie Kotačková

A jak bylo řečeno: “Vítejte ve světě fantazie, na křehké hranici mezi snem a realitou. Magickou nocí zde září světla vzdálených galaxií, vnímáte stopy pradávných civilizací, slyšíte ozvěnu
starých bájí a mýtů, procházíte hlubokým lesem elfů a víl, obklopuje vás energie tajemných
míst … Je to svět tak vzdálený a přeci tak blízký, svět ukrytý kdesi hluboko v každém z nás.”
O své tvorbě malíř a grafik Martin Šrámek říká:
“Chtěl bych prostřednictvím mých obrazů přenést lidi do světa, ve které je hranice mezi skutečností a fikcí či snem jen velice křehká. Realita se stává snem a sen se pozvolna mění v realitu.
Možná Vám mé obrazy budou připadat jako pohledy do jiných vesmírných světů, kde neplatí
pozemské fyzikální zákony a věci, krajina či postavy nemusejí mít vždy jasný, definovaný charakter. Možná zde naleznete i trochu tajemna či magie, ale pokud na Vás mé obrazy zapůsobí
alespoň trošičku pozitivně, pak je to dobře. A jestli ne, pak doufám, že alespoň potěší Vaše oči
a pohladí Vaši duši. A o to přece v dnešní uspěchané době plné stresu nejvíc jde…”
Spoluvystavovatelem je Dušan Tejkal, který žije a pracuje v Brně. V 60. až 80. letech se
jako výtvarník věnoval tvorbě z kůže, především šperkům, dózám, reliéfům a knižní vazbě.
Od 80. let se intenzívněji věnuje plastikám ze dřeva. Preferuje tvrdé dřevo jako je akát,
které dotváří specifickým způsobem moření. Jeho práce je zastoupena ve sbírkách Moravské galerie Brno a v mnoha soukromých sbírkách. Je členem Unie výtvarných umělců ČR
a uměleckého sdružení Art-kolegium. Uskutečnil mnoho autorských a společných výstav
v České republice, na Slovensku, v Rakousku a v Německu.
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A co říci na závěr? Od 14. do 25. května měl každý z nás možnost si výstavu prohlédnout, popřípadě zakoupit díla obou autorů. A ať se jednalo o plastiky dřevovazeb nebo
obrazy, každý návštěvník odcházel z výstavní síně s hlubokým kulturním zážitkem.
Klub kultury města Velké Bíteše

POSLEDNÍ ZÁCHVĚVY 21. SEZÓNY BHP

Z koncertu. | Foto: Otto Hasoň

Letošní sezónu BHP jsme „ukončili” koncertem Agile Quintet. Tento smyčcový quintet
v čele s naším violoncellistou Martinem Švajdou nám velmi zpříjemnil květnový večer.
Určitě můžeme považovat koncert za mimořádný. Krásný program byl naprosto skvěle
proveden a ukázal soubor v celé své kráse. Zvuk kvartetu doplněn o kontrabas lahodil
uchu. Martin Švajda program zlehka provázel slovem a též nám předvedl svůj nový nástroj z houslařského ateliéru Bursík (Brno). Violoncello stavěl sám zakladatel Jan Hus
Bursík ze dřeva, které zrálo osmdesát let. Dle slov Martina Švajdy je to fantastický nástroj,
který hraje přesně dle jeho představ a zcela souzní s jeho nitrem. Na koncertě byli přítomní
mladší houslaři Bursíkové a bylo zajímavé si s nimi po koncertě pohovořit. Dle plánu
proběhlo vyhodnocení dětské soutěže a věřím, že příští sezóna se ještě rozroste o další
mladé posluchače. Jsme moc rádi, že publikum BHP je věkově pestré, a zvláště pak jsme
vděčni za dětské posluchače. Přátelé, léto uteče jako voda a můžeme se těšit na 22. sezónu,
jež je již pro vás připravena. Děkuji všem, kteří pomohli naše koncerty uskutečnit, a všem,
kteří naše koncerty navštívili. Těším se na Vás v příští sezóně!
Ondřej Sedlák
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ZDENĚK TROŠKA A SIMONA KLÍMOVÁ
NAVŠTÍVILI VELKOU BÍTEŠ
Ve středu 16. května navštívil
Velkou Bíteš známý český režisér Zdeněk Troška. Společně se
zpěvačkou a kytaristkou Simonou
Klímovou vystoupili v kulturním domě se zábavným pořadem
„Úsměvy Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové“.
Pořad byl koncipován do
dvou bloků, každý v délce asi
60min, s přestávkou, během
které měli diváci možnost napsat na lístečky dotazy směřované k oběma aktérům. Po celý
večer vládl v sále se Zdeňkem
Troškou vtip, humor, ale i nadsázka. Jeho milé vyprávění, veselé zážitky z mládí, o filmech,
Z představení. | Foto: Otto Hasoň
o jídle, dobrotách, dietách,
ale i sportu vykouzlily úsměv na tváři každému z přítomných. Vše bylo doplněné
a proložené skvělými písněmi Simony Klímové. Upravená píseň Simony „Včera neděle byla“ s dodatkem „s trenkami“ a „bez trenek“ nenechala nikoho v klidu a zpívalo celé publikum.
Po malé přestávce, ve druhé části odpovídal Zdeněk Troška na zvídavé otázky publika.
Diváci se mimo jiné dozvěděli, že p. Troška „jede na sluneční baterky“ a má rád léto,
zimu nesnáší, je ranní ptáče a má moc rád filmy pro pamětníky. Nakonec se zavzpomínalo
i na úžasnou Helenku Růžičkovou.
A jelikož pan Troška slaví v těchto dnech narozeniny, připravili mu pořadatelé společně
se všemi diváky velké „malé překvapení“, když mu na konci jeho vystoupení poděkovali
a pogratulovali zpívaným přáním ve stoje. Potěšila ho také dvanáctikilová kýta,
kytice i malé dárkové drobnosti. Protože on sám řekl v průběhu vystoupení, že si přeje
hlavně zdraví, připojujeme se se stejným přáním ještě jednou i my.
O přestávce si mohli přítomní zakoupit dva díly kuchařky pana Trošky s názvem
„NEBE V HUBĚ“ nebo CD Simony Klímové.
Po skončení pořadu byla autogramiáda s umělci a své zakoupené knihy si mohli přítomní nechat podepsat nebo se vyfotografovat a mít tak milou vzpomínku na úžasný
a skvělý pořad.
Klub kultury, Velká Bíteš
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
DOROSTU A JUNIORŮ V KULTURISTICE

Vítězky v kategorii „Bikiny fitness juniorek do 164 cm“. | Foto: RonnieCZ

V sobotu 19. května poprvé v historii hostila Velká Bíteš Mistrovství České republiky
dorostu a juniorů v kulturistice a fitness. 136 závodníků, kteří prošli sítem mistrovství Čech
i Moravy, se utkalo v klasické a váhové kulturistice, physique, bodyfitness a bikiny fitness. Celá akce byla živě přenášená na internetovém portálu a zhlédlo ji přes 3600 diváků.
Návštěvníci, kteří se na tuto akci přišli podívat, a bylo jich na šest stovek, měli možnost
zhlédnout nejenom vypracovaná svalnatá těla mladých mužů, ale i krásné a půvabné mladé
sportovkyně. Osmnáct sad pohárů a medailí, na kterých se podílelo sponzorsky i Město
Velká Bíteš a První brněnská strojírna a.s., Velká Bíteš, bylo rozvezeno díky soutěžícím do
všech koutů České republiky. Informační centrum a Klub kultury se omlouvá všem občanům, kteří se o akci nedozvěděli, za malou propagaci, ale s pořadateli se celá akce řešila na
poslední chvíli a například plakáty jsme obdrželi až v podvečer závodu. Pokud pořadatelé
budou mít zájem v příštím roce uspořádat obdobný podnik v našem městě, už dnes slibujeme, že se občané včas dozvědí termíny a přesný program.
Josef Jelínek, Klub kultury

KRÁLKO, KRÁLENKO, KRÁL TEBE VOLÁ!
V letošním roce na svatodušní neděli se už po patnácté dívky z Velké Bíteše a okolí
slavnostně oblékly. V květovaných sukních, bělostných rukávcích a krajkových půlkách,
na hlavách věnečky se vydaly na obchůzku vesnicí Březské u Velké Bíteše.
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Hlavními postavami byly dvě nejstarší dívky vyvolené jako králka
a král, ozdobené korunami z květin.
V čele zpívajícího průvodu šel král
s omašleným májkem, králka pod baldachýnem z tureckého šátku se čtyřmi
nosičkami.
Začal starodávný letnicový obřad dívek, který dříve býval na Moravě velmi rozšířený a byl koncem
19. století zaznamenán i na Velkobítešsku. Od posledních pamětnic v obci
Březské je zapsala počátkem 20. století paní Františka Kyselková.
V krásném májovém slunečném dni
nás přivítala slavnostně vyzdobená
a pohostinná obec. Mezi domácími
byli i vzácní hosté, jmenovitě senátor
Ing. František Bradáč. Obřadní zpěvy
a tance u kaple a v parku uprostřed
obce uchvátily svou krásou všechny
přihlížející. V družině dívek byly
i prosebnice, které se rozběhly dům od
„Královničky“. | Foto: Otto Hasoň
domu, rozdávaly posvěcené ratolesti
a přály požehnané léto. Po obchůzce zavedla dospělá mládež nejstarší dívky do tanečního
kola. Za zpěvu a hry cimbálové muziky Majerán král s králkou předaly obřadně svoje květinové koruny mladším dívkám.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a konání této svatodušní slavnosti
počínajícího léta.
Jarmila Hájková, Muzejní spolek Velkobítešska

VARHANNÍ HUDBA V PRŮBĚHU VĚKŮ
Dne 12. června 2018 v 19.00 hodin vystoupí v kostele sv. Jana Křtitele ve Velké
Bíteši polský varhaník Bogdan Narloch. Koncert se uskuteční v rámci Brněnského
varhanního festivalu, který se pořádá každoročně od roku 1981, kdy ho založila
prof. Alena Veselá. Nyní pod dramaturgickým vedením známé brněnské varhanice
Hany Bartošové nabízí programy koncertů možnost vyslechnout průřez varhanním dílem skladatelů od baroka až po 21. stol.
Bogdan Narloch je významnou osobností hudebního života v severopolském Pomořansku. Studoval hru na varhany na Hudební akademii v Gdaňsku a v současnosti pů-
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Varhaník Bogdan Narloch. | Foto: Soukromý archiv

sobí jako varhaník, pedagog a organizátor hudebního dění. Koncertuje po celé Evropě
a natočil několik CD.
Na koncertě ve Velké Bíteši zazní díla J. S. Bacha, A. Vivaldiho, M. Surzyňského
a M. E. Bossiho. Přijďte se zaposlouchat do tónů varhan pod vedením skutečného
mistra ve svém oboru.
Marika Kašparová

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANY MOLNÁROVÉ

Jana Molnárová. | Foto: Soukromý archiv
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V pondělí 25. června v 17.00 hodin se v bítešském
muzeu uskuteční vernisáž k výstavě fotografií Jany
Molnárové. Učitelka a cestovatelka našla zálibu ve
focení přírody, krajiny a míst, které osobně navštívila.
Slavnostnímu uvedení výstavy bude předcházet koncert skupiny Listověj pocházející z Vysočiny. Nenechte
si ujít jedinečný kulturní zážitek, který na vás čeká.
Výstavu s názvem Pohledy na krajinu můžete vidět až
do poloviny srpna v Malém výstavním sále muzea na
Masarykově náměstí 5.
Ivo Kříž
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HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice POD HRADBAMI,
čp. 165:

Dům čp. 165 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

V roce 1594 držel dům Jan Vítoslávek. Již r. 1600 patrně vdova Salomína prodala
dům „ležící pod zdí městskou“ za 190 zlatých Martinu Suchánkovi, s připrodáním
„obilí na kousku“. Suchánek pak r. 1609 prodal stodolu na Psí Hoře za 20 zl. a ještě
téhož roku prodal i dům za 210 zl. Jakubu Zámečníkovi. Od toho r. 1619 zakoupil
dům v téže ceně Jan Kozel, který přikoupil „stuol, stolici a slepici jednu“. Následujícího roku Janu Kozlovi tchán Jan Říman daroval zahradu a on se mu odvděčil
koněm za 24 zl. Již r. 1622 zakoupil dům po Kozlovi ve stejné ceně hrnčíř Jan Slavík
a r. 1629 přikoupil stodolu na Psí Hoře za 8,5 moravských zl. Později r. 1671 byl dům
po Slavíkovi „na řád zpustlý“ prodán Danielu Strakovi. Dědici bratři Jan a Jakub
Kozlovi slevili 11 mor. zl., čímž se cena domu snížila na 199 mor. zl. Z této částky
náleželo Strakovi 74,5 mor. zl., které zdědil po manželce Jana Slavíka.
Pak r. 1695 zakoupil dům po Strakovi „na díle téměř pustý“, nacházející se „v Růžové ulici k mostu“, za 173 mor. zl. Kašpar Kukla. Ten r. 1705 prodal dům „na kterýmž několik let pořád zůstával“ v téže ceně synu Josefu Kuklovi, po kterém později r. 1751 dědil syn Jan Kukla. Roku 1777 již vdova Marie Anna Kuklová „že ona
v sešlým a starým věku svém […] když jí již obtížno jest hospodařiti a taky nemůže“
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postoupila dům „ode všech obecních vejrunků čistý a svobodný, v Růžovej ulici sub
numero 73 situirovaný [...] i s rolmi vlastníma“ svému synovi řezníku Bernardu
Kuklovi „pro jeho dobré chování a ctění paní mateře“. Roku 1799 zdědil dům
„i s rolima, ouvárkem a stodolou, od kterejžto ale již za živobytí otec jeden malej
párník odprodal“ v ceně 810 zl. nejstarší syn a rovněž řezník Jakub Kukla. Ten měl
splatit 710 zl. dluhů a čtyři sourozence měl vyplatit celkem 80 zl.
Roku 1817 koupil od Jakuba Kukly sousedský dům, stodolu a roli v Širokým Žlebě
a dva kusy rolí Babinec v ceně 3920 zl. Ondřej Kratochvíla z Jáchymova. Ten jej
r. 1848 postoupil v ceně 430 zl. synu Michalu Kratochvílovi, načež jej r. 1889 koupili Jan a Josefa Halačkovi. V únoru 1914 koupili dům dále kovář Ludvík a Marie
Jochovi, kteří jej r. 1946 postoupili též kováři Antonínu a Anně Jochům.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 6, 66, 78, 113,
183, 197, kn. č. 11788, fol. 28, 67, kn. č. 11789, fol. 57, 79, kn. č. 11792, fol. 66, 73, kn. č. 11797,
fol. 146. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká
Bíteš město, č. kn. vl. 86.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – HLÁVKOVÝ SALÁT

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Jakmile začaly být počátkem 90. let minulého století státní hranice propustné,
nastala opět doba srovnávání a možnosti vzájemného ovlivňování podob stravování široko daleko. Tak se stalo, že Francouzi, kteří k nám jezdili na návštěvy,
se pozastavovali nad zdejší úpravou hlávkového salátu. Rozmočené listy, které plavaly ve vodovém nálevu s kvasným lihovým octem, cukrem, solí a s osmahnutou na
kostičky krájenou slaninou nebo rozpuštěným máslem, byly pro ně nepoživatelné.
Ačkoli jsme na takový salát byli zvyklí, podezření na degradaci salátu tím nabývalo.
A skutečně - tato úprava sice navazovala na tradiční kuchyni, ale při válečném i poválečném zavádění náhražek se proměnila k nepoznání.
Hlávkový salát tu byl po staletí běžnou součástí stravy. Kupříkladu Jan Amos Komenský zmínil salát jako součást skromnějších domácích večeří, při nichž se k pečenému masu podávala na malých mističkách omáčka, salát, křen a nakládané („zadělávané“) věci jako olivy, kapary, okurky nebo červená řepa. Pečivo sice k tomu
nezmínil, ale chléb a žemle byly tak samozřejmou součástí stravy, že u toho zajisté
nemohly chybět. O bítešských salátových poměrech na přelomu 17. a 18. století vy-
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povídá tehdejší obecní účetnictví. Městský písař zaznamenával obvykle jen „salát“
v hodnotě půl až tři krejcary na jedno pohoštění (nejčastěji 1 kr.), jednou „salát polní“
(11. 5. 1679) za 1 kr., jindy město vydalo za křen a za „zelený všelijaký věci“ 3 kr.
(25. 7. 1698). Salátová sezóna trvala od dubna do října, přičemž vrcholila v červnu.
Město nabízelo salát obvykle vzácným návštěvám, jakými byli urození hosté, krajští
a vrchnostenští úředníci, církevní představitelé; městský úřad jej pořizoval i pro sebe
a byl součástí jídelníčku rovněž sládka a jeho pomocníků při vaření piva. Mnohem
méně účty vypovídají o úpravách salátu. Jediná přesvědčivější zmínka je z druhé
poloviny května 1679, kdy tu vojáci barona Šporka dostali mj. ocet a olej na salát.
Úprava salátu ovšem nemusela být pouze v syrovém stavu, ale v listech salátu rovněž mohlo být zapékáno maso, případně mohly být součástí vařených polévek, jak
naznačují recepty z 19. století. Ve sledovaných účtech byl salát, vždy jako příloha
k masu, vyčíslován buď samotný, nebo v polovině případů s česnekem, případně
ještě navíc s petrželí, výjimečně s okurkami či ředkví. Obvyklou kombinací byl salát
s octem (vinným), máslem, solí a kořením; někdy byl salát podáván s chlebem či
výjimečně žemlí, vejci (asi vařenými natvrdo) či sýrem. Kombinace salátu s kyselou
smetanou tu rovněž není vyloučena.
Za první republiky byl hlávkový salát běžně ochucován sladko-slaným octem
a osmahnutou slaninou. Tento salát byl sice mokrý, ale neplaval v nálevu. Naštěstí
po otevření hranic mohlo opět docházet ke kulturní výměně a pomalu začalo být opět
možné pořizovat kvalitní původní suroviny. Tak jsme přišli na to, že základní a nejjednodušší univerzální ochucení hlávkového salátu i jiných zelenin je polití dobrým
olejem nejlépe olivovým a poté dobrým octem nejlépe vinným. Samozřejmě, že listy
musí být před takovým ochucením osušeny. Zmínění Francouzi ukázali, že odstředivka na salát může být běžným vybavením kuchyně domácnosti. Níže uvedená tradiční česká varianta úpravy hlávkového salátu zřejmě představuje středoevropskou
variaci na zmíněnou základní nejspíše již antickou úpravu.
Hlávkový salát dle hospodyňského kurzu ve Velké Bíteši z roku 1933
Vrchní a zvadlé listy salátu odstraníme, ostatní pak rozebereme, srdéčka rozkrojíme na půlky a dobře vypereme v několika vodách. Čistý salát dáme okapati na síto,
pak jej polejeme vodou s ředěným osoleným a dle chuti oslazeným octem. Dobře
promíchaný salát narovnáme na mísu a polejeme rozpálenou slaninou na kostičky
nakrájenou, ozdobíme natvrdo vařenými vejci.
Zdroj: Rukopisný receptář Antonie Jeřábkové (1916–2009), jehož základem jsou recepty z tříměsíčního hospodyňského kurzu absolvovaného ve Velké Bíteši ve dnech 1. 5. – 30. 7. 1933. Jan ZDUBA,
Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava 18, 2014, s. 183 –236,
zde s. 195. Magdalena BERANOVÁ, Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Praha 2012, s. 188. TÁŽ,
Tradiční české kuchařky: Jak se vařilo před M. D. Rettigovou, Praha 2001, s. 51.

Jan Zduba
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JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH
JINDŘICHOV (II. ČÁST)
CO SE PODAŘILO V POSLEDNÍ DOBĚ
Velká rekonstrukce kulturního domu

Na první pohled převyšuje
jindřichovský KD svojí velikostí potřeby obce, přesto je
účelně využíván. Je to jistě dáno
také existencí, v blízkém sousedství se nacházející, prosperující firmy LABARA s.r.o.,
kterou úspěšně vede předseda
osadního výboru Radomír Holík.
Právě tato firma, ve spolupráci
s OV, iniciovala a finančně podpořila rozsáhlou rekonstrukci KD,
která proběhla za aktivní součinnosti Města Velká Bíteš.
Nové vnitřní prostory kulturního domu. | Foto: Archiv obce
V kulturním domě byla položena nová dlažba, byly vyspraveny parkety a opraveny elektrické rozvody, byla zakoupena
kuchyňská linka a postaveno nové sociální zařízení. Město přispělo také na nové stoly
a židle, které nahradily ty několik desítek let staré. U sklípku za KD si občané pořídili nové
posezení na ploše ze zámkové dlažby.
KD je využíván při různých příležitostech - jako jsou: různá setkání, rodinné oslavy,
„rozlučky se svobodou“, svatby aj. Všichni uživatelé si nyní pochvalují příjemné vnitřní
prostory a vyhovující zázemí. KD „zvládne“ i tak velkou akci, jakou je tradiční vánoční
večírek firmy LABARA s více než 130-ti účastníky.
Rekonstrukce kapličky
Velkou akcí byla také rekonstrukce místní kapličky (možná lépe zvoničky),
kterou na základě výběrového řízení prováděla firma z Horní Libochové. Byla zhotovena nová střecha včetně krovů a na její vrchol byla umístěna pozlacená replika
původního cyrilometodějského kříže, který byl již ve špatném stavu. Renovován byl
také starý zvon z roku 1810. Pan A. Smaha z Jasenice jej zbavil všech starých vrstev
a nátěrů, pečlivě jej vyčistil a opatřil novou povrchovou úpravou, takže nyní vypadá
jako nový. Došlo také k obnově povrchu vnitřních i vnějších stěn, včetně zabudování
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Renovovaný kříž a zvon kapličky. | Foto: Archiv obce

nových dveří. Svým čistým, zářivě bílým nátěrem se stala kaplička nepřehlédnutelnou
dominantou obce.
Elektrický pohon zvonu
Zvonění, zejména s tak malým zvonem, vyžaduje fortel a cit. Starších „zvoníků“
ubývá, mladí nemají čas ani zájem, proto obec zakoupila a nechala do kapličky nainstalovat zařízení na elektrický pohon zvonu. Nyní čekají už jen na zavedení elektrického
proudu a těší se na pravidelné vyzvánění poledne a večerního „klekání“. Věří, že se do
vesnice vrátí staré časy, kdy se lidé podle zvonění zvonů řídili a kdy hlas zvonu byl neodmyslitelnou součástí české krajiny.
Živý stříbrný smrk
Byl zasazen na obecním pozemku proti KD. Až doroste, stane se jistě dalším vi-

Kulturní dům s hasičskou zbrojnicí a stříbrným smrkem. | Foto: Alois Koukola
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ditelným symbolem Jindřichova, vyvažujícím kapličku na opačném konci vesnice.
Vznikne jakási pomyslná duchovní osa, která bude místním rodákům připomínat
domov.
Smrk se už nyní stává ozdobou vesnice, což je patrné zejména během vánočního
času, kdy bohatě nazdobený a do dálky svítící, vítá všechny, kteří do Jindřichova
přicházejí nebo obcí pouze projíždějí. Jeho pořízením se obec zbavila každoročních
starostí s jeho sháněním v městských lesích, navíc je to počin navýsost ekologický.
Měřiče rychlosti
Z rozpočtového určení financí jednotlivým místním částem městem si obec nechala loni nainstalovat dva měřiče rychlosti, které jsou umístěné na obou koncích
vesnice. Jejich účinnost je pouze částečná, protože, při známé neukázněnosti našich
řidičů, většina z nich stejně nezpomalí. Jindřichovští spoléhají na městskou policii,
která by mohla občasným měřením tyto hříšníky odradit a přispět tak ke zvýšení
bezpečnosti občanů, zejména dětí.
CO SE PŘIPRAVUJE
Dovybavení kulturního domu
Z finančních prostředků, které přiděluje obcím město, by jindřichovští rádi vyměnili
okna a dveře v KD. Vzhledem k narůstajícímu počtu společenských a kulturních akcí chtějí
zakoupit nový jídelní servis včetně příborů a myčku na nádobí.
Slavnostní vysvěcení kapličky
V létě by se mělo uskutečnit slavnostní vysvědčení kapličky s následným posezením
všech místních občanů a jejich hostů v kulturním domě.
DLOUHODOBÉ PLÁNY A POŽADAVKY
Vodovod
Přivedení a rozvedení vodovodu po obci je jedním z nejdůležitějších dlouhodobých
plánů a požadavků občanů, protože situace v zásobování pitnou vodou je rok od roku horší.
S tím souvisí také vybudování čističky a kanalizace.
Oprava silnice
Dalším velkým přínosem pro obec by byla oprava silnice vedoucí z Jindřichova do Velké
Bíteše, která je v nevyhovujícím stavu. Střídají se na ní různé povrchy se „zaflikovanými“
úseky a navíc je v některých místech velice zúžená. Rozhodně nevyhovuje současnému
zvýšenému provozu osobních i nákladních vozidel směřujících do firmy LABARA nebo
dále na Náměšťsko.
Omluva: V první části článku nebyl mezi členy Sboru dobrovolných hasičů Jindřichova
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uveden zasloužilý hasič Vladimír Chytka. Autor se touto cestou panu Chytkovi upřímně
omlouvá.
Dokončení příště
Alois Koukola

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XVI

Organizační přípravy
Mezi podniky AERO Praha a První brněnská strojírna Brno (PBS) byla k témuž datu
(23.10. 1970) uzavřena hospodářská smlouva na zavedení a financování výroby generátoru vzduchu podle zmíněné licenční smlouvy. Byla také uzavřena smlouva na doplňkový
vývoj mezi PBS a spoluřešitelskými podniky. Celkové náklady na doplňkový vývoj pěti
prototypů v letech 1971 až 1973 byly stanoveny ve výši 7,524 mil. Kč. Částka se týkala
jak PBS tak spoluřešitelů. V březnu 1972 byla uzavřena hospodářská smlouva mezi PBS
a AERO Vodochody na přípravu dodávek 77 generátorů vzduchu na rok 1973.
Vzhledem k časové náročnosti byly do smlouvy zahrnuty některé výjimky z dodržování
technologické kázně.
První generátory
První generátor vzduchu Saphir 5 jsme vyrobili v roce 1972 a počátkem roku 1973
byl odzkoušen na 600 startů. Dne 16. května 1973 vyhodnotila kontrolní komise vedená
technickým náměstkem Josefem Ondrákem zkoušky jako vyhovující. Tím byla stanovena
záruka na 600 startů.
Při zkouškách druhého generátoru bylo po dosažení 600 startů pokračováno ve zkoušce
životnosti až do 2000 startů. Třetí generátor byl již podroben pozemním i letovým
zkouškám v letounu L 39. Velké kontrolní zkoušky na záruku 600 startů byly 13. prosince
1973 uznány za vyhovující a na výjimku z technologické kázně byla zahájena výroba jednotlivých součástí pro 85 kusů generátorů. V této sérii bylo 44 kusů smontováno ještě
z některých dovezených dílců.
Doplňkový vývoj
V květnu roku 1972 bylo v naší slévárně přesného lití započato s odléváním odlitků
některých součástí generátoru vzduchu ze žárupevné niklové slitiny Inconel 713 LC a také
z našich žárupevných niklových slitin LVN 4 pro rozváděcí kola a LVN 10 pro turbínová
kola. Z nulté série byl namátkově vybrán jeden generátor vzduchu Saphir 5 pro provedení
spojené podnikové a kontrolní zkoušky na záruku 600 startů. Po vyhodnocení bylo ve
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zkoušce pokračováno až do 2000 startů. Po 4 tisících startech byly zjištěny mikrotrhlinky
na rozváděcím kole II. stupně turbiny, a proto byl materiál zaměněn za LVN 10 naší výroby, který se osvědčil u průtočných částí turbodmychadel.
Podnikový doplňkový vývoj byl oficiálně ukončen oponenturou dne 12. prosince roku
1974, které se zúčastnili zástupci ministerstva národní obrany, vojenské správy, generálního ředitelství AERO, Aero Vodochody, zástupci podniků VÚES, VÚVL, Jiskra, Jihostroj,
Mesit a zástupci našeho závodu.
Proběhlé podnikové zkoušky byly přijaty a uznány jako zkoušky vojskové a bylo nám
doporučeno pokračovat až do 6000 startů. V doplňkovém vývoji byly využity zkušenosti
z předchozího vývoje turbostartéru i z našich konstrukčních návrhů vlastního generátoru
vzduchu. Kontrolní zkoušky na garantovaných 3000 startů pokračovaly dále a byly ukončeny až v roce 1982, společně se zkouškami za extrémních teplot +80°C a -40°C, zkouškami vibračními, rázovými a klimatotechnologickými.
Generátor pro pohon sirény
V dubnu roku 1975 jsme převzali od oborového podniku Škoda Plzeň státní úkol „Signál“ na vývoj generátoru vzduchu pro civilní obranu. Podnikové zkoušky dopadly dobře
a následně byly objednány 4 generátory s dynamostartérem o výkonu 3 kW. Při oponentuře
v září 1975 však bylo rozhodnuto ve vývoji nepokračovat a generátor vzduchu pro pohon
sirény nepoužívat. Důvodem byla vysoká cena a náročná obsluha. Oponenti nám tehdy
doporučili řešit pohon sirény generátorem vzduchu s dynamostartérem na dobíjení akumulátoru. K realizaci však nedošlo.
Pomocné energetické jednotky – PEJ
Úkolem pomocné energetické jednotky je kromě dodávky stlačeného vzduchu pro nastartování hlavního motoru také nouzové zabezpečení funkcí elektrických a hydraulických
okruhů v letounu. Její vývoj si vyžádalo zavedení sériové výroby letadel L-39 v podniku

Prototyp letadla L 610 na Kunovickém letišti. | Foto: Podnikový archiv
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AERO Vodochody. Vývoj pomocné energetické jednotky s označením Safír 5M byl v našem závodě zahájen v roce 1980. Jednalo se o výraznou modernizaci licenčního generátoru
vzduchu Saphir 5 a posun jeho technické úrovně do vyšší kategorie. Vývoj i následnou
výrobu 80-ti ks těchto PEJ se podařilo urychlit, protože jsme v té době měli k dispozici již
4 zkušební stavy pro podnikové i kontrolní zkoušky.
PEJ pro kunovický letoun L 610
Již od roku 1977 přicházely do našeho bítešského závodu první požadavky z Letu Kunovice na vývoj pomocné energetické jednotky pro jejich letoun L 610 s kapacitou 30 cestujících. Základní technické podmínky na uvedenou PEJ byly naším závodem podepsány
17. června roku 1980. Náklady na výrobu 6-ti prototypů se zárukou 2000 startů a 300 hodin
provozu byly stanoveny v rozmezí 40 až 50 mil. Kč. Francouzské Microturbo by za know-how na uvedenou jednotku požadovalo 30 až 40 mil. francouzských franků. Pro srovnání:
Cena Saphiru 5 byla u fy Microturbo 0,6 mil. franků a u fy Garet 0,69 mil. franků. Vzhledem k časovému prostoru, vytvořenému zpožděním výroby letounu L 610, jsme know-how
od fy Microturbo nekoupili a začali sami požadovanou PEJ vyvíjet.
Proti verzi Safír 5M byla tato nově vyvíjená pomocná energetická jednotka s ozna-

Současně vyráběný typ kunovického turbovrtulového letounu – L 410 NG. | Foto: Firemní archiv

čením Safír 5K osazena střídavým třífázovým generátorem s kmitočtem 400 Hz
a s výkonem 7 až 11 kW. Podstatnou změnou byla také nová verze převodovky dimenzovaná na výkon minimálně 25 kW, při vstupních otáčkách 49 000 min-¹ a výstupních otáčkách 12 000 min-¹ a se třemi dalšími výstupy pro elektrospouštěč, olejové
a hydraulické čerpadlo. Na vývoji se intenzivně pracovalo, přestože nebyla uzavřena
smlouva. Jistou kuriozitou bylo, že k jejímu podpisu došlo až 28. prosince roku 1988,
v den zalétávání prvního prototypu letounu L 610, proto musely být pro první zkušební lety použity PEJ Safír 5M .
První prototyp Safír 5K jsme dodali v roce 1989, celkem jich bylo vyrobeno 25 ks,
z toho bylo 12 prototypů určeno pro certifikační a letové zkoušky.
Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval
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OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST
První květnovou sobotu 5. května 2018 jsme se opět zúčastnili turistického pochodu
„Zpět k pramenům“ v obci Jasenice.
Letošní zaměření byla vzpomínka na faráře a spisovatele Jakuba Demla, a tak trasa
vedla z Jasenice přes Vaneč podél řeky Oslavy až do Tasova. V tasovském kostelíku
a u hrobu jsme si tohoto významného rodáka připomněli.
Krásné počasí, kvetoucí příroda, hudba a zpěv, to vše doprovázelo téměř 160 účastníků.
Náš velký dík patří neúnavným organizátorům, ale i organizátorkám za zajištěné občerstvení po trase a v Jasenici.
Uznání a velký dík od 19 členů ZO SPCCH Velké Meziříčí

OVOCE PRO POTĚCHU TĚLA I DUCHA
Letos mi připadá, že jsme ze zimy přešli rovnou do léta. Sotva jsme odložili zimní
bundy a kozačky a už vytahujeme trička a sandály. Ne že by mi to nějak vadilo,
tohle počasí je mi velmi příjemné. Vypadá to, že i příroda si s dubnovými třicítkami
poradila. Doufám, že ještě nepřijdou mrazíky a že se v letošním roce můžeme těšit
na bohatou úrodu ovoce. Procházím s uspokojením zahrádku a raduji se ze zelených
bobulek rybízu, muchovníku a borůvek, z kvetoucích jahod a jabloně a plánuji si,
jak se vším tím výborným ovocem naložím. Domácí džemy a zavařeniny jsou prostě
nejlepší. A knedlíky, moučníky, nebo třeba pudink s čerstvým ovocem ze zahrádky,
to je náramná pochoutka.
Věděli jste, že se v Bibli píše mimo jiné i o ovoci Ducha?
List Galatským, 5. kapitola, verše 22-23:
Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon.
Jedná se o ovoce, které by mělo dozrávat v životě každého člověka. A kdo si na něm
pochutná? Především lidé, které máme okolo sebe, ale tohle ovoce je prospěšné i pro
nás samotné. I Bůh sleduje, jaké ovoce svým životem přinášíme. Aby naše duchovní
ovoce mělo správnou kvalitu a výživovou hodnotu, potřebuje speciální podmínky.
Jaké to jsou? Pokud vás zajímá odpověď na tuto otázku, přijďte si o tomto tématu
(a nejen o něm) popovídat.
Ráda bych vás tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách
na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači). A na co se můžete těšit?
Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké zamyšlení nad bib-
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lickým 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.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný červen Věra Pokorná

SLOVO HEJTMANA
Letos si připomínáme 100 let od vzniku samostatného československého státu.
Naše generace se bezesporu nedočká za svého života významnějšího výročí. Dnes už
příliš nevnímáme tu radost a hrdost, jakou vnímali v roce 1918 naši předci z realizace
odvěkého snu mnoha pokolení. Za těch následujících sto let jsme zažili nemálo chvil,
na něž můžeme být pyšní. I těch opačných – méně veselých. Dvacet let tzv. „první
republiky“ bylo obdobím formování nové společnosti, jejích orgánů a institucí. Patřili
jsme v té době mezi nejúspěšnější státy nejen v Evropě. Po té přišla fašistická okupace
a druhá světová válka. Jen co se naše země vzpamatovala z válečných útrap, přišla
nová nadvláda – tentokrát vnitřní despotismus řízený z východní mocnosti. Dalších
čtyřicet let bylo slovo svoboda jen proklamovaným heslem bez skutečného obsahu
a bývalá úspěšná průmyslová země se propadla v žebříčku prosperity na spodní příčky.
Nicméně nyní žijeme v zemi, která má sice mnohé bolesti a nedostatky, ale přesto
je prosperujícím svobodným demokratickým státem, jenž nezná nadvládu jiných ani
vnitřní tyranii. Je to jen na nás a našich schopnostech. To je jistě důvodem k důstojným oslavám stoletého výročí naší samostatnosti.
Kromě mnoha akcí, jež připravují města, obce a nejrůznější společenské organizace, je náš Kraj Vysočina iniciátorem myšlenky propojení všech okresních měst do
cyklu oslav „Proletí 100letí“, kdy oslavy v jednotlivých městech propojí pohyblivý
divadelní objekt (stroj času) performera Vojty Štulce odkazující na osudové české
téma osmiček. O jednotlivých částech tohoto projektu budete průběžně informováni.
Krajské oslavy 100. výročí republiky se napojí na etablované místní akce. V Pelhřimově 8. června to bude Festival rekordů, ve Žďáru nad Sázavou 9. června Den
Žďáru, v Třebíči 18. srpna Slavnosti tří kápí, v Havlíčkově Brodě bude oslava 7. září
součástí celorepublikového zahájení Dnů evropského dědictví. Symbolem oslav bude
„krajský strom“, který má znázornit sepjetí a spolupráci pěti okresů Kraje Vysočina.
Vyvrcholení oslav na Vysočině je naplánováno na sobotu 15. září 2018, kdy bude na
jihlavském Masarykově náměstí pro veřejnost připravena odpolední a večerní veřejná
produkce s originálním prvorepublikovým programem.
Doufám, že rok 2018 nás potěší důstojným průběhem oslav naší samostatnosti.
Na Vysočině jsme připraveni k tomu přispět. Přeji Vám jeho příjemné prožití.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 105/2018 KONANÉ DNE 23. DUBNA 2018
2/105/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 104/2018 ze dne 9. 4. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 23. 4. 2018
3/105/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 3/2018.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2018
4/105/18/RM – schvaluje bezúplatný převod vybavení serverovny ze Střední odborné školy
Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace na město Velká Bíteš dle žádosti příspěvkové
organizace č.j. MÚVB/2696/18.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 31. 5. 2018
5/105/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Základní školy Velká Bíteš,
Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2724/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
6/105/18/RM – v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích
- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, adresa: Sadová 579,
595 01 Velká Bíteš, IČO: 70436533, v tomto složení:
a) členové určení zřizovatelem:
b) člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina:
c) člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu
příslušné školy:
d) člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
e) člen - školní inspektor České školní inspekce:
f) člen - člen školské rady:
- pověřuje funkcí tajemníka této konkursní komise. Tajemník není členem konkursní komise,
o průběhu konkursu pořizuje zápis.
odpovědnost: předseda komise termín: 24. 4. 2018
7/105/18/RM – v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
- jmenuje konkursní komisi pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace, adresa:
Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 68686480, v tomto složení:
a) členové určení zřizovatelem:
b) člen určený ředitelem Krajského úřadu Kraje Vysočina:
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c) člen - odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu
příslušné školy:
d) člen - pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
e) člen - školní inspektor České školní inspekce:
f) člen - člen školské rady:
- pověřuje funkcí tajemníka této konkursní komise. Tajemník není členem konkursní komise,
o průběhu konkursu pořizuje zápis.
odpovědnost: předseda komise termín: 24. 4. 2018
8/105/18/RM – bere na vědomí informace o stanovení počtu členů zastupitelstva pro volby do zastupitelstev obcí 2018 zaslané Krajským úřadem Kraje Vysočina pod č.j. MÚVB/2256/18.
9/10518/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy VYZNAČ s.r.o., Srázná 1, 586 01 Jihlava
IČ 01916297, ve výši 205.398,- Kč včetně DPH na zhotovení vodorovného dopravního značení
retroreflexní červenou barvou o výměře 175 m2 u přechodu pro chodce na silnici I/37 u cesty k PBS
a předmětné práce u ní objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 4. 2018
10/105/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Základní umělecké školy,
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2781/18.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
11/105/18/RM – rozhoduje zamítnout odvolání Okrašlovacího spolku Dolní mlýn, o.p.s. doručené
pod č.j. MÚVB/2838/18 proti rozhodnutí rady města o neposkytnutí dotace.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
12/105/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Servisní smlouvu se zhotovitelem Tritius Solutions
a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 05700582.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 10. 5. 2018
13/105/18/RM – schvaluje změnu výpůjční doby pro období 02.07. – 31.08.2018 dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš č.j. MÚVB/2805/18.
odpovědnost: MK řešitel: Bc. Hana Vokřínková termín: 2. 7. 2018
14/105/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6, na ulici Návrší 249, Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 1. 6. 2018 a za nájemné 65 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2018
15/105/18/RM – rozhoduje
a) ukončit nájemní smlouvu uzavřenou dne 02.12.2002 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem pozemku p.č. 1239/1 v k.ú. Březka u Velké Bíteše, a to dohodou ke
dni 30. 6. 2018,
b) zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 1239/1 zahrada o výměře 428 m2 v k.ú. Březka
u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
16/105/18/RM – rozhoduje umístit na hrobová místa bez uzavřených platných písemných nájemních smluv na veřejných pohřebištích - starém a novém hřbitově ve Velké Bíteši a na hřbitově
v Košíkově výzvy k jejich uzavření.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2018
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17/105/18/RM – rozhoduje revokovat usnesení číslo 17/83/17/RM ze dne 31.07.2017 takto:
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout od firmy HS geo s.r.o., Absolonova 2a, 624 00 Brno;
IČ: 269 17 785 cenovou nabídku ve výši 219.000,- Kč bez DPH / 264.990,- Kč s DPH za provedení
vrtané studny na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši a současně RM rozhoduje s danou firmou
uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 6. 2018
18/105/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, na ulici U Stadionu 475,
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 5 .2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2018
19/105/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 301, na ulici U Stadionu 548,
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 01.05.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2018
20/105/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11, na ulici Sadová 579, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 31. 8. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc mínus 10% sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2018
21/105/18/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného majetku dle žádosti Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2924/18.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2018
22/105/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy HZB spol. s.r.o., Pražská 548/136,
642 00 Brno – Bosonohy; IČ: 255 10 916 ve výši 134.801,20 Kč bez DPH / 155.021,40 Kč včetně
DPH na realizaci výměny oken na základní škole, Tišnovská 116, Velká Bíteš a současně rada města
Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 5. 2018
23/105/18/RM – bere na vědomí nutnost realizovat akustická opatření v tělocvičně Základní školy
Velká Bíteš v budově na adrese: Sadová 579, Velká Bíteš. Současně Rada města Velká Bíteš pověřuje
odbor majetkový k předložení cenové nabídky na podrobné technické řešení (na prováděcí projektovou dokumentaci) akustických opatření v tělocvičně Základní školy Velká Bíteš v budově na adrese:
Sadová 579, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2018
24/105/18/RM – rozhoduje opětovně zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 nacházejícího se v budově č.p. 85, byt. dům, která je součástí pozemku p.č. 60 v k.ú. a obci Velká Bíteš, který tvoří:
- prodejna o výměře 25 m2 za nájemné v min. výši 1600,- Kč/m2/rok,
- místnost o výměře 12 m2 za nájemné v min. výši 800,- Kč/m2/rok,
- sklad o výměře 9 m2 za nájemné v min. výši 800,- Kč/m2/rok,
- sklad o výměře 12 m2 za nájemné v min. výši 800,- Kč/m2/rok,
na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 5. 2018
25/105/18/RM – rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení
č.j. MÚVB/2922/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2018
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SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 106/2018 KONANÉ DNE 25. DUBNA 2018
2/106/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 105/2018 ze dne 23. 4. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 25. 4. 2018
3/106/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku účastníka IMOS Brno, a.s., Olomoucká
704/14, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257 na realizaci stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká
Bíteš“ a uzavřít s ním smlouvu o dílo s cenou díla 85.948.640,70 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 31. 5. 2018
4/106/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor stavebníka“ na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 390.000 Kč bez DPH a uzavřít
s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 31. 5. 2018
5/106/18/RM – rozhoduje uzavřít dohody o změně smluv č. 9255910030-D a č. 9255910209-D
uzavírané mezi městem Velká Bíteš jako příjemcem dotace a Státním fondem rozvoje bydlení,
IČ: 708 56 788, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha jako poskytovatelem dotace spočívajících ve zrušení podmínek omezujících město v nakládání s bytovými jednotkami domu č.p. 282 na
p.č. 2996 a půdní vestavbou domu č.p. 14 na p.č. 140 v k.ú. Velká Bíteš, na jejichž vybudování byla
poskytnuta dotace.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 4. 5. 2018
6/106/18/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 67/103/18/RM ze dne 26. 3. 2018 a nahradit ho
novým:
RM rozhoduje uzavřít se společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské náměstí 4343/11,
628 00 Brno jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene zřizovaného k pokládce podzemního komunikačního vedení na částech pozemků p.č.
2991, 3005/21, 3005/22, 3005/23, 3005/24, 3005/25, 3005/26, 3005/27 v k.ú. Velká Bíteš a na částech
pozemků p.č. 1/1, 39/132, 415 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše ve vlastnictví města v rámci stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“ v rozsahu předložené dokumentace za jednorázovou úhradu
ve výši 200,- Kč/bm za podmínky, že spol. itself s.r.o. bezúplatně uloží městu v rámci stavby přípolož
jedné HDPE trubky DN 40/33 barva zelená, jednu chráničku DN 100 a jednu chráničku DN 63 včetně
výstražné folie a geodetické zaměření skutečného provedení stavby v celém jejím rozsahu. Město Velká
Bíteš uhradí dodání HDPE trubek, chrániček a výstražné folie na vlastní náklady.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 107/2018 KONANÉ DNE 14. KVĚTNA 2018
2/107/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 106/2018 ze dne 25. 4. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 14. 5. 2018
3/107/18/RM – bere na vědomí zápis č. 23/2018 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 9. 4. 2018.
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4/107/18/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného majetku dle žádosti Základní školy
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3053/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2018
5/107/18/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu
538, příspěvkové organizace v době letních prázdnin dle žádosti paní ředitelky č.j. MÚVB/3091/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 23. 7. 2018
6/107/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních
údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) s pověřencem Mgr. Blankou Hanzelovou.
odpovědnost: starosta termín: 23. 5. 2018
7/107/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt části pozemku p.č. 3236 orná půda
o výměře cca 48 m2 a cca 251 m2 v k.ú. Velká Bíteš a část pozemku p.č. 1620/13 ostatní plocha,
silnice o výměře cca 20 m2 v k.ú. Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady
související s koupí částí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 6. 2018
8/107/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/8 ostatní plocha,
silnice o výměře 167 m2 a část pozemku p.č. 1518/7 orná půda o výměře cca 123 m2 v k.ú. Březské za
cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 6. 2018
9/107/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt bývalou silnici III/3791a včetně
všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, silnice o výměře 846 m2,
p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 ostatní plocha, silnice o výměře
1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví Kraje Vysočina,
IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související
s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 6. 2018
10/107/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými službami Velká Bíteš spol. s r.o.,
IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních
pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran
o výši nájemného za pronájem lesní půdy pro rok 2018 stanoveného takto:
- 11 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 0,- až
2 500 000,- Kč,
- 13 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 2 500 000,Kč až 5 000 000,- Kč,
- 15 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí 5 000 000,Kč a výše.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
11/107/18/RM – rozhoduje na základě žádosti Moravské národní obce nevyvěšovat moravskou vlajku.
odpovědnost: starosta termín: 31. 5. 2018
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12/107/18/RM – rozhoduje souhlasit s výměnou bankomatu v nebytovém prostoru číslo 101 na adrese: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 7, dle návrhu žadatele, kterým je Bc. Pavel Vach, projektant,
ORIGON spol. s r.o., Baarova 42, Praha, zastupující na základě plné moci Českou spořitelnu, a.s.,
Olbrachtova 1929/62, Praha, za podmínky, že po případném odstranění bankomatu z budovy budou
dotčené stavební konstrukce opraveny, resp. uvedeny do původního stavu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 5. 2018
13/107/18/RM – rozhoduje neposkytnout spolku Linka bezpečí, z.s. dar z rozpočtu města Velká
Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti zapsané pod č. j. MÚVB/3210/18.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 6. 2018
14/107/18/RM – bere na vědomí informaci SDH Velká Bíteš o stavu požární techniky ve vlastnictví
města Velká Bíteš.
15/107/18/RM – rozhoduje od 1. 6. 2018 snížit základní nájemné o 20%, tzn. na 52,00 Kč/m2/měsíc,
v bytech číslo 4, 5 a 6, které jsou situovány v půdní vestavbě domu č.p.84 na Masarykově náměstí ve
Velké Bíteši. Současně rada města rozhoduje v prosinci 2018 zadat specialistovi v předmětném oboru
posouzení bytu číslo 6 v domě č.p.84 na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši z hlediska výskytu
vlhkosti a plísní, jehož součástí bude termovizní měření.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2018
16/107/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 317 na adrese U Stadionu 548,
Velká Bíteš od 1. 6. 2018 na dobu neurčitou a za nájemné 65,00 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2018
17/107/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č.217 na adrese U Stadionu 475,
Velká Bíteš od 01.07.2018 na dobu neurčitou a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2018
18/107/18/RM – rozhoduje uzavřít se spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Hrotovická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež dohodu o poskytnutí finančního příspěvku ve výši
400.000,- Kč za výstavbu 5 sad přípojek k pozemkům p.č. 2539/158-162 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
19/107/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš prodat
- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši
id.82/1000
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
20/107/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 37/5 zahrada
o výměře 13 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického
práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 6. 2018
21/107/18/RM – rozhoduje vzít zpět žalobu o zaplacení dluhu na nájemném za užívání bytu.
Současně rada města rozhoduje vzít zpět žalobu o vyklizení bytu a tento byt na náklad města nechat
vyklidit, vyčistit a vymalovat.
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Dále rada města rozhoduje uzavřít předložený dvoustranný právní úkon: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 6. 2018
22/107/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Velká Bíteš jako
povinným ze služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 140 00 Praha 3, Žižkov jako oprávněným ze služebnosti z důvodu překládky
původních sdělovacích kabelů na částech pozemků p.č. 586 ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.č. 615/1 ostatní plocha, manipulační plocha, p.č. 622/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú.
a obci Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2018
23/107/18/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením smlouvy o pronájmu s právem koupě kopírovacího stroje mezi pronajímatelem COPY-PLUS, s.r.o., Merhautova 64, 613 00 Brno, IČO 27756904
a nájemcem Základní školou Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 5. 2018
24/107/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš směnit
- bytovou jednotku č. 275/4 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 91/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši
id. 91/1000
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
25/107/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta Dopravoprojekt Brno a.s.,
Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ 46347488 na vypracování projektové dokumentace pro akci
„Chodník v ulici Lánice od č.p.53 po č.p.209“, ve výši 145.079,- Kč včetně DPH a tuto projektovou
dokumentaci objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 6. 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
MANŽELÉ VALEŠOVI OSLAVILI PLATINOVOU SVATBU
- 70 LET SPOLEČNÉHO ŽIVOTA –

Když mladinká drobná dívenka Anička Nováková z Říčan seděla se svými kamarádkami
venku v přírodě, někde mezi Říčany a Veverskými Knínicemi, přešel kolem urostlý a jen
o málo starší Otto Valeš z Knínic. Dívky ho uznale hodnotily: „To je šikovný kluk“ a Anička
na to rozhodně: „Toho si vezmu“, „no to víš, že jo,“ dodala jedna z nich…a neuvěřitelné
se stalo skutečností. Vzali se velice mladí a vydrželo jim to – zatím - 70 roků.
Už samotná svatba v roce 1948 způsobila v Knínicích poprask a kostel byl plný zvědavců. Přilákala je mladinká nevěsta v požehnaném stavu i o něco málo starší pohledný
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ženich. Zpočátku bydleli různě u rodičů, a když se Otto Valeš vrátil v roce 1953 z vojny,
nastoupil do brněnské Zbrojovky. Marně hledal zaměstnání s bytem, a proto přijal nabídku
kamaráda, aby šel k policii, že byt dostane. K policii nechtěl, ale nakonec v roce roku 1953
nastoupil na krajskou správu v Brně a služba u policie se mu stala celoživotním posláním.
Sloužil také ve Velké Bíteši, v Třebíči, na Brně – venkově, v Praze u Pohotovostního pluku
a skončil jako pověřený šéf Dálničního oddělení policie Domašov, které zakládal. Za jeho
celoživotní obětavou práci mu byl v roce 2008 udělen čestný odznak Veterán policie ČR.
Pan Otto Valeš se v letošním roce dožije 90 roků a je nejstarším veteránem policie v celé
České republice.
Paní Anička se musela přizpůsobit časově náročné práci manžela, zůstala v domácnosti
a věnovala se výchově dvou synů. Až odrostli, našla si zaměstnání v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši. Pracovala ve strojní výrobě a končila jako kontrolorka. Byla vzornou
manželkou a maminkou, která udržovala v rodině pohodu a soudržnost. To, jak se klidně
a statečně se svou životní rolí dokázala vyrovnat, vyniká o to více, když si uvědomíme,
že ji v šesti letech zemřela maminka.
Manželé společně vychovali dva syny (mladší bohužel ve svých 45 letech zemřel) a těší
se ze svých pěti vnoučat a šestnácti pravnoučat.
Vážení manželé Valešovi,
Sbor pro občanské záležitosti města Velká Bíteš spolu se samosprávou a vedením města
Vám upřímně přeje hlavně zdraví a ještě mnohá, v lásce společně prožitá léta. Také Vám
děkuje za příklad manželské věrnosti, který jste zanechali nejen ve své rodině.
Se stejným přáním, uznáním a poděkováním se připojuje i redakce Zpravodaje.
Sbor pro občanské záležitosti

Dne 19. června 2018 oslaví naše maminka, babička a prababička paní
Zdenka Kelblová své 90. narozeniny. Do dalších let mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti přejí dcery s rodinami.

Dne 27. června 2018 se naše maminka, babička a prababička paní
Libuše Nováčková dožije 90 roků. Do dalších let jí přejeme nejen
hodně zdraví a spokojenosti, ale chceme jí také za vše upřímně poděkovat. Za vzornou péči o naši maminku děkujeme také personálu
Domova důchodců.
Syn Jaroslav s rodinou
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VZPOMÍNÁME
Dne 10. června 2018 by se dožil 70. narozenin pan František Neklapil z Velké Bíteše.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. Za tichou vzpomínku děkuje nejbližší rodina.
Dne 30. června uplynou tři roky od úmrtí paní Ludmily Janečkové z Košíkova.
Vzpomínají kamarádky.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Sečení a mulčování trávy tel. č.: 608 065 337
Palivové dřevo, i suché tel. č.: 608 065 337
Sháním rodinný dům ve Velké Bíteši, okolí do 20 km. Nabídněte. Tel. č. 737 669 542.
Hledám ke koupi byt. Pokud možno s balkonem. Tel. č. 732 369 404.
Hledám byt k pronájmu ve Velké Bíteši i okolí 3+1, 4+1 nebo 2+1.
Pokud možno s balkonem. Tel. č. 608 326 081.

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, 595 01, 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 2018: 15. června 2018. 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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Společnost STERIS AST CZ hledá nové spolupracovníky do provozovny ve Velké Bíteši na pozici:

SKLADNÍK / OPERÁTOR STERILIZAČNÍHO PROCESU

Požadujeme:
Pracovní náplň:

-

zázemí stabilní a dynamické společnosti s tradicí
stálý plat s možností prémií po zapracování
-

dny dovolené navíc, stravenky
práci v přátelském kolektivu

-

nástup ihned nebo dohodou

TJ Sokol Velká Bíteš pořádá:

Datum konání: 28. 7. - 11. 8. 2018

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 7 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: Ing. Jan Tuček; Tel.: 776 382 251 ; E-mail: zrj@sezman.cz
www.bobrosvisti.sokolvelkabites.cz
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- zkušenost s prací ve skladu a ovládáním VZV
- preciznost, samostatnost, flexibilitu

- ochotu pracovat v dvousměnném provozu

- práce s manipulační technikou při realizaci nakládky
a vykládky kamionů
- obsluha skladů a sterilizačních komor

Nabízíme:

Zašlete prosím svůj životopis na email: petra_hrosovska@steris.com nebo nás kontaktujte na tel. čísle: 720 031 837

Komerční sdělení / Inzerce
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BÍTEŠSKÝ
PODVEČER
S DECHOVKOU
8. června 2018

17.00 – 20.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

hraje:

dechová hudba

GALÁNI
vstupné:

100.00 Kč
Předprodej vstupenek
v Turistickém informačním centru,
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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