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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
na počátku července končí první etapa stavebních prací 
v ulici Kpt. Jaroše, ve které byly pro město dobudovány 
potřebné části splaškové, dešťové kanalizace a vodo-
vodu. Rozběhnuty byly práce na obnoveném přechodu 
pro chodce do ulice Lipová a chodníku, spojujícího Li-
povou a ulici Za Loukami. Hlavní součástí prací však 
byla zejména nutná rekonstrukce vozovky spodní části 
ulice Kpt. Jaroše ze strany správce - Ředitelství silnic  
a dálnic ČR. Doba do zahájení druhé části prací v úseku 
od ulice Lipové po konec zástavby rodinných domů na 
ulici Kpt. Jaroše směrem k dálnici D1 plánovaného od 
18. srpna nám všem, alespoň na krátký čas přinese úlevu 
od komplikované místní i tranzitní dopravy vedené k centru města po objížďce kolem Ko-
šíkova a ulicí Hybešovou. Chtěl bych Vám poděkovat za výdrž a pochopení situace během 
uplynulé etapy prací. Současně bych Vás chtěl rovněž požádat o stejný přístup i pro druhou 
část stavby, která potrvá do 31. října. O průběhu prací, dopravních opatřeních a případném 
zkrácení termínu dokončení celé akce Vás budu průběžně informovat.

Postup a intenzita dokončování stavebních prací při rekonstrukci druhé budovy rad-
nice potvrzuje náš předpoklad otevření pracovišť odboru finančního a majetkového pro 
veřejnost na konci července. Kromě potřebné rekonstrukce prostor pro odbory a veřejnost  
a nové fasády tohoto památkově chráněného objektu jsme provedli současně první krok  
k realizaci bezbariérovosti našeho úřadu. Spojení mezi přízemím a patrem objektu totiž od 
nynějška bude zajišťovat zdviž, která ulehčí přístup na pracoviště v patře objektu.

V mateřské škole v Lánicích 300 byly definitivně vyjasněny veškeré technické záleži-
tosti výměny stropu nad přízemím při rekonstrukci patra objektu, prováděné nad rámec 
původního rozsahu prací. Tím došlo rovněž k upřesnění časového harmonogramu prací. 
Do školky tak od 1. září nastoupí nejprve 48 dětí do dvou tříd v přízemí, od 1. října dalších 
50 dětí do nových dvou tříd v patře objektu. K tomuto datu by mělo být dokončeno rovněž 
zateplení objektu a provedeny úpravy okolí včetně zbourání původní kotelny a části sou-
sedního objektu ubytovny Lánice 42.

Poskytnuté dotace na zateplení objektů základní školy přinesly na majetkový odbor další 
intenzivní pracovní činnost pro jeho pracovníky. Výrazné spolufinancování akce ze strany státu 
přineslo městu impuls pro výměnu oken a zateplení fasády na objektu v ulici Sadová, v ulici 
Za Školou a dále k zateplení a současně zásadnímu přetvoření fasády části školy, ve které se 
nachází kuchyň a jídelna školy. Následovat by měly v blízké budoucnosti jak obnova původní 
podoby historické budovy na ulici Tišnovské, tak rekonstrukce všech objektů základní školy.
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Přicházející letní měsíce budou prostorem, ve kterých bychom společně se všemi za-
stupiteli a následně s Vámi – občany města chtěli diskutovat o možném zřízení Měst-
ské policie ve Velké Bíteši od ledna příštího roku. Od tohoto kroku si slibujeme kon-
trolu dodržování pravidel na území města, zejména na úseku dopravy a parkování,  
veřejného pořádku, záborů veřejného prostranství. Dále pak spolupráci s odbory úřadu 
při výkonu jejich činností a školami a organizacemi města. V neposlední řadě však službu 
a pomoc Vám občanům. V diskuzi zřejmě zazní mimo jiné i názory, že zřízení městské 
police bude představovat pouze finanční zátěž pro město. V  případě vlastního posuzo-
vání této otázky proto prosím položte na druhou stranu vah přínosy zřízení tohoto orgánu 
města. Jak tu výše uvedenou plánovanou konkrétní činnost budoucí městské policie,  
tak ale i její „neviditelnou“ preventivní službu pro občany a jejich město. Pořádek a pra-
vidla soužití v našem městě, jejich kontrola a dodržování by neměly být pouze tématem 
občasných individuálních „sousedských“ debat, ale naše společné téma, výstupem kte-
rého bude cesta, kterou se do budoucna v oblasti veřejného pořádku vydáme. 

Milan Vlček, starosta města

ZVeMe VáS

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do17.30 hodin 
STUDIO ORIFLAMe 
Přijďte zjistit, jak nejlépe vykročit na Vaši cestu ke stylu a kráse. Stylová letní kolekce  
a dárky od Oriflame
Masarykovo náměstí č. 88 - 2. patro
Organizuje: Marcela Machalová 

Středa dne 15. července 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDeLNá SCHŮZKA SeNIORKLUBU
Opékání špekáčků na myslivecké chatě, beseda s myslivci.
Myslivecká chata, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 16. července v 17.30 hodin
VáZáNÍ ŠáTKŮ
Přednáška Silvy Smutné z Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vy-
sočiny. Přednáška bude doplněna názornou ukázkou úvazu šátku k slavnostnímu Podho-
ráckému kroji a přítomní si budou moci postup uvázání šátku sami vyzkoušet.
Velký výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Organizuje: Městské muzeum Velká Bíteš



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

Červenec – Srpen 2015   | 5

Úterý dne 21. července do pátku 24. července 2015 od 21.30 hodin (po setmění) 
LeTNÍ KINeMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů: 21.7. - „Tři bratři“, 22.7. - „Vejška“, 23. 7. -  „Hodinový man-
žel“, 24. 7. - „Fotograf“.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš 
Občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 25. července 2015 v 9.00 hodin
VÝLeT NA KOLe – Vzpomínka na cesty k rozhlednám - hezká dvojčata, Křivoš a Babylon
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Středa dne 19. srpna 2015 ve 14.00 hodin
PRAVIDeLNá SCHŮZKA SeNIORKLUBU
Přednáška cestovatelky Evy Gothardové. Téma - Jižní ostrov Nového Zélandu.
V přísálí Kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 29. srpna 2015 v 9.00 hodin
VÝLeT NA KOLe – Vzpomínka na cesty k pramenům - Bobrava a další zajímavá místa
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘeDNáŠKY LeTNÍ ŠKOLY SeNIORŮ:

ReZeRVACe NUTNá (přednáška je určena pro 
max. 40 osob) na Klubu kultury, Masarykovo ná-
městí 5 ve Velké Bíteši, tel. č. 566 789 311 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

   Úterý dne 14. července 2015 v 10.00 hodin
   LeTNÍ ŠKOLA SeNIORŮ - Ochrana života, zdraví a majetku
   Přednášející: Antonín Křoustek, Petr Czebe 

   Úterý dne 28. července 2015 v 10.00 hodin
   LeTNÍ ŠKOLA SeNIORŮ – Internetová bezpečnost
   Přednášející: prof. Milan Taláček
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   Úterý dne 11. srpna 2015 v 10.00 hodin
   LeTNÍ ŠKOLA SeNIORŮ – Rizika kolem nás
   Přednášející: lektor občanské poradny 

   Úterý dne 25. srpna 2015 v 10.00 hodin
   LeTNÍ ŠKOLA SeNIORŮ – Domácí násilí na seniorech
   Přednášející: Antonín Křoustek

   Úterý dne 8. září 2015 v 10.00 hodin
   LeTNÍ ŠKOLA SeNIORŮ – Jsem bezpečný sám sobě?
   Přednášející: MgA. Martin Chlupáč

   Úterý dne 22. září 2015 v 10.00 hodin
   LeTNÍ ŠKOLA SeNIORŮ – Aktivita jako cesta z osamělosti seniorů
   Přednášející: Jana Vejsadová

Neděle dne 30. srpna 2015 v 15.30 hodin
PRáZDNINOVÉ ROZLOUČeNÍ S PAVLeM HeLANeM
Prostranství před Kulturním domem, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Občerstvení zajištěno restaurací „NAŠE BíTEŠSKá“
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do sálu kulturního domu. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

POZVáNKA NA TRADIČNÍ KOŠÍKOVSKOU POUŤ 

Pátek dne 21. srpna – Kristovy Léta
Sobota dne 22. srpna – Pikardi
Neděle dne 23. Srpna – Galáni

POZVáNKA NA BÍTeŠSKÉ HODY
Srdečně zveme k účasti na Tradičních bítešských hodech ve Velké Bíteši, které se 

budou konat od 9. září do 16. září 2015 a na XIII. ročník folklórního festivalu  
SeTKáNÍ NA PODHORáCKU, které se ukuteční v sobotu 12. září 2015  

od 13.30 hodin na hlavním pódiu na Masarykově náměstí.

Klub kultury Velká Bíteš žádá majitele hodových sklípků, 
aby nahlásili informace (název, adresa, otevírací doba, nabídka, kapela) o svých  

sklípcích, které budou otevřeny na Tradičních bítešských hodech.
Informace můžete nahlásit na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro) tel. 566 

789 311 nebo email: program@bitessko.com do 21. července 2015.
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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 v Kulturním domě ve Velké 
Bíteši. Zájemci o hodový nácvik se mohou dostavit přímo do kulturního domu.

ZPRáVY Z RADNICe

ROZHODNUTÍ PŘIDĚLeNÍ FINANČNÍCH PROSTŘeDKŮ  
Z GRANTOVÝCH PROGRAMŮ

Rada města Velká Bíteš na svém jednání dne 8. června 2015 a Zastupitelstvo města 
Velká Bíteš na svém jednání dne 22. června 2015 rozhodli o rozdělení finančních pro-
středků z grantových programů takto:

Z grantového programu Kultura a ostatní zájmová činnost:

Moravský rybářský svaz, o.s. MO Velká Bíteš 27.500,- Kč
Kynologický klub Velká Bíteš 20.000,- Kč
Český svaz včelařů, o.s., ZO Velká Bíteš 20.000,- Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO V. Bíteš 20.000,- Kč
Český svaz chovatelů ZO Velká Bíteš 10.000,- Kč
Územní organizace Svazu diabetiků 10.000,- Kč
Kolpingova rodina Velká Bíteš 45.000,- Kč
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš 23.000,- Kč 
Klub přátel vážné hudby (Bítešský hudební půlkruh) 49.000,- Kč
Cordial Musica 5.000,- Kč
Bike Club Velká Bíteš 21.000,- Kč
Římskokatolická farnost Velká Bíteš 24.500,- Kč
Myslivecké sdružení Velká Bíteš, o.s. 8.000,- Kč
Muzejní spolek Velkobítešska 22.890,- Kč 

Z grantového programu Ostatní aktivity:

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sázavou 130.000,- Kč
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč 20.000,- Kč
NZZ – Domácí ošetřovatelská péče, Mgr. Renata Němcová 10.000,- Kč
SDH Košíkov 49.000,- Kč
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Z grantového programu Sport a tělovýchova:

FC Spartak Velká Bíteš 600.000,- Kč
TJ Spartak Velká Bíteš 250.000,- Kč
HC Spartak Velká Bíteš 600.000,- Kč
TJ Sokol Velká Bíteš 50.000,- Kč

Městský úřad Velká Bíteš

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V OBDOBÍ PRáZDNIN 

Městská knihovna Velká Bíteš upozorňuje čtenáře na následující změny:

V období 1. 7. – 28. 8. 2015 bude výpůjční doba stanovena následovně:
PO: 12.00 – 16.00 hodin
ÚT: zavřeno
ST: 8.00 – 12.00 hodin  13.00 – 16.00 hodin
ČT: zavřeno
Pá: 8.00 – 12.00 hodin  13.00 – 16.00 hodin

V termínu 20. 7. – 31. 7. 2015 bude knihovna z důvodu revize uzavřena.
Užijte si krásné letní chvilky, spoustu pohody a legrace.

Kateřina Brychtová

LeTNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM 
CeNTRU, MASARYKOVO NáM. 5, VeLKá BÍTeŠ

Pondělí - pátek po celý rok 8.00 – 12.00 hodin a 13.00 – 17.00 hodin. 
Červenec a srpen: soboty 9.00 – 13.00 hodin, neděle 13.00 – 17.00 ho-
din., první dvě soboty v září 9.00 – 13.00 hodin. 
Kontakt do TIC: tel. č. 566 532 598.

BÍTeŠSKÉ MUZeUM O PRáZDNINáCH

Městské muzeum ve Velké Bíteši bude v prázdninových měsících otevřeno veřejnosti  
v běžnou otevírací dobu úterý až pátek 8.00 – 12.00 hodin a 14.00 – 16.00 hodin.  
Stále platí, že mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém 
telefonickém objednání na telefonních číslech 731 852 112; 566 789 380. Totéž platí i pro 
případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele. Připomínám jen, že je potřeba 
objednat se v dostatečném časovém předstihu, aby si mohl personál muzea vymezit na 
zájemce časový prostor.
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Bítešské muzeum prázdninovým návštěvníkům nabízí expozici Mineralogických  
a geologických zajímavostí Velkobítešska, dále expozici o Historii města Velké Bíteše od 
prvních zmínek o Bíteši přes hrdelní soud, řemesla po významné stavby města. Expozice 
jsou letos obohaceny sezónní výstavou „Motýli Bítešska“. Jedná se o výstavu fotografií 
Františka Ježe, doplněnou o preparáty motýlů vyskytujících se nejen v okolí Velké Bíteše,  
ale například i na Tišnovsku nebo Bystřicku. Výstava bude otevřena do 28. srpna.

V rámci akce Vyvěšování moravské vlajky na radnici, k níž se město Velká Bíteš 
připojuje již tradičně několik let, bude bítešské muzeum mimořádně otevřeno v neděli  
5. července od 10.00 do 17.00 hodin.

V měsíci červenci jsme si pro vás také připravili přednášku Silvy Smutné z Regionál-
ního pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč na téma Vázání šátků,  
která se uskuteční ve čtvrtek 16. července od 17.30 hodin ve velkém výstavním sále 
muzea. Přednáška bude doplněna názornou ukázkou úvazu šátku k slavnostnímu Podho-
ráckému kroji a přítomní si budou moci postup uvázání šátku sami vyzkoušet.

První poprázdninovou akcí v muzeu bude výstava s názvem Příroda Bítešská.  
Obsahem budou prezentace závěrečných výstupů celoročního stejnojmenného pro-
jektu podpořeného Fondem Vysočiny Kraje Vysočina. Ke zhlédnutí budou, mimo jiné 
ukázky výtvarných děl žáků, vyhodnocení žákovské fotosoutěže, dostupné budou také 
nové tiskové materiály o přírodě Bítešska. Zahájení výstavy proběhne v úterý 8. září  
od 17.00 hodin ve velkém výstavním sále muzea.

Otevírací dobu muzea v prázdninových měsících může ovlivnit faktor dovolených.  
Pro měsíc červenec je již jisté, že muzeum bude zavřeno od 6. do 15. července a dále 
17. července. Pro měsíc srpen doporučuji potenciálním zájemcům o prohlídku sledovat 
nové webové stránky muzea muzeumbites.cz, kde se dozvíte aktuální informace nejen  
o otevírací době, ale i o akcích, které pro vás muzeum chystá například na podzimní měsíce 
a které budou průběžně zveřejňovány. Za městské muzeum ve Velké Bíteši přeji čtenářům 
Zpravodaje pohodové prožití prázdninových měsíců a těším se s vámi na viděnou v muzeu.  

Ivo Kříž, Městské muzeum Velká Bíteš

ŠKOLY

KAŽDá ŠKOLKA Má SVŮJ KONeC, JAKO MĚLA ZAČáTeK  
A CO SKONČÍ, TO UŽ NIKDY NeJDe VRáTIT NAZPáTeK…

Ano, pro předškoláky ze tříd Soviček a Včeliček školka skončila a my jen doufáme, 
že děti budou na léta strávená ve školce rády vzpomínat. A aby si konec školního roku 
užily, připravili jsme pro ně výlet do ekologického centra Baliny s programem Voda,  
voděnka. Na zahradě MŠ v Lánicích děti sklidily ředkvičky, které si samy zasely a hrdě 
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se jimi chlubily rodičům. Nej-
více se ale děti těšily na to,  
až budou pasovány na školáky. Ve 
čtvrtek 11. 6.  2015 jsme s dětmi 
a rodiči napjatě očekávali pří-
jezd královny a její dvorní dámy,  
protože pasování bylo vskutku krá-
lovské. Jak to tak na královských 
slavnostech bývá, děti si zatanco-
valy a zasoutěžily. Prostě zábava 
byla v plném proudu. A takové 
pasování se musí náležitě oslavit  
a nejlépe zmrzlinou v cukrárně.

Každá školka má svůj konec, 
stejně i ta naše ho měla a slav-
nostní. Na radnici města Velká 
Bíteš se s dětmi rozloučil starosta 
ing. Milan Vlček a zástupkyně MŠ 
Lenka Klimešová. Děti dostaly 
stužky, drobné dárky a portfolio 
se svými školkovými pracemi.  
A nám, paním učitelkám, nezbylo 
nic jiného, než popřát: 

,,ŠŤASTNÝ LET DO SVĚTA NAŠE MILÉ SOVIČKY A VČELIČKY“.

Učitelky ze třídy Soviček, MŠ Masarykovo náměstí

PODĚKOVáNÍ – MATeŘSKá ŠKOLA MASARYKOVO NáMĚSTÍ
 
Veřejnost již byla informována o probíhající II. etapě rekonstrukce I. patra budovy MŠ 

Lánice. Koncem června bylo nutné narychlo vystěhovat prostory pro další stavební práce. 
Obrátili jsme se proto s prosbou o pomoc na paní Bc. Ludmilu Pecinovou, zástupkyni ředi-
tele školy pro praktickou výuku Střední odborné školy Jana Tiraye. Velice ochotně a poho-
tově domluvila žáky ze třídy obráběčů kovů, kteří pod vedením pana Drlíčka, pomohli při 
stěhování nábytku, hraček a drobného materiálu do náhradních prostor. Touto cestou patří 
všem zúčastněným naše velké poděkování.
Na konci školního roku nám i další věnovali svoji přízeň, za což jim děkujeme: 
 – První brněnské strojírně, a.s. za finanční dar.
 – Paní Drlíčkové Bohumile, květinářství za finanční dar.
 – Řediteli Základní umělecké školy panu Františku Kratochvílovi, za jeho pochopení  
  a poskytnutí náhradních prostor pro děti ze dvou tříd MŠ Lánice po dobu dvou měsíců.

Pasování na školáky.  |  Foto: Archiv MŠ
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 – Technickým službám s.r.o. Velká Bíteš, za pomoc při stěhování nábytku.
 – Všem našim rodičům za jejich elán, podporu a trpělivost po celý školní rok,  
  kdy probíhaly v obou MŠ různé změny, přesuny a náhradní provozní řešení. Zvláštní  
  poděkování pak patří rodičům z MŠ Lánice.
 – Všem zaměstnancům obou našich mateřských škol za jejich vysoké pracovní nasa- 
  zení, pochopení a optimismus ve složitějších provozních podmínkách.

Hana Sedláková, ředitelka MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

PODĚKOVáNÍ RODIČŮM A SPONZORŮM

Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli finančním či věcným darem na „Za-
hradní slavnost“ pořádanou Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu dne 5. června 2015.

 
Rodiče:
Baleje M., Žaloudkové T., Smejkalové N., Laciny T. a N., Musilové M., Sokola J. a Š., 
Císaře T. a L., Veselého M., Plechaté B., Kölbla Š., Katolického F., Pařila J., Neubauerové 
D., Dolíhala M. a M., Jurného O., Dvořáčkové M., Jaška M., Hekala M., Dufkové N. a M., 
Kubíčka S., Antalíkové M.

Ostatní sponzoři: 
První brněnská strojírna, a.s., Bítešská dopravní společnost, Řeznictví a uzenářství Sláma, 
LABARA, Jeřábkova pekárna s.r.o., ITW Pronovia, Autoimpex, spol. s.r.o, POEX Velké 
Meziříčí, Bematech s.r.o., PBS Turbo s.r.o., Papírnictví Havíř, FLOP JIH spol. s.r.o.,  
PF Postforming, s.r.o., OS KOVO I. BS, Penzion U Raušů, MRS – MO Velká Bíteš,  
Hany Bany, Květiny Drlíčková, RM Style, Kadeřnictví Urbánková, Bytový textil Jiří 
Réman, Hodinářství zlatnictví Kozová, Elektro Vildomec, Prodejna oděvů Raušová,  
Sportbar Klíma, Restaurace Na 103, Pneuservis Káfoněk, David spol. s.r.o., Kadeřnic-
tví Kladivová, Le Ja, Vinotéka květiny, Cestovní kancelář Reko, Drogerie – bioprodukt,  
Čaj – káva, A - Z Irena Vrábelová, Lékárna Aura, Lékárna U Tří sloupů, Tabák Masary-
kovo nám., Mobile- Mazánek, Kadeřnictví Anděla, Cukrárna U Zdubů, Hračky Stejska-
lová, Obuv Janda, GE MONEY, Mihal s.r.o., Pojišťovna ALLIANZ, Noviny a časopisy 
– Tyršova ul., Cafe Jana, Drogerie Nováčková, Obuv Hudečková, Salome Kopáčková, 
Květiny Flouma, Asia centrum.

Jiřina Janíková, Mateřská škola U Stadionu

KVĚTNOVÉ UDáLOSTI V ZáKLADNÍ ŠKOLe 

Závěr školního roku je vždy hektický jak pro učitele, tak i pro žáky. Na obou stranách 
se násobí snaha zdárně proplout k co nejpěknějším výsledkům celoročního úsilí a snažení.  
K tomu přibývá výletů, exkurzí a soutěží, k nimž pěkné počasí přímo vybízí.
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Dnes začneme shrnutím sportovních akcí. V úterý 5. května proběhlo okrskové kolo 
již tradičního Mc Donald´s Cupu. Nezasvěceným připomeneme, že se jedná o turnaj  
v minikopané. Naše škola měla zástupce v kategorii A pro 1. až 3. třídu i v kategorii B pro  
4. a 5. třídu. Starší žáci byli úspěšní a postoupili do dalšího kola. V něm obsadil tým ZŠ 
Velká Bíteš pěkné třetí místo, radovala se paní učitelka Slavíčková.

Začátkem května proběhl na bítešském fotbalovém hřišti třetí běh celostátního fotba-
lového turnaje CocaCola Školský pohár. Zúčastnily se ho vítězky kraje Pardubického,  
Jihomoravského, Středočeského a kraje Vysočina. Naše děvčata měla opravdu těžkou 
konkurenci, vždyť dívky z Pardubic a Mutěnic hrají fotbal aktivně za prvorepublikové 
kluby. Přesto naše děvčata sehrála několik vyrovnaných zápasů a za skvělou reprezentaci 
jim poděkovali učitelé tělesné výchovy a zároveň organizátoři celé akce – N. Malcová  
a L. Dočkal. 

12. a 14. května se konalo okresní kolo v atletických závodech pod názvem Pohár roz-
hlasu s Českou spořitelnou. Dvanáctičlenná družstva z naší školy nebyla tak úspěšná jako 
loni, přesto se v konkurenci ostatních atletů neztratila.

O tom, že zdraví je to nejcennější, co máme, nemusíme nikoho dlouho přesvědčovat. 
A je dobře, že i mladší generace se seznamuje s tím, jak pomoci někomu, kdo je v nouzi. 
19. 5. se žáci z naší školy spolu s paní učitelkou Cendelínovou zúčastnili soutěže mladých 
zdravotníků ve Žďáru nad Sázavou. Museli zde projít sedmi stanovišti, na nichž je čekaly 

Návštěva Prahy.  |  Foto: Eva Čermáková
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různé praktické úkoly. Díky snaze a skvělému přístupu se naši zdravotníci z osmých tříd 
umístili na čtvrtém místě.

V květnových dnech tradičně míří žáci sedmých tříd do hlavního města Prahy.  
Paní učitelka Čermáková nám prozradila, že jejich putování začalo na Vyšehradě,  
pokračovalo Pražským hradem a Loretou. Děti mohly obdivovat panorama Prahy z věže 
kostela sv. Mikuláše a pokochat se šatičkami Pražského Jezulátka. Z Kampy už to byl kou-
sek na Václavské náměstí, kde čekal zasloužený odpočinek a tolik oblíbený rozchod. Cesta 
metrem byla pěknou tečkou celého výletu.

I děti z prvního stupně navštívily v květnu Prahu. Zapojily se totiž do projektu Ho-
voříme spolu o cestách a cílech. Jeho hlavní náplní bylo prohloubení spolupráce mezi 
rodičem, dítětem a školou. Paní učitelka Doubková poděkovala firmám, které se podílely 
na sponzorství dopravy. A všechny děti pochválila za to, jak velký kus práce odvedly.  
Spokojeni byli všichni z výše jmenovaného trojúhelníku.

Žáci devátých tříd si v pátek 29. května připomněli hrůzy druhé světové války. Ten den se 
uskutečnila exkurze do koncentračního tábora Auschwitz a vyhlazovacího tábora Birkenau. 
Cesta do Polska byla dlouhá a únavná, ale žáci nelitovali, že ji podstoupili, míní paní učitelka 
Čermáková. I sedmdesát let od ukončení druhé světové války je dobré připomenout si tragické 
události, které se staly. A to, co vidíme na vlastní oči, si pamatujeme nejlépe.

Eva Čermáková

KARIÉROVÉ PORADeNSTVÍ    

KARIÉROVÉ PORADENSTVí je jednou z náplní práce VÝCHOVNÉHO PORADCE, 
který pracuje na každé škole. Nerozdává jenom přihlášky na střední školy, ale organizuje 
různé aktivity, které mají usnadnit žákům devátého ročníku jejich nelehké rozhodnutí – 
co jít studovat po základní škole. Výchovný poradce na základní škole učí také předmět 
VOLBA POVOLáNí. 

Tématem Kariérového poradenství jsem se zabývala v rámci svého právě ukončeného 
dvouletého studia VÝCHOVNÉHO PORADENSTVí na Pedagogické fakultě Masary-
kovy university v Brně. 

Zajímalo mě, které faktory ovlivňují žáky při jejich rozhodování. Letošním deváťákům 
jsem rozdala dotazník, který jsem následně vyhodnotila. Z odpovědí žáků jsem vytvořila 
model dívky a chlapce, kteří stojí před závažným životním rozhodnutím: podat si přihlášku 
na střední školu, která je má připravit na jejich budoucí povolání.
Ze zjištěných skutečností  mi pak vyšel osobnostní typ DíVKY, která:
 – si je  vědoma významu nejen kvality dosažených studijních výsledků,  ale i souvise- 
  jící výhody pokračovat v dalším studiu bez zkoušek
 – si informace o budoucí škole zjišťuje osobní zkušeností a názorem získaným při ná- 
  vštěvách Dne otevřených dveří škol, nenechává se ovlivnit kamarády, ale ani rodiči
 – je individualitou a neakceptuje příliš sociální faktory, jakými mohou být společné  
  internátní soužití, mnohdy i s bývalými spolužáky
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 – má před sebou dlouhou cestu osobního zrání, neboť kladné rysy osobnosti,  
  jakými jsou snaha o kvalitní výsledek studia spojený s individuálním přístupem,  
  jsou sníženy neznalostí situace na trhu práce a možným uplatněním po ukončení  
  studia. 

Osobnostní typ CHLAPCE, který se letos rozhodoval pro další studium, lze následně po-
psat:
 – již velmi přemýšlí o uplatnění po ukončení studia a pečivě si vybírá školu dle kvality  
  studijního programu, má v naprosté většině jasno, kde chce pokračovat ve studiu, ví,  
  jaké jsou možnosti trhu práce
 – svoje cíle dává do souvislosti se svými studijními výsledky, nicméně možnost  
  výhody dalšího studia bez zkoušek přehlíží
 – informace o budoucí škole získává při návštěvách Dne otevřených dveří škol,  
  nebere však v úvahu informace z veletrhu škol
 – se nenechává ovlivnit kamarády, studenty již studujícími danou školu, ale i svými  
  rodiči, volí individuální přístup v pokračování studia, kdy není ovlivněn možností in- 
  ternátního  bydlení, společným studiem s bývalým spolužákem ani územní blízkostí  školy 
  Letošní deváťáci jsou již ke studiu přijati. Kam z naší školy odcházejí, vidíte v násle- 
  dujícím grafickém zpracování. Za pár dní žáci devátých tříd opustí naši školu. Mohu  
  jim jen popřát, aby se jim při dalším studiu vedlo dobře. Služby kariérového poraden- 
  ství ráda nabídnu dalším žákům, kteří budou vycházet příští rok, a také jejich rodičům.

Jak se našich 61 vycházejících žáků rozhodlo, můžeme vyčíst z následujícího gra-
fického přehledu:

 

 

Marie Vlčková, výchovná poradkyně na ZŠ Velká Bíteš 
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Marie Vlčková, výchovná poradkyně na ZŠ Velká Bíteš

KULTURA

DĚTSKÝ DeN Ve VeLKÉ BÍTeŠI OPĚT Se ZáCHRANáŘI

Už tradiční Dětský den nejen pro děti z mateřských škol a žáky I. stupně základní 
školy ve Velké Bíteši uspořádalo Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše 
ve spolupráci s SDH Velká Bíteš, TJ Spartakem a BESIPem ve středu 3. června 2015.  
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Přítomní si mohli prohlédnout vozidla i práci Integrovaného záchranného systému,  
technické vybavení hasičských aut Sboru dobrovolných hasičů z Velké Bíteše,  
historického hasičského vozidla z SDH Nová Ves, policejní auto Octavia a Škoda Superb 
z dálničního oddělení Policie ČR Domašov, odtahové auto firmy Moravskoslezská s.r.o.  
a vůz rychlé záchranné služby ze stanoviště Velká Bíteš.

Už podruhé zde byla ukázka práce záchranářského psa „Honey“ pod vedením Ing. Aleny 
Vidlákové z Velkého Meziříčí a záchranářského psa „Sendy“ pod vedením Ivony Berna-
tové. Oba pejsci byli mezi dětmi velmi oblíbení a přednáška o této práci v podání Aleny 
Vidlákové byla zajímavá a s humorem jejím vlastním předána dětem, které si určitě odná-
šely zajímavé informace s sebou domů.  

Přítomné děti se také mohly nechat namalovat od Marcely Machalové, Anety Menc-
lerové nebo Julie Kolářové z Velké Bíteše. Zástupy dětí nebraly konce a dámy se celé do-
poledne nezastavily a jen malovaly a malovaly. Děti pak rádi ukazovaly a fotily své krásné 
namalované obličeje ostatním. 

Jsme rádi, že se podařilo opět Milanu Stejskalovi, koordinátorovi BESIP, domluvit a při-
vézt do Velké Bíteše z Polygonu Most „Simulátor dopravní nehody“ který byl mezi dětmi 
velmi oblíbený. Simulátor je vybaven reálným automobilem, který se po řízeném „nárazu“ 

otočí na střechu. Na vás pak 
je, jak se z této nepříjemné si-
tuace dostanete. Jste obráceni 
hlavou dolů a jediné, co vás 
drží a chrání, jsou právě bez-
pečnostní pásy. Kdo to ještě 
nezažil, jistě netuší, jak je ob-
tížné vyprostit se z auta ven. 

Jelikož je tento simulátor 
určený pro dospělé a od výšky 
150 cm, simulátor si vyzkou-

Ukázka hasičské techniky.  |  Foto: Silvie Kotačková

Ukázka práce záchranářského psa.  |  Foto: Silvie Kotačková
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šely hlavně paní učitelky ze škol a děti mohly zhlédnout, jak se s jejich učitelkami auto 
otáčí na střechu…. 

Nově zde byla ukázka tří poníků z Brna. Možná byla i projížďka na poníkovi. Pro zají-
mavost: nejmladší z poníků měl pouze 5 týdnů a přijel i s „maminkou“. 

Ve sportovní hale TJ Spartak byly pro děti připraveny také různé hry, trampolína  
i skákací hrad. Za pomocí studentů SOŠ Jana Tiraye bylo vybudováno několik stanovišť,  
na kterých holky a kluci prokazovali svou šikovnost. Dětem za jejich účast byly rozdány 
různé sladkosti.

Ukázka policejních vozidel.  |  Foto: Silvie Kotačková

„Simulátor dopravní nehody“.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Celý den nám počasí přálo až moc. Děkujeme nejen dětem, učitelkám, ale i všem 
účinkujícím, že se Dětského dne zúčastnili v tak hojném počtu a letní horké teploty,  
které panovaly, „přežili“, a věříme, že si den skvěle užili. 

Odpoledne pokračoval dětský den v režii Tělovýchovné jednoty Spartak ve sportovní hale. 
Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů z Velké Bíteše, Dálničnímu oddělení 

Policie ČR Domašov, Záchranné službě ze stanoviště Velká Bíteš, firmě Moravskoslezská 
s.r.o. za ukázku odtahového vozidla, Milanu Stejskalovi z BESIPu a Polygonu Most za 
„Simulátor dopravní nehody“, SOŠ Jana Tiraye i Bc. Haně Karmazínové za poskytnutí 
a pomoc studentů, Cukrárně U Zdubů za sladkosti pro děti, místní organizaci TOP 09 
za půjčení skákacího hradu, Ing. Aleně Vidlákové a Ivoně Bernatové za ukázky práce se 
záchranářským psem, Marcele Machalové, Anetě Menclerové a Julii Kolářové za úžasné 
proměny dětí v pohádkové i zvířecí podoby - malování na obličej. V neposlední řadě velké 
poděkování patří Haně Holíkové z TJ Spartak za zapůjčení haly i pomoc při organizaci.

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše

BÍTeŠSKá POUŤ Ve VeLKÉM

Letošní Bítešská pouť byla ve velkém. Začala v pátek 19. června a skončila v neděli  
21. června. Pátečním večerem nás provedl TIŠNOVSKÝ KOMORNÍ ORCHeSTR, 
který v čele s dirigentem Vítem Marečkem rozezněl sál kulturního domu. Pro  přítomné 
byl tento koncert velkým kulturním zážitkem a dobrý start bítešské pouti.

Hlavním pouťovým dnem byla sobota 20. června. Od 10 hodin byl zahájen start X. ročník 
Mistrovství ČR historických velocipedů závodem Velká Bíteš – Osová Bítýška a zpět. Bí-
tešská míle byla tradičně zahájena ve 14.00 hodin. Následovala Jízda elegance, kde stylově 
oblečeni účastníci závodu byli v historických kostýmech, kde bylo možné vidět vysoká kola 
nebo takzvané dreziny. Celé Mistrovství ČR moderoval Milan Noha, až k finálnímu vyhlá-
šení vítězů. Počasí nám nepřálo a vyhlášení proběhlo pod dešťovými kapkami. 

V odpoledních hodinách byl pro přítomné připravený bohatý kulturní program. Pod hlav-
ním pódiem vystoupil oblíbený ČeSKÝ ANIMAČNÍ TeAM, který zde byl pro ty nej-
menší. Série plných písniček, soutěží a her se líbila nejen dětem, ale určitě i dospělým….

Se svým vystoupením a hrou na bubny zpestřil „TOM TOM BAND“ z místní Základní 
umělecké školy. Pro bítešáky tak už ne neznámé vystoupil WRAADAP BAND Zdeňka 
Treblíka ze Smetanky z Brna přijelo k nám a publiku zahrálo i zazpívalo.

Od 19.00 hod. proběhl koncert jazzového a swingového „českého“ Franka Sinatry LáDI 
KeRNDLA. Koncert se konal při příležitosti jeho 70. narozenin. Tuto swingovou ikonu vy-
střídala mladá a populární zpěvačka VeNDULA PŘÍHODOVá z blízkého Tasova, která za-
zpívala něco málo ze svého pěveckého repertoáru. Po koncertu proběhla malá autogramiáda.

Posledním vystoupením sobotního večera ukončil skvělý a jedinečný The BUGLeS – 
The Beatles revival. Sobotním odpolednem nás provázela známa muzikálová zpěvačka  
a moderátorka ŠáRKA MARKOVá. 
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Během soboty jste mohli navštívit oblíbené farmářské trhy, rybářský sklípek a pouťové 
atrakce od p. Pavla Kočky. 

O pouťové neděli 21. června byl program plánován na novém městském pódiu v nově 
vybudovaném přírodním amfiteátru v prostranství u kulturního domu. Z důvodu očeká-
vaného nepříznivého počasí se program uskutečnil v sálu kulturního domu. Jako první 
byl folklorní pořad „MLADÉ BÍTeŠSKO“, kde děti z jednotlivých souborů ukázaly 
nejen rodičům, ale i všem přítomným něco málo z toho, co se v souboru naučily. Po Mla-
dém Bítešsku následovala malá taneční zábava s DeCHOVOU HUDBOU DOUBRA-
VĚNKA ze Stanovišť. Příjemné bylo sledovat nejmladší tanečnici, které mohlo být od-
hadem dva roky.  

Doufáme, že si všichni přítomní pouťový víkend pěkně užili. Děkujeme všem,  
kteří i přes ne zrovna ideální počasí s občasnými přeháňkami přišli a dobře se bavili. 

Děkujeme také všem, kteří se na Bítešské pouti podíleli. Mezi ně patří: Město Velká Bí-
teš, HaPe Sport s.r.o., Rádio Čas, Coctail Servis, Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., Jeřáb-
kova pekárna s.r.o., Pivovar Svijany, Vinařství Jan Plaček, Catering Xanadu, Mattoni a.s., 
Dios Trading s.r.o., Eurotisk s.r.o., Mihal s.r.o., Grafické studio Ondřej Šimeček, Cukrárna 
U Zdubů, Restaurace „Naše bítešská“ a Hotel U Raušů.  

Rádi bychom Vás již nyní pozvali na prázdninový letní KINeMATOGRAF BRATŘÍ 
ČADÍKŮ, který se uskuteční od úterý 21. července do pátku 24. července na Masarykově 
náměstí ve Velké Bíteši. Na prázdninové rozloučení s PAVLeM HeLANeM u kultur-
ního domu v neděli 30. srpna v 15.30 hodin nebo na další, už poprázdninovou akci, kterou 
jsou TRADIČNÍ BÍTeŠSKÉ HODY. Letos se uskuteční v termínu od 9. do 16. září. 

Informační centrum a Klub kultury

NABÍDKA TANeČNÍCH KURZŮ PRO DOSPĚLÉ Ve VeLKÉ BÍTeŠI

Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Taneční školou Aura bude v případě 
zájmu a naplnění kurzu pořádat od října tohoto roku taneční kurzy pro dospělé. Jednalo 
by se o 10 až 12 lekcí po dvou hodinách s jednou přestávkou. Poslední lekce by byla delší  
s živou hudbou i pro rodinné příslušníky. 

Případné taneční kurzy by se konaly v Kulturním domě, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši. 
Cena za kurz by se stanovila dle počtu přihlášených.

„Buďte současně moderní a módní. Poznejte kouzlo tance, jako je čača, rumba, jive, 
samba, waltz, tango, foxtrot, valčík, polka, módní salsa. Poznáte, co neznáte, co znáte,  
si zdokonalíte.“

V případě zájmu prosím kontaktujte Klub kultury, Masarykovo náměstí 5 Velká Bíteš, 
tel. č. 566 789 311, 607 007 620, email: program@bitessko.com do 30. července.

Informační centrum a Klub kultury
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ZPĚVáČCI MORAVY A SLeZSKA

Dvě zpěvačky z Národopisného souboru Bítešan, Barbora Smutná a Kateřina Vrzalová, 
postoupily z oblastní soutěže do zemského kola, kam byly nominovány za Brněnsko a širší 
okolí. Zemské finále celostátní soutěže dětských interpretů lidové písně „Zpěváček Mo-
ravy a Slezska 2015“ uspořádal ve dnech 6. a 7. června Český rozhlas Brno ve spolupráci  
s BROLNem a Klubem kultury v Uherském Hradišti. Soutěž probíhala v neděli od 11 ho-
din v sále Reduta v Uherském Hradišti. Akce se konala pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje  a za finanční podpory Zlínského kraje a statutárního města Brna. Sedmičlenná porota 
pod vedením Jana Rokyty ml. měla nelehký úkol – vybrat z pětadvaceti účastníků deset 
postupujících do celostátního finále, které se bude konat ve dnech 3. a 4. října v Brně. 

Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, který soutěž doprovázel, připravil pro 
písně aranžmá a s dětmi je den před soutěží v budově Českého rozhlasu v Brně vyzkoušel. 
Tříhodinový soutěžní maratón v Uherském Hradišti měl vysokou úroveň, protože zpěváčci 
ve věku 10 až 16 let byli elitním výběrem z regionálních kol Moravy a Slezska. Atmo-
sféra při soutěži byla velmi pěkná, publikum fandilo všem dětem bez rozdílu. Časový 
prostor před vyhlášením postupujících zpěváčků BROLN vyplnil závěrečným koncertem 
a dlouhotrvající potlesky patřily nejen zúčastněným dětem, ale i sólistům orchestru (Vlastě 
Grycové, Karlu Rajmicovi, Terezii Habartové aj.). V desítce zpěváčků, kteří postupují do 
národního kola, je Katka Vrzalová z Velké Bíteše. Český rozhlas Brno z průběhu soutěže 
pořídil zvukový záznam. Zájemci o špičkovou regionální zpěvnost si mají možnost na-
hrávky poslechnout v některém z půlhodinových pořadů „Na moravskou notu“ (pondělí–
pátek v čase 18:30–19:00 hod.), které připravuje redaktor Jiří Plocek s externími spolupra-
covnicemi Magdalenou Múčkovou a Kateřinou Kovaříkovou.

Silva Smutná

Barbora Smutná a Kateřina Vrzalová uprostřed zadní řady.  |  Foto: Silva Smutná
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VáZáNÍ ŠáTKŮ K SLAVNOSTNÍMU KROJI 

Ve čtvrtek 16. července v 17.30 hodin pořádá Městské 
muzeum ve Velké Bíteši ve velkém výstavním sále na Ma-
sarykově náměstí 5 přednášku Silvy Smutné z Regionálního 
pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč 
o vázání šátků ke slavnostnímu lidovému kroji v našem regi-
onu. Nastíněna bude problematika různých úvazů používa-
ných na Moravě a druhů šátků od nejstarších tištěných doma 
barvíři přes produkci manufaktur až po současnou výrobu. 
Výklad doprovází bohatý obrazový materiál. 

V druhé části besedy bude probíhat názorná ukázka a zá-
jemkyně budou mít možnost vyzkoušet si postup uvazování 
šátku na figurantkách.

Ivo Kříž

JAK VZNIKAJÍ KRUHY V OBILÍ ANeB NáVŠTĚVA KOLPIN-
GOVY RODINY Se SCHROBeNHAUSeNU

Sešel se rok s rokem a o posledním květnovém víkendu opět přišel čas, kdy se vzá-
jemně navštěvujeme s partnerskou Kolpingovou rodinou z německého Schrobenhausenu.  
Letos byla řada na nás, abychom naše dlouholeté přátele pohostili a užili si společně super 
víkend.

Příjezd byl očekáván na farní zahradu v pátek někdy po sedmé hodině a přes všechny 
překážky na našich dálnicích byl tento termín opravdu dodržen. Přivítali jsme se,  
připomněli si jména, předali dary (od Němců jsme dostali nádhernou ručně vyráběnou 
svíčku) a pustili se do konverzace o tom, jak se každý má. My mladší jsme se nakonec 
přesunuli na faru, kde jsme se zabavili hrami jako tichou poštou v němčině, angličtině 
nebo češtině. Později večer jsme ještě vystoupali na obě naše kostelní věže a poté si už jen 
popřáli dobrou noc a vydali se do svých domovů.

Na následující den byl přichystán pestrý program. Vše začalo dopolední prohlídkou 
firmy POEX ve Velkém Meziříčí, kde nás čekala poutavá prohlídka a na závěr odměna  
v podobě tašky plné sladkostí.  Následně jsme jen přejeli na druhý kopec a vydali se na 
prohlídku zámku s hrabětem Podstatzkým. Po obědě jsme navštívili další věž, opět kos-
telní, kvůli vyhlídce na Meziříčí a okolí. Po zdolání mnoha schodů jsme rychle naskákali 
do aut a už jsme byli na cestě na další akci, na jabloňovský Traktorfest. Z tolika obrovských 
strojů nám všem přecházely oči, proto jsme v úžasu prošli všechny exponáty a někteří měli  
i to štěstí se na některém z traktorů svézt.  

Večer probíhal na bítešské hasičské stanici. Promítli jsme si zde fotky z akcí Kolpin-
govy rodiny, dosyta se najedli a napili a o zábavu nebylo nouze. Nechyběla ani hudba,  
o kterou se postarali sourozenci Macholánovi. Nejvíce zábavy vzbudil vláček na odrho-

Vázání šátku.  |  Foto: Silva Smutná
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vačku „ Jede jede mašinka“  s tím, že se zapojili všichni účastníci. Tak jsme pobíhali po 
celé hasičce a zpívali si do rytmu. 

Nedělní den začínal mší svatou spojenou s prvním svatým přijímáním bítešských 
dětí. Po bohoslužbě přišlo tradiční focení a po něm vycházka ke kapličce U Jakoubka.  
Unaveni jsme si posedali kolem pramene a začali si navzájem zpívat písně česky i ně-
mecky, načež bylo rozhodnuto, že Němcům ukážeme náš tradiční tanec neboli Českou 
besedu. Kolonu jsme seskládali z lidí, kteří buď tancovali na hodech kdysi dávno, nebo se 
na ně zrovna připravují.  Když tedy byly 4 páry, pořád ještě chybělo místo, kde bychom 
mohli tancovat – nakonec padl výběr na zarostlou louku s tím, že si povrch upravíme bě-
hem tance. Besedu jsme zdárně odtančili a pak jen se smíchem sledovali, jaký pěkný kruh  
v trávě po nás zbyl – a hned nám bylo jasné, jak vznikají kruhy v obilí.

Posledním bodem našeho programu byl společný oběd U Raušů. Zde jsme se ná-
sledně rozloučili s našimi kamarády, kteří nám vřele děkovali za pohostinnost a skvělý 
program, jenž jsme pro ně vymysleli, a také nás pozvali příští rok k nim, do Schroben-
hausenu.

Byl to krásný víkend, který jsme si všichni náramně užili. Jednak jsme oprášili naše 
znalosti němčiny a angličtiny, ale také prohloubili mezinárodní vztahy a zbyly nám krásné 
vzpomínky.

Eliška Brázdilová

PODĚKOVáNÍ BÍTeŠSKÝM DOBROVOLNÝM HASIČŮM

Jménem Kolpingovy rodiny Velká Bíteš děkuji bítešským dobrovolným hasičům za 
skvělý večer, který připravili pro Kolpingovy rodiny Velká Bíteš a Schrobenhausen.

Přispěli tak k úspěšnému průběhu návštěvy a posílení vzájemných kontaktů. Věříme,  
že v příštím roce spolu s námi naši hasiči pojedou i do Schrobenhausenu.

Ladislav Koubek 

Kolpingovy rodiny Velká Bíteš a Schrobenhausen. Foto: Michael Behrendt



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

Červenec – Srpen 2015   | 23

HISTORIe

HISTORIe VeLKOBÍTeŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní HRNČÍŘSKá ULICe, DŮM ČP. 130:

Je možné, že v roce 1414 byl dům spojený se sousedním domem čp. 131 a počítán do 
náměstí a že jej držel Jakoubek; nutno ovšem dodat, že to není jednoznačně průkazné. 

Souvislá řada dnes známých držitelů domu počíná rokem 1594 osobou jménem Jan 
Chytrý. V roce 1604 byl po něm pozůstalý dům připsán v ceně 123 zlatých hrnčíři Janu 
Kalinovi, jehož manželka měla na domě poloviční podíl. Následně roku 1626 městský 
úřad spolu s Martinem Zoubkem, jehož manželka Anna měla na domě pohledávku, prodali 
již pozůstalý dům „v Hrnčířské ulici“ za cenu 140 moravských zlatých Jakubu Procház-
kovi. Ten jej prodal v roce 1630 za stejnou cenu Tomášovi Bednáři, „však bez závdavku, 
s připrodáním jemu co v domě hřebíkem přibito a potom 15 zlatých, kteréž byl závdavku 
onen čas položil, měřice mouky. Nadto vše, když sobě opatří Tomáš dříví, tedy řemeslem 
svým kůlni a chlév chce náležitě jemu postaviti“. Roku 1633 zakoupil dům za 130 morav-
ských zlatých punčochář Martin Skála. Ten jej prodal roku 1635 za stejných podmínek,  
za jakých jej pořídil, Janu Slavíkovi. V roce 1644 měl Slavík prodat dům v téže částce Ma-
touši Hrdličkovi, přičemž vejrunky byly tehdy sníženy. Tento kup byl ale zřejmě zrušen.  

Dům čp. 130 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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A tak roku 1646 prodal dům opět Martin Zoubek, který měl na domě stále hlavní po-
hledávku. Za stejných podmínek, za jakých byl nastaven předešlý zrušený převod,  
pořídil dům Petr Polenský. Ovšem v roce 1651 prodal dům opět Martin Zoubek,  
a to Jiříku Vlčkovi (jinak řečenému Hrdlička) za cenu 80 moravských zlatých a s dále 
sníženými vejrunky. Zároveň Zoubek převedl svou pohledávku na domě zdejšímu záduší.

Následně roku 1658 zakoupil dům též v ceně 80 moravských zlatých hrnčíř Diviš 
Sekl,  „však dotčený Jiřík Vlček sobě byt s manželkou svou a dítkami do velké noci vy-
mínil“. Je pravděpodobné, že Diviš Sekl vlastnil dům do roku 1689, kdy mu byl připsán 
dům na náměstí čp. 10. Od něj pořídil dům Jiřík Staněk, ovšem o tomto převodu nebyl  
v gruntovní knize učiněn záznam. Až roku 1711 bylo uvedeno, že městský úřad prodal 
dům pozůstalý po Karlu Staňkovi za cenu 70 moravských zlatých Františku Staňkovi,  
a že „jeho nebožtík otec Jiřík Staněk 6 zlatých hotových Divišovi Seklovi zaplatil a on Di-
viš Sekel takové peníze k sobě přijal, kterýžto peníze děti po nebožtíkovi Karlovi Staňkovi 
napřed míti bude“. Později roku 1733 zakoupil již pozůstalý dům v téže ceně Šimon Sekl. 
V roce 1782 zdědil dům po svých rodičích hrnčíř Ignác Sekl, který jej roku 1808 postoupil 
v ceně 800 zlatých svému synovi hrnčíři Františku Seklovi. V roce 1840 byl dům připsán 
Františkovu stejnojmennému synovi Františku Seklovi. A roku 1877 koupili dům za 1750 
zlatých Jakub a Karolína Staňkovi.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., fond Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 241, kn. 
č. 11788, fol. 104, 105, 185, 211, 291, kn. č. 11789, fol. 31, kn. č. 11793, fol. 78, kn. č. 11795, fol. 
442.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

BRATR VeLeBA VLADIMÍR OSLAVIL ŽIVOTNÍ JUBILeUM

Dne 19. 5. 2015 oslavil významné životní jubileum 80 let bratr Vladimír Veleba.  
Narodil se 17. 5. 1935. Do tehdejší Mj ČSPO byl přijat 1. 1. 1969, tj. 46 roků. Pro tento sbor 
byl vždy velkou oporou, obzvláště při požárech, kdy jako řidič CAS 25 Škoda 706 RTHP 
vždy dovezl bezpečně osádku vozu k požáru i zpět. Aktivně se po mnoho let účastnil jako 
pořadatel akcí organizovaných Mj ČSPO a ZO SPO Velká Bíteš, např. ostatkové a taneční 
zábavy, požárnický ples. Organizoval poznávací zájezdy pro členy sboru. Pravidelně zajiš-
ťoval požární dozor na kulturních a společenských akcích v kulturním domě. Při význam-
ných příležitostech a životních jubileích navštěvoval dlouholeté zasloužilé členy našeho 
sboru. Brigádnicky pracoval na stavbě nové hasičské zbrojnice. Podílel se na údržbě požární 
zbrojnice a účastní se brigád na jejím úklidu. Na svém pracovišti v První brněnské strojírně 
byl řidičem-strojníkem závodního požárního sboru. Dlouhá léta pracoval ve výboru SDH,  
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tam zastával velice obětavě, poctivě a zodpovědně funkci hospodáře 1977-1982 a pokladníka 
v letech 1974-1980 a 1982-1992. V rámci činnosti v ZO SPO se každoročně účastnil na pro-
tipožárních hlídkách dvojic požárníků ve stanovených obvodech (prohlídky rodinných domů 
a drobných provozoven). Byl velitelem soutěžního družstva a strojník. Delegát za ZO SPO 
na okresní konferenci SPO a městské konferenci MěV SPO. Vladimír Veleba byl navržen 
do okrskového výboru SH ČMS Velká Bíteš, kde zodpovědně vykonával funkci hospodáře 
MěV SPO Velká Bíteš 1985-1990 a pokladníka okrsku Velká Bíteš 1990-2005. Za svoji ak-
tivní dlouholetou činnost byl bratr Vladimír Veleba oceněn těmito vyznamenáními.

• 1971 Čestné uznání základní organizace SPO Velká Bíteš
• 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
• 1976 Čestné uznání okresního výboru SPO Žďár nad Sázavou
• 1981 medaile „Za příkladnou práci“
• 19. dubna 1985 úspěšně absolvoval zkoušky „Vzorný požárník III“
• 1. 1987 Čestné uznání Krajského výboru SPO 
• 1989 medaile „Za věrnost“ – 20 let členství
• 1. 1991 Medaile „Za příkladnou práci“
• 1992 Čestné uznání ÚV SH ČMS
• 1. 1997 odznak sv. Floriána
• 20. 5. 2002 medaile „Za zásluhy“
• 2012 medaile „Za mimořádné zásluhy“ 
• 1979 medaile „Za věrnost“ – 10 let členství
• 1. 1989 Stužka „Za věrnost – 20 let“
• 1999 Stužka „Za věrnost“ – 30 let členství
• 2009 medaile „Za věrnost“- 40 let členství 

Br. Veleba s kolegy hasiči.  |  Foto: Archiv SDH
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Drahý Vladimíre, z celého srdce Ti děkujeme za vykonanou práci u dobrovolných ha-
sičů ve prospěch veřejnosti a do dalších let Ti přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, spoustu 
dalších slunných dnů, s vyplněním všech Tvých přání. 

Výbor SDH Velká Bíteš

POZNeJ SVŮJ ReGION

PRáZDNINOVÉ ČTeNÍ

Vážení čtenáři,
skončil seriál článků „Poznej svůj region“, ve kterém byly popsány všechny vesnice regi-
onu „Velkobítešsko“, vymezeného územím státní správy II. stupně vykonávané Městským 
úřadem ve Velké Bíteši i některé blízké obce mimo tento region. Zvolená forma popisu 
byla spíše populární, než přísně badatelská, ale přesto bylo shromážděno mnoho cenných 
informací, které je třeba zachovat našim následovníkům. 

Článek v tomto prázdninovém dvojčísle naváže na nedávné oslavy 70. výročí konce 
II. světové války. Zůstalo už jen málo pamětníků, kteří byli na konci války ve věku, 
kdy mohli tyto válečné události nezkresleně vnímat, rozumově vyhodnotit a případně 
zaznamenat. Proto pokládám následující epizodu z regionální historie jako možný námět 
dalšího seriálu:

 HeŘMANOVSKÝ LÍH JAKO STRATeGICKÝ VáLeČNÝ MATeRIáL
aneb vzpomínka na jednu partyzánskou akci

Historie lihovaru
Heřmanovský lihovar, jeden z nej-

starších na Moravě, byl založen v roce 
1935 hrabětem Haugwitzem, vlastní-
kem náměšťského velkostatku, v jehož 
režii byl také postaven a provozován. 
V roce 1879 byl i s dvorem o výměře 
osmdesáti hektarů odprodán židu Gis-
kanovi z Velkého Meziříčí. V roce 
1888 odprodal Giskan lihovar, taktéž 
s dvorem, statkáři Cahovi, který jej po 
dvaceti letech (1908) postoupil dalšímu 
statkáři Václavu Urbánkovi. Lihovar 
byl funkční až do roku 1917, potom 
byl jeho provoz přerušen a obnoven byl  Čelní pohled na bývalý heřmanovský lihovar.  |  Foto: Archiv obce
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až po rekonstrukci v roce 1929. Privátní vlastnictví lihovaru skončilo Urbánkovou ná-
silnou smrtí – byl ubit sezonními dělníky, protože jim nevyplatil mzdu ve sjednané výši.  
Po této otřesné události se Urbánkovi dědicové již nedohodli na dalším provozování lihovaru  
a ten přešel do vlastnictví nově utvořeného družstva s názvem „Rolnický družstevní liho-
var v Heřmanově, spol. s ručením omezeným“. Jako družstevní byl lihovar provozován 
až do roku 1951 a potom přešel pod Moravské lihovary a škrobárny, n.p. Brno, které jej  
v roce 1959 předaly do užívání Státnímu statku, n.p. Brno a vyhradily si právo provozování 
pěstitelské pálenice. Státní statek využíval prostory lihovaru zpočátku na výrobu krmiv, 
poději jako sklad obilí a bývalou bramborárnu jako opravárenské dílny. Toto nerentabilní 
využívání vedlo k jeho postupnému zbourání a uvolněný prostor umožnil vytvoření pěkné 
a prostorné návsi.  

Stalo se v jedné noci ke konci války...
Správce heřmanovského lihovaru Antonín Sedlák již odpočíval po celodenním shonu 

v posteli a jako obvykle četl, když náhle uslyšel bušení na dveře. Bydlel nedaleko,  
přímo proti lihovaru. Byla téměř půlnoc z 12. na 13. března 1945, ale přesto to pro něj ne-
bylo něco neobvyklého. Mnohdy přicházeli sousedé s prosbou, aby zajel do Křižanova pro 
lékaře či porodní asistentku nebo do Velkého Meziříčí pro zvěrolékaře. Povolení k jízdě 
motorovými vozidly, které bylo Němci za protektorátu přísně kontrolováno, měl ve vesnici 
totiž pouze on a obchodník Ludvík Burian. Jaké však bylo jeho překvapení, když se po 
odemknutí dveří proti němu objevily hlavně pušek a pistolí.

Během války byl zvyklý na ledacos, ale šestičlenná skupina ruských partyzánů jej 
přesto vyděsila a uklidnila jej až slova jejího velitele (Alexeje, jak bylo později zjištěno),  
který se jej česky otázal: „Jste dobrý Čech“? Nezaváhal a odpověděl: „Já myslím, že ano“. 
Teprve nyní dal komandant příkaz schovat zbraně a všichni vstoupili dovnitř. Po několika 
letmých pohledech zkušeného velitele po kuchyni, ve které se nacházeli se znovu otázal 
správce, zda ví, za jakým účelem za ním přišli. Ten samozřejmě neměl ani tušení a proto 
velitel pokračoval: „Dostali jsme zprávu, že se u vás v lihovaru nachází velká zásoba lihu. 
Máme příkaz všechen líh vypustit a zničit. Německá vojska by mohla líh ještě upotřebit  
k válečným účelům a proto je naším úmyslem příkaz ihned provést“. Správce namítal,  
že to bude pro lihovar velká ztráta. Vedl si přesnou evidenci a hned si v duchu spočítal,  
že úřední výrobní cena uskladněného lihu představuje 250 000,- K.

Komandanta tato cifra překvapila a souhlasil s tím, že pokud by se správci podařilo 
ještě tuto noc líh za jejich pomoci někde bezpečně ukrýt, že by od vypuštění upustili.  
Líh připravený k expedici byl uložen v 21 železných sudech o obsahu 7,5 hl, vážících 
přibližně 7 q. Mimo to bylo v hlavní a pomocné nádrži ještě volně uloženo asi 250 hl lihu.  
Na odklizení takového množství nebylo ani pomyšlení. Správce sice chtěl zalarmovat ně-
kolik rolníků s koňskými potahy, kteří by odvezli alespoň sudy, ale s tím zkušený ko-
mandant nesouhlasil, poukázal na nebezpečí prozrazení a následnou pomstu okupantů. 
Nezbylo, než líh vypustit. Někteří z partyzánů chtěli sudy prostřílet, ale správce je rychle 
přesvědčil o marnosti střelby vůči silným stěnám nádrží i sudů a navrhl tyto otevřít pomocí 
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zátkového klíče. Dveře skladiště však 
byly uzamčeny „monopolním“ zám-
kem a klíče byly uloženy na Celním 
úřadě ve Velkém Meziříčí (Bezirkszo-
llamt). Správce Sedlák však měl klíče 
od druhého zámku, ale jejich použití 
mu velitel Alexej ihned rozmluvil  
s tím, že by Němci na první pohled 
poznali, že tam s nimi byl a jako zku-
šený profesionál nechtěl správce ta-
kovému nebezpečí vystavit. „Zámky 
urazíme“, řekl, „bude to vypadat jako 
čistě partyzánská akce, s kterou vy 
nemáte nic společného“. 

Tak se i stalo. Sudy odzátkovali a jeden po druhém shazovali s rampy na silnici. Líh 
vytékal proudem do potoka a dále do rybníka pod vsí. Došlo i na nádrž a po jejím náhlém 
otevření srazil mohutný proud lihu jednoho z partyzánů. Po provedeném „vyskladnění“ 
odešla skupina do destilovny a tam demolovala některá strojní zařízení. Bylo to zbytečné, 
kampaň byla stejně zastavena a na její pokračování v tomto období nikdo nepomýšlel.  
Po hodině akce skončila, všichni se odebrali do správcova bytu, kde ještě přátelsky be-
sedovali a při tom se správci dostalo od komandanta Alexeje poučení, jak si má počínat,  
až jej bude gestapo vyslýchat. Řekl: „Nebojte se, nás nedostanou. My jsme dobře hlídaní 
a naše spojky nás včas uvědomí o každém nebezpečí. Při vyšetřování musíte tvrdit, že jste 
byl přepaden a nesměl jste se pod pohrůžkou zastřelení nikam hnout. Jeden z nás vás hlídal, 
ostatní odešli a vy jste slyšel už jen střelbu“. Alexej ještě podal správci lístek, na kterém 
bylo něco napsáno azbukou, a požádal jej, aby ho dal gestapákům, ať si to přečtou. Správce 
azbuku neznal, tak mu to Alexej přečetl česky: „Smrt okupantům – Alexej“ a potutelně 
dodal: „Oni mne dobře znají, budou mít radost“. Ještě upozornil správce, aby se striktně 
řídil jeho radami a při výslechu se v něčem neprořekl. Aby zdání přepadení bylo úplné, 
vzal klíče od správcova bytu, zamknul z venku a klíče pohodil na práh u dveří. Partyzáni 
zmizeli ve tmě a správce měl asi po hodině vyskočit oknem a ztropit poplach.

Než uplynula určená hodina, stál správce u okna ložnice a pozoroval dění na návsi. Stálo 
to za podívanou. Sousedé, zejména ti starší asi neměli tak tvrdé spaní, jak předpokládal  
a brzy zjistili k čemu v lihovaru došlo. Jednoho občana, který bydlel poblíž, prý dokonce 
vzbudil odcházející partyzán se slovy „pober spirtu“ a zmizel ve tmě. Nezaměnitelný li-
hový odér potom způsobil, že se jako po telegrafickém drátě roznesla i do nejvzdálenějšího 
koutu vesnice informace, že „lihovar teče“. Takovou příležitost si přece nikdo nemohl 
nechat ujít. Líh byl ve válce vzácný a vyhledávaný, vždyť 1 litr po domácku vypáleného 
„lutru“ se dal prodat až za 1 000 K a tady tekly stovky hektolitrů 93 – procentního lihu do 
potoka. Kdo měl jakoukoliv nádobu, pospíchal, aby se na něj dostalo. Plnilo se všechno 
možné i nemožné: džbery, škopky od masa i od zelí, dokonce i necky na paření prasat. 

Lihovar pohledem od horního konce vesnice.  |  Foto: Archiv obce
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Vesnici zachvátila líhová horečka a to co následovalo, by vydalo na samostatnou povídku: 
Jako světlušky nad močály blikaly baterky, kterými si na cestu svítili uspěchaní občané, 
aby se na ně dostalo. Proud lihu se jako vodopád řítil ze skladiště na rampu, z ní na cestu  
a dále potokem na dosud zamrzlou hladinu rybníka pod vesnicí...

 
Po uplynutí jedné hodiny vylezl správce Antonín Sedlák oknem a šel zavřít skladiště. 

Všechno bylo téměř prázdné a u prázdných sudů stál člen požární hlídky, aby zabránil pří-
padnému ohni. Správce zašel ke starostovi a dohodli se, že pošlou posla na četnickou sta-
nici do Křižanova. Toho po vyslechnutí poslali zpět se vzkazem, že přijdou věc vyšetřit až 
po rozednění. Přišli dva, praporčík Šimák a štábní strážmistr Vlk. Sedlák jim vysvětlil, jak 
k tomu došlo a ukázal jim lístek se vzkazem od partyzánů. Upřímně se tomu zasmáli, řekli, 
že případ musí hlásit nadřízeným německým orgánům a správci radili, aby při výslechu 
mluvil pořád stejně a nenechal se zmást. Potom ještě oběhli členy požární hlídky a všechny 
bezprostřední svědky se vzkazem, aby i oni mluvili před Gestapem naprosto shodně.

Německá policie přijela 13. března 1945 odpoledne a nechala si správce předvolat ke 
starostovi. Tam s ním sepsali podrobný, několikastránkový protokol. Hlavně je zajímalo,  
co to bylo za partyzány, jejich počet a výzbroj. Řekl, že podle řeči to byli Rusové a že jejich 
počet a výzbroj nerozpoznal... Zapisovatel vyjmul ze stroje poslední stránku a správce si 
oddychl. Němci jej však obstoupili a spustili zhurta: „ Tak a teď těch vašich povídaček máme 
dost. Řekněte nám znovu a pravdivě, jak ke všemu došlo. My víme, že jste s nimi smluvený  
a vypovídal jste podle jejich nařízení. Máte ještě možnost beztrestně svou výpověď změnit 
a prozradit, co by nás uvedlo na jejich stopu. My je stejně dostaneme a ti budou vypovídat 
zaručeně odlišně než vy. Uvažte, co vás pak čeká za napomáhání nepřátelům říše a klamání 
úřadů“. Správce však byl přesvědčen, že kromě něj a partyzánů nikdo nemůže nic vědět. 
Ani křižanovští četníci neznali plnou pravdu a neobával se prozrazení ani ze strany ruských 
partyzánů. Zatím je neměli, a i kdyby, věřil plně, že ti by se raději nechali ubít, než by něco 
vyzradili. Proto se podíval odvážně až téměř drze vyšetřovatelům do očí a prohlásil, že nemá 
nic, co by dodal, nebo výpověď změnil. Němce to zmátlo a zmohli se jen na několik výhrů-
žek a konstatování, že jsou všichni jedna banda dohromady smluvená. Ještě byli vyslechnuti 
dva svědkové, kteří vypovídali také podle dohody a zdálo se, že to gestapáky přesvědčilo, 
propustili je, ale ke správci s důraznou poznámkou, že si pro něho v případě potřeby přijedou. 
Nepřijeli – nezbyl jim čas. Fronta se blížila a Gestapo mělo jiné starosti.

Ruští partyzáni správce Sedláka ještě jednou navštívili, aby zlikvidovali zbytky lihu. 
(Měli pravděpodobně obavy, aby se neopakovaly zbytečné ztráty Rudé armády jako v za-
čínajících bojích o Brno v Ořechově u Brna). Ten je však přesvědčil, že by to byla škoda, 
že se jedná asi o 5 hl, které chce ponechat na oslavu ukončení války. Partyzáni se správcem 
ještě dlouho debatovali a odešli s příslibem, že se po válce všichni sejdou a v klidu a míru 
oslaví konec všech útrap.

V souvislosti s „vypuštěním lihu“ přijel příští den do lihovaru v doprovodu dvou ozbro-
jených německých četníků komisař Okresního celního úřadu ve Velkém Meziříčí Hans Po-
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wolny, alias poněmčený Čech Jan Po-
volný a s nadutostí jemu vlastní udeřil 
na správce, že je vinen tím, co se stalo, 
že včas neobjednal na nádraží vagony. 
Naštěstí měl správce u sebe opis lístku, 
kterým prokázal, že vagony objednal. 
Povolnému řekl, ať viníka hledá někde 
jinde a myslel tím především u něj. 
Vždyť jemu podléhaly všechny liho-
vary v okrese a on sám dobře věděl, že 
dráha už dávno nepřiděluje vagony na 
přepravu lihu. To bylo jejich poslední 
setkání. Powolny byl na základě roz-
sudku Lidového soudu ve Velkém Me-
ziříčí popraven.

Vážení čtenáři,
dočetli jste příběh, který byl zpracován podle pamětí vzácného člověka, pana Antonína 
Sedláka, bývalého správce heřmanovského lihovaru, dále z vyprávění pamětníků i z někte-
rých novinových článků a kronik.

Alois Koukola

SPORT

DeN DĚTÍ V TJ SPARTAK VeLKá BÍTeŠ

U příležitosti Dne dětí se v ne-
děli 31. května uskutečnil ve spor-
tovní hale TJ již 3. ročník turnaje 
ve stolním tenisu. Kromě dětí  
z oddílu TJ Spartak přijali pozvání 
i malí hráči z okolních oddílů stol-
ního tenisu – Brna, Náměště nad 
Oslavou a Tišnova. Turnaj probí-
hal celé nedělní dopoledne.

První místo vybojoval hráč  
z Tišnova – Richard Cvrkal,  
na druhém místě skončil Tomáš 
Svoboda z TJ Spartak a třetí místo Malování na obličej.  |  Foto: Silvie Kotačková

Bourání lihovaru v 60-tých letech min. století.  |  Foto: Archiv obce
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obsadil rovněž hráč z TJ Spartak Vojtěch 
Borkovec. Hráči byli odměněni hodnot-
nými cenami. I ostatní obdrželi ceny.  
Turnaj se vydařil a nezbývá než si přát, 
aby i v příštím roce byl o tento turnaj zá-
jem. Poděkování patří organizátorům tur-
naje, zejména Lucce Zezulové.

Další akcí v rámci Dne dětí byla středa 
3. června, kde od rána byl připraven pro-
gram pro děti jak z místních školek a škol, 
tak i z okolí. Ve sportovní hale byl při-
praven pro děti skákací hrad, trampolína  
a soutěže. Skákací hrad a trampolína 
byly neustále obsazeny. Odpoledne pro-
gram pokračoval až do večerních hodin.  
Děti soutěžily v různých soutěžích,  
vyzkoušely si házení na koše a mnoho 
dalších sportovních aktivit. Letos poprvé 
měly děti možnost se povozit na ponících, 
kteří za námi přijeli z Brna. Marcela Ma-
chalová z firmy Oriflame svým malová-
ním děti proměnila na zajíčky, kočičky, 
pejsky, tygry a jiná zvířátka. I o tuto akci byl velký zájem. Sluníčko nám v tento den přálo, 
a tak se dětský den vydařil. Na závěr sportovního dne byly děti odměněny cenami. Akce 
probíhala ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury Velká Bíteš, děkujeme 
za spolupráci. Poděkování patří také učitelkám, rodičům, kteří se zúčastnili v tak hojném 
počtu. Velký dík všem, kteří se podíleli při tak náročné akci.

Věříme, že si děti svého svátku plně užily. 
Organizační výbor TJ Spartak

OSTATNÍ

ZLATá UDICe

I v letošním roce, jako již každoročně, proběhlo místní kolo Zlaté udice mládeže. Tohoto 
ročníku se zúčastnil rekordní počet závodníků, a to čtyřicet jedna dětí. Po vědomostních 
testech následovalo zúročení teorie v praxi na rybníce Klečany1. Lov na udici probíhal 
ve dvou kolech. Pro první kolo si každý závodník vylosoval své místo sám. Po přestávce,  
kterou vyplnilo občerstvení, a to opečení buřtu nad ohýnkem s chlebem a zonkou,  

Děti ve sportovní hale TJ.  |  Foto: Silvie Kotačková
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pokračoval závod druhým 
kolem. Mladí rybáři svůj 
um prokázali, a tak bylo 
na co koukat. Tady kapr,  
tady plotice a sem tam i cejn, 
no prostě ryby braly. Než se 
stanovilo konečné pořadí, 
hodně se to na předních po-
zicích měnilo. Klakson ozna-
moval začátek, ale i konec 
závodu a ten se ozval chvíli 
po jedenácté hodině. A takto 
to dopadlo. Pořadí: 1. Karel 
Novotný, 2. Richard Prokeš,  
3. Filip Mazánek. Gratulu-
jeme. Krásné a bohaté ceny 

však nečekaly jen na přední příčky, dostalo se na každého. Ať už to byl mobil, pohár, udice, 
navijáky, podběráky a spousta rybářské bižuterie.  A tak bych chtěl touto cestou poděkovat 
sponzorům: Město Velká Bíteš, MO MRS Vel. Bíteš, p. Mazánek, p. Častulík, p. Krůza,  
p. Němec a p. Láska rybářské pot. Tišnov. Děkujeme všem.

Pavel Milian, za výbor MO

... JAKÉ VLASTNĚ BYLO TO LeTOŠNÍ JARO?

Krásné a kouzelné se spoustou zážitků a příležitostí? Nebo šedivé a scho-
vané za mraky starostí? Každý rok je stejné a přece jiné, mění se stejně jako my.  
I my, jak kráčíme životem se přirozeně měníme, zrajeme a rosteme. A letošní jaro po-
kračoval kolotoč změn z loňského roku. Jak takovou změnu, když nám vpluje do života,  
přijímáme? Asi to není vždycky s nadšením a jásotem. Změny budeme prožívat v na-
šem životě stále, ať se nám to líbí nebo ne. Je jisté, že se vztyčenou hlavou  a úsměvem 
na tváři se nám životem kráčí rozhodně líp. Potom i tu změnu přijmeme jako něco,  
co nás posune v životě dál.

Kdysi jsem chodívala se skloněnou hlavou, oči upřené do chodníku. Jaké myšlenky mně 
asi šly hlavou? Všechny starosti a trápení, co všechno musím zvládnout, celá ta tíha života 
mně seděla za krkem jako balvan.

Neviděla jsem nic z  krásy a  darů, které život přináší. Potom přišel čas, že jsem přijmula 
změnu jako nutnost, aby se můj život začal odvíjet jinak. Učila jsem se zvednout hlavu, 
narovnat záda a vidět tu krásu kolem. 

Už jsem neviděla jen šedé kostky, ale i rozkvetlé stromy a kytky, jejich barvu a krásu. 
Naučila jsem se častěji zvedat svůj pohled k obloze, k nebi. Cítila jsem všechny ty omamné 
vůně a hlavně jsem se učila vnímat i vůni života.

Vítězové „Zlaté udice“.  |  Foto: Pavel Milian
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Ta radost, když se můj pohled potkal s pohledem třeba cizího člověka a přelétl nám po 
tváři úsměv.Obdarovali jsme se navzájem nejen úsměvem, ale i energií, která umí rozsvítit 
třeba celý den.Ty každodenní záležitosti i těžké situace se mně s tímto novým pohledem  
a přístupem zvládaly daleko snadněji. Nikdo je za mě nevyřešil, ale už jsem věděla,  
kam si můžu jít  nabrat sílu.Příroda, to je ten zázrak. Tam z nás spadnou chmury a starosti 
snadněji než doma. Nadarmo se neříká, že lékař léčí a příroda uzdravuje. Najdeme tam 
kromě klidu také pomocníky z říše rostlin.

Byliny, které nám pomohou očistit a uzdravit tělo zevnitř. V lese, na louce nebo  
u rybníka si vyčistíme hlavu od dotěrných myšlenek. A potom tam můžeme uložit ty,  
které pomáhají.V přírodě můžeme zažít úžasné věci, hlavně být sami se sebou,  
v tichosti jen se svým vnitřním Já. To ale nemyslím naše ego, které chce všechno překřičet.  
Tam uvnitř, kde je srdce, s námi chce mluvit docela tiše ještě někdo další.

Jak často takto spolu mluvíme? Každý den…..nebo si už nemůžeme vzpomenout? 
Buďme častěji s tím nejdůležitějším člověkem v našem životě. Ponořme se do sebe a ob-
jevme tajemství. Rozmlouvejme se svým Já a ptejme se ho, ono zná všechny odpovědi.

….je krásný letní večer. Švitoření jiřiček za oknem dává tušit, že v hnízdě je snad celá 
rodinka a od rybníka se nese kuňkání žab.

Ani náhodou nevyměním tuto kouzelnou atmosféru za seriál v televizi….

Marcela Machalová  

DOMOV PRO SeNIORY Ve VeLKÉM MeZIŘÍČÍ ZÍSKAL JAKO 
TŘeTÍ V ČeSKÉ RePUBLICe AKReDITACI ZDRAVOTNÍ PÉČe

Domovu pro seniory ve Velkém Meziříčí byla v minulých dnech Spojenou akre-
ditační komisí udělena akreditace zdravotní péče. Domov se tak stal třetím zaří-
zením poskytujícím pobytové sociální služby v České republice, které akreditaci 
získalo.

Spojená akreditační komise (SAK) udělovala v ČR donedávna akreditaci pouze 
zdravotnickým zařízením. Od roku 2014 zahájila pilotní projekt, který tuto možnost 
nabízí i pobytovým sociálním službám. Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí se  
k akreditaci přihlásil na podzim roku 2014 a po několika měsících příprav v minulých 
dnech uspěl. Udělení akreditace je pro zařízení vysokým hodnocením kvality a bez-
pečné zdravotní péče. 

Při akreditačním šetření jsou speciální komisí hodnoceny standardy, které jsou rozdě-
leny do pěti základních oblastí: řízení kvality a bezpečí zdravotní péče, zdravotní péče, 
dostupnost a kontinuita zdravotní péče a řízení lidských zdrojů. Naplňování jednotlivých 
standardů se hodnotí podle nastavených indikátorů, jejichž maximální hodnota je 10 bodů. 
Domov ve Velkém Meziříčí získal v průměrném hodnocení celkem 9,72 bodů.

„Jako příklad dobré praxe u nás hodnotili auditoři například prozatím ojedinělý 
systém dávkování léků naší smluvní lékárnou. Léky jsou na základě ordinace lékaře 
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připravovány strojem do speciálních dávkovačů, které obsahují četné bezpečnostní 
prvky. Dle vyjádření akreditační komise je jejich používání bezpečné a nadčasové“,  
popisuje hodnocení komise vrchní sestra Hana Němcová, která byla hlavním nositelem 
celého procesu akreditace. 

Za velmi důležitou považuje vedení domova závěrečnou konzultaci auditorů s ve-
doucími pracovníky domova. Jejím výstupem je řada podnětů a doporučení k dalšímu 
zlepšování kvality péče v domově.  „Máme z ocenění samozřejmě radost. Je to výsle-
dek společného úsilí všech zaměstnanců, bez jejichž snahy by nebylo takto význam-
ného úspěchu možno dosáhnout. Patří jim za to všem poděkování“, dodává ředitel 
domova Vítězslav Schrek.

Hana Němcová

SOUHRNY USNeSeNÍ

SOUHRN USNeSeNÍ Ze SCHŮZe RADY MĚSTA VeLKá BÍTeŠ 
Č. 18/2015 KONANÉ DNe 25. KVĚTNA 2015 

• 2/18/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 17/2015 ze dne 11. 5. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 25. 5. 2015
• 3/18/15/RM – schvaluje uzavření Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové orga-
nizace v termínu: 27. 7. - 7. 8. 2015 a 24. 8. - 31. 8. 2015. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 7. 2015
• 4/18/15/RM – schvaluje s účinností od 1. 6. 2015 tyto aktualizované vnitřní směrnice  
v předloženém znění: Směrnice pro vedení účetnictví města Velká Bíteš, Směrnice k nakládání  
s majetkem města Velká Bíteš, Směrnice k podrozvahové evidenci, Směrnice pro nakládání  
s pohledávkami, Směrnice k oběhu účetních dokladů města Velká Bíteš a Směrnice pro vedení 
pokladen města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 6. 2015
• 5/18/15/RM – schvaluje uzavření Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěv-
kové organizace v termínu: 27. 7. - 7. 8. 2015 a 24. 8. - 31. 8. 2015. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 7. 2015
• 6/18/15/RM – schvaluje Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš v předloženém znění  
s účinností od 1. 6. 2015.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 6. 2015
• 7/18/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout o založení Destinační společnosti Koruna Vysočiny, 
z.s., se sídlem Příční 405, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01, schválit stanovy Destinační společ-
nosti Koruna Vysočiny, z.s. a pověřuje místostarostu města přípravou kroků k vystoupení města 
Velká Bíteš z Mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko.
odpovědnost: místostarosta termín: 22. 6. 2015
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• 8/18/15/RM  – bere na vědomí vyřazení dožilých zařizovacích předmětů (7 plynových kotlů  
a 8 sporáků) v období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 a souhlasí s jejich vyřazením.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 5. 2015
• 9/18/15/RM – ve věci dluhu bývalého nájemce bytu na adrese: U Stadionu 430, Velká Bíteš rozho-
duje zahájit vymáhání dlužné částky i s příslušenstvím právní cestou.
Rada města Velká Bíteš ve věci dluhu bývalého nájemce bytu na adrese: U Stadionu 430, Velká Bíteš 
rozhoduje zahájit vymáhání dlužné částky i s příslušenstvím právní cestou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 5. 2015
• 10/18/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města  
č. 6/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2015
• 11/18/15/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 280 000,- Kč bez DPH od firmy 
PROfi Jihlava spol. s.r.o., Jihlava za vyhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  
a stavební povolení v podrobnostech pro výběr zhotovitele stavby „Místní komunikace Pod Sprave-
dlností - Velká Bíteš“. Současně RM rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 12/18/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Jáchymov finanční příspěvek ve výši 
1.500 Kč na akci Den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 6. 2015
• 13/18/15/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Březka finanční příspěvek ve výši 1.500 
Kč na akci Den dětí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 6. 2015
• 14/18/15/RM – bere na vědomí zápis o konání voleb do školní rady Základní školy Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 25. 5. 2015
• 15/18/15/RM – bere na vědomí informaci ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města 
Velké Bíteše, příspěvkové organizace o rekonstrukci baru v Kulturním domě Velká Bíteš a schvaluje 
čerpání finančních prostředků na tuto akci z rezervního fondu příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: průběžně
• 16/18/15/RM – bere na vědomí nabídku společnosti BONVER WIN, a.s. na spolupráci s tím,  
že Rada města Velká Bíteš trvá na svém stanovisku ze dne 8. 12. 2014, usnesení č. 22/03/14/RM.
odpovědnost: starosta termín: 15. 6. 2015
• 17/18/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně převést pozemky v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- p.č. 2470 vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře 316 m2,
- část p.č. 2488/1 oddělená dle GP č. 2059-2/2013 nově označená p.č. 2488/30 lesní pozemek  
o výměře 185 m2

z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70 89 07 49, Žižkova 57, 587 33 
Jihlava s tím, že v případě, že nebude do konce r. 2025 realizována stavba silnice „II/379 Velká Bíteš 
– křižovatka s III/3792“, budou pozemky dárci vráceny. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad 
do katastru nemovitostí uhradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
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• 18/18/15/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o prodej pozemku p.č. 369/16 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 2260 m2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
• 19/18/15/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 o velikosti 1, v domě čp. 84,  
Masarykovo nám., Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 01.06.2015, nájemné 60,- Kč/m2/měsíc, 
na dobu 1 roku s tím, že si může nájemkyně požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude 
plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: oddělení správní, odbor majetkový termín: 31. 5. 2015
• 20/18/15/RM – rozhoduje uzavřít s p. Vladimírem Častulíkem, IČ: 115 11 460, U Stadionu 474, 
595 01 Velká Bíteš smlouvu o pronájmu části nebytových prostor o výměře cca 146 m2 v budově č.p. 
7 obč. vyb. na p.č. 155/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 10. 2015 za 
nájemné ve výši 5.000,-Kč/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2015
• 21/18/15/RM – schvaluje Informační koncepci ISVS Městského úřadu Velká Bíteš.
odpovědnost: informatik termín: 26. 5. 2015
• 22/18/15/RM – rozhoduje na základě závěru hodnotící komise zrušit veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Oprava cest v místních částech města Velká Bíteš.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015
• 23/18/15/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny s Krajem Vyso-
čina, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749, jejímž předmětem je poskytnutí finančních 
prostředků městu na realizaci akce Bítešský dětský den ve výši Kč 15 000,-.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2015
• 24/18/15/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš,  příspěvkové organizace za 
rok 2014 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní 
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2015
• 25/18/15/RM – schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace za rok 2014 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého návrhu s tím, že z rezervního fondu 
může příspěvková organizace čerpat finanční prostředky pouze po odsouhlasení radou města.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2015
• 26/18/15/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 14/05/15/RM ze dne 5. 1. 2015 v tomto znění:
Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 2+1, v domě č.p. 67, Ma-
sarykovo náměstí, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 2. 2015, nájemné snížené o 30 %,  
na dobu 1 roku do 31. 1. 2016 s tím, že si může nájemkyně  požádat o prodloužení nájemní 
smlouvy, pokud bude plnit podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájem-
ném a službách.
a nahradit ho novým usnesením ve znění:
Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 o velikosti 2+1, v domě č.p. 67, Masary-
kovo náměstí, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 6. 2015, nájemné snížené o 30 %, na dobu 
1 roku do 31. 5. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2015

36



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

Červenec – Srpen 2015   | 37

• 27/18/15/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor č. 103 o výměře cca 54 
m2 v budově č.p. 84 bydlení na p.č. 61 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2015

SOUHRN USNeSeNÍ Ze SCHŮZe RADY MĚSTA VeLKá BÍTeŠ 
Č. 19/2015 KONANÉ DNe 8. ČeRVNA 2015 

• 2/19/15/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 18/2015 ze dne 25. 5. 2015.
odpovědnost: rada města termín: 8. 6. 2015
• 3/19/15/RM – rozhoduje poskytnout jako výpůjčku spodní část Masarykova náměstí ve Velké 
Bíteši Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci za účelem 
uspořádání a organizace kulturních akcí dle žádosti ze dne 27. 5. 2015, č.j. MÚVB/3855/15.
odpovědnost: starosta termín: 10. 6. 2015
• 4/19/15/RM – povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organi-
zaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2015/2016 od 1. 9. 2015, a to v jedné 
třídě na 28 dětí na třídu a ve třech třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 9. 2015
• 5/19/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš,  
Masarykovo náměstí 86,  příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3976/15.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30. 6. 2015
• 6/19/15/RM – rozhoduje souhlasit s navýšením kapacity školní družiny, jejíž činnost vykonává 
právnická osoba s názvem Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, na 175  žáků od 
školního roku 2015/2016. 
odpovědnost: ředitel ZŠ termín: 1. 9. 2015
• 7/19/15/RM – schvaluje výpůjční dobu Městské knihovny Velká Bíteš v období letních prázdnin 
dle žádosti č.j. MÚVB/4045/15.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: průběžně
• 8/19/15/RM – schvaluje uzavírku Městské knihovny Velká Bíteš v období 20. 7. -31. 7. 2015  
z důvodu konání revize.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 20. 7. 2015
• 9/19/15/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření města č. 7/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2015
• 10/19/15/RM – rozhoduje poskytnout spolku Mighty Shake Zastávka o.s. dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2015  ve výši Kč 20.000,- a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjek-
tem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 11/19/15/RM – rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z rozpočtu města na 
rok 2015 ve výši Kč 49.922,- a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 12/19/15/RM – rozhoduje poskytnout dotace z Grantového programu na rok 2015 „Kultura  
a ostatní zájmová činnost“ takto:
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Moravský rybářský svaz, o.s. MO Velká Bíteš Kč 27.500,-
Kynologický klub Velká Bíteš Kč 20.000,-
Český svaz včelařů, o.s., ZO Velká Bíteš Kč 20.000,-
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO V. Bíteš Kč 20.000,-
Český svaz chovatelů ZO Velká Bíteš Kč 10.000,-
Územní organizace Svazu diabetiků Kč 10.000,-
Kolpingova rodina Velká Bíteš Kč 45.000,-
Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš  Kč 23.000,-
Klub přátel vážné hudby (Bítešský hudební půlkruh)  Kč 49.000,-
Cordial Musica  Kč 5.000,-
Bike Club Velká Bíteš Kč 21.000,-
Římskokatolická farnost Velká Bíteš Kč 24.500,-
Myslivecké sdružení Velká Bíteš, o.s.    Kč 8.000,-
Muzejní spolek Velkobítešska   Kč 22.890,-
a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace s těmito subjekty.
- rozhoduje neposkytnout Ing. Martině Vodičkové dotaci z Grantového programu na rok 2015 „Kultura 
a ostatní zájmová činnost“ z důvodu, že uvedený grantový program nebyl určen pro financování běžné 
provozní činnosti subjektů, a proto byly upřednostněny konkrétně definované projekty ostatních žadatelů.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 13/19/15/RM – rozhoduje poskytnout dotace z Grantového programu na rok 2015 „Ostatní aktivity“ takto:
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč   Kč 20.000,-
NZZ – Domácí ošetřovatelská péče, Mgr. Renata Němcová Kč 10.000,-
SDH Košíkov  Kč 49.000,-
a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace s těmito subjekty.
– doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Žďár nad Sáza-
vou dotaci z Grantového programu na rok 2015 „Ostatní aktivity“ ve výši Kč 130.000,- a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 14/19/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotace z Grantového programu na rok 
2015 „Sport a tělovýchova“ takto:
FC Spartak Velká Bíteš  Kč 600.000,-
TJ Spartak Velká Bíteš Kč 250.000,-
HC Spartak Velká Bíteš  Kč 600.000,-
a uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace s těmito subjekty.
- rozhoduje poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu na rok 2015 „Sport  
a tělovýchova“ ve výši Kč 50.000,- a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 7. 2015
• 15/19/15/RM – rozhoduje uzavřít  se společností Progrant, s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovická 
796/37, PSČ 101 00, IČ: 26943131 předloženou Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je administrace 
projektu „Posílení kapacity pro sběr bioodpadu a kovového odpadu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 7. 2015
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• 16/19/15/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2015 dle rozpočtového opatření 
města č. 8/2015.
odpovědnost: odbor finanční termín: 22. 6. 2015
• 17/19/15/RM – ve věci žádostí Úřadu práce ČR o  souhlas obce ve smyslu § 33 odst. 6 zákona  
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů rozhoduje vrátit podkladový 
materiál odboru správnímu k doplnění informací o osobách užívajících za účelem bydlení ubytovací 
zařízení na  katastrálním území města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor správní termín: 22. 6. 2015
• 18/19/15/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, 
Tišnovská 116, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/4069/15.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 31. 7. 2015
• 19/19/15/RM – rozhoduje souhlasit s výměnou starých radiátorů dle žádosti Střední odborné školy 
Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/4088/15.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 31. 8. 2015
• 20/19/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 5068 ostatní plocha,  
silnice o výměře  113 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za 
cenu 80,- Kč/m2. Náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 
uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
• 21/19/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 1570/5 orná půda o vý-
měře 18 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,-Kč/m2. Veškeré 
náklady související s nabytím pozemku uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
• 22/19/15/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš,  
U Stadionu 538,  příspěvkovou organizací dle žádostí č.j. MÚVB/4104/15 a č.j. MÚVB/4105/15.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30. 6. 2015
• 23/19/15/RM – povoluje Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci 
výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2015/2016 od 1. 9. 2015, a to ve dvou 
třídách na 28 dětí na třídu a ve dvou třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 1. 9. 2015
• 24/19/15/RM – rozhoduje uzavřít s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
IČ: 65 99 33 90, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ: 145 05 předloženou Smlouvu o spolupráci 
při realizaci stavby „I/37 Velká Bíteš ul. Lánice“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2015
• 25/19/15/RM – doporučuje ZM rozhodnout podle § 44 písm. d) stavebního zákona o pořízení 
Změny č. 8 Územního plánu města Velká Bíteš na základě podnětu společnosti ITW PRONOVIA, 
s.r.o. Vlkovská 595, Velká Bíteš na pořízení dílčí změny územního plánu spočívající ve změně části 
výhledové plochy pro výrobu a skladování na plochu pro dopravu na pozemcích p.č. 2348/3, 2348/4, 
2346/5, 2346/4 v k.ú. Velká Bíteš, která bude sloužit jako parkovací místa pro potřebu žadatele s tím, 
že v rámci této změny budou rešeny rovnež aktuální požadavky na dílčí změny ÚP ze strany města 
Velká Bíteš a veřejnosti. Rada města Velká Bíteš dále doporučuje ZM ustanovit starostu Ing. Milana 
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Vlčka tzv. určeným zastupitelem ke spolupráci s pořizovatelem při pořizování Změny č. 8 Územního 
plánu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 22. 6. 2015
• 27/19/15/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na inženýrskou a projektovou 
činnost na akci „Radnice Velká Bíteš – zadní budova, stavební úpravy a přístavba“ se zhotovitelem 
Ing. arch. Vlastimilem Kunčíkem, Preslova 87, 602 00 Brno, IČ: 114 78 802, kterým se rozšiřuje 
předmět plnění a navyšuje cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 22. 6. 2015
pokračování v zářijovém zpravodaji

INZeRCe 

ŘáDKOVá INZeRCe

Hledám ke koupi chatu, nebo pěkný RD se zahradou. Dobrá dostupnost do Brna výhodou, 
max. 50km. Děkuji: T. 722 013 283

Prodám byt 2+1 ve Velké Bíteši, ul. U Stadionu po celkové rekonstrukci. Cena dohodou. 
Tel. 605 054 470.

Koupím byt 1+1, 2+1 nebo 3+1. Platím hotově. Tel. 731 457 371.

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 září 2015: 19. srpna 2015. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Dne 9. července 2015 uplyne 5 let  
od úmrtí naší maminky, paní Olgy Janíčkové.  

Kdo jste ji znali, věnujte ji s námi  
tichou vzpomínku.

Olga a Aleš 
děti s rodinami

Komerční sdělení / Inzerce



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

Červenec – Srpen 2015   |

 
CZanidis, s.r.o., výhradní dovozce a distributor kvalitních krmiv pro 
domácí mazlíčky rodinné belgické značky VERSELE-LAGA hledá do 
svého týmu nového kolegu či kolegyni na HPP na pozici:   

 
SKLADNÍK 

Náplní práce je příjem zboží na sklad, zakládání zboží do regálů, vychystávání zboží jednotlivým 
zákazníkům, práce s vysokozdvižným vozíkem / retrakem a další manipulační práce.  

Nejenom naše produkty, ale i vše co děláme, musí mít přidanou hodnotu jak pro samotné domácí 
mazlíčky, tak pro naše obchodní partnery.   

 Jsou pro vás důležité výsledky, dáváte do práce srdce a pracujete s úsměvem a vždy naplno?  
 Nevadí vám fyzická a k tomu namáhavá práce?  
 Pracujete s pokorou a respektem, jste v životě poctiví a zodpovědní, dotahujete věci do konce?  

Zašlete nám svůj stručný životopis na adresu CZanidis, s.r.o., Košíkov 76, 595 01 Velká Bíteš, e-mail: 
prace@anidis.cz, nebo se informujte na tel. 776 439 092. Vhodné i pro pracovité absolventy.  

CO ZA VÁMI ZŮSTANE? Výsledky a dokončená práce bez chyb. Po všech stránkách spokojený 
zákazník, který dostal, co si objednal, a který se k naší společnosti bude rád vracet.  

CO NABÍZÍME? Práci v mladém a pohodovém kolektivu, zázemí silné prosperující nadnárodní 
společnosti, zaměstnanecké slevy, odpovídající fin. ohodnocení (až 18 tisíc hrubého), sickdays, stravné.  

 
 

41

Komerční sdělení / Inzerce



|   Červenec – Srpen 2015 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

42

Komerční sdělení / Inzerce

jedinečná a pohostinná






