ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Červenec – Srpen 2018
I. ročník Bítešského Beerfestu.

Foto: Josef Jelínek

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v pondělí 11. června se na radnici uskutečnilo významné jednání,
při kterém byla podepsána smlouva o dílo na akci revitalizace
Základní školy Tišnovská – Za Školou. Za dodavatele stavby
IMOS Brno a.s. dokument podepsal předseda představenstva firmy
Ing. Robert Suchánek. Jednání se kromě vedení města zúčastnili
i zástupci majetkového odboru města a ředitel a zástupkyně ředitele pro 1. stupeň základní školy. Následovalo předání staveniště
a v následujících dnech zahájení vlastní stavby na staré budově
na ulici Tišnovská. V novější budově Za Školou doběhl závěr školního roku bez omezení.
Přes prázdniny – v souladu s harmonogramem projektu – budou prováděny práce ve všech
budovách. Zvláštní pozornost bude dodavatel revitalizace věnovat spojovacímu krčku obou
hlavních budov, kde je kuchyně a jídelna. Podle dohody s dodavatelskou firmou bude jídelna
žákům k dispozici od začátku školního roku, i když po pomocném schodišti zvenčí. Teprve
v prvních prázdninových týdnech uvidíme, jakým tempem se stavba rozběhne, a podle toho
budeme řešit postup práce na celém objektu. Pokud situace bude vyžadovat současné uzavření obou budov školy, máme připraveny náhradní prostory pro výuku.
V závěru května bylo uzavřeno výběrové řízení na ředitele základní školy a SOŠ Jana Tiraye. Na základě osobního pohovoru s uchazeči bylo výběrovými komisemi doporučeno a Radou města rozhodnuto, že v následujících šesti letech povede SOŠ stávající ředitel Ing. Josef
Chytka, základní školu pak Mgr. Věra Kroutilová, současná zástupkyně ředitele pro 1. stupeň.
Červnové zasedání zastupitelstva řešilo mimo jiné odkup dalších pozemků pro budování severozápadního obchvatu města. Samostatným bodem pak byl dodatek smlouvy s Krajem Vysočina o společném postupu při přípravě této akce. Město na základě tohoto dodatku zajistí pro
Kraj projektovou a majetkoprávní přípravu akce, aby byla zajištěna možnost jejího zařazení
mezi dopravní stavby Kraje, realizované za přispění evropských dotací v období let 2020 – 2022.
Dalším bodem zastupitelstva byl úspěšný doprodej posledních tří ze čtyř nových stavebních pozemků na Babinci, které byly nabízeny zájemcům veřejnou nabídkou. Ke dnešnímu
dni tak zbývá k prodeji již jen jeden pozemek, ten je v současnosti využíván městem při
budování druhé fáze inženýrských sítí na Babinci. Zastupitelé se rovněž dále shodli na názvu „Luční“ pro poslední novou ulici na Babinci. Jedním z bodů jednání zastupitelstva byla
problematika výstavby vodovodního řadu na části ulice Sadová, kterou si řeší tamní obyvatelé. Bohužel tito sami problém zatím nevyřešili, a tak město na veřejném zasedání objasnilo, jak je připraveno obyvatelům pomoci. Město jako variantu navrhuje dobudování všech
sítí včetně vodovodu a komunikace v horizontu cca pěti let s finančním podílem obyvatel
lokality. K tomu však ještě potřebuje pozemky, které jsou doposud soukromé. V případě,
že majitel pozemků tyto daruje městu, je město připraveno celou záležitost řešit.
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Člen Rady města Eduard Rovenský rezignoval na post v Radě města, v zastupitelstvu
však dále zůstává. Rada města má nyní šest členů. Čtyři za občanské sdružení Za zdravé
město bez kamionů, dva za KDU-ČSL. Člena rady může doplnit pouze zastupitelstvo,
další zasedání je až v říjnu. Je to poslední zasedání v tomto funkčním období, je tedy
otázkou, zda bude vůbec rada doplněna. Tento zastupitel a radní za KDU-ČSL předložil
bez předchozí řádné a věcné přípravy přímo na zasedání červnového zastupitelstva materiál, týkající se pouťové soukromé akce Okrašlovacího spolku Dolní mlýn na bývalém
Knollově mlýně. Bohužel však nebyl schopen ani po půlhodině jednání v plném rozsahu
vysvětlit ostatním zastupitelům důvod mimořádného projednávání předkládaného materiálu a nepřednesl žádný návrh usnesení, o kterém by zastupiteli mohli v rámci jednacího
řádu hlasovat, a které by umožnilo o tomto bodu ještě dále jednat. Již během projednávání
bodu několikrát odcházel ze sálu. Projednávání bodu pak skončilo v okamžiku, kdy Eduard
Rovenský odešel uprostřed diskuse, s konstatováním svého konce členství v Radě města,
definitivně z kulturního domu. Písemná rezignace Eduarda Rovenského na členství v Radě
města byla doručená na radnici následující den.
V polovině června bylo opraveno uložení kanalizačních poklopů na zrekonstruované
silnici Na Valech. Kraj reklamoval uložení kanalizačních poklopů na Valech. Dodavatel stavby zareagoval naprosto profesionálně, reklamaci uznal a provedl opravu uložení
poklopů do asfaltových vrstev vozovky. Je třeba říci, že technologie usazování poklopů,
které dnes předepisuje SVK Žďársko, tzv. plovoucí poklopy, není nejvhodnější pro nově
budované komunikace. Obdobná situace je nyní na ulici Kpt. Jaroše, kde město požadovalo obdobnou opravu po ŘSD. Ta byla přislíbena do konce června.
Radnice zadala v červnu zpracování koncepční studie areálu městského fotbalového
stadionu. V loňském i letošním roce byly na stadionu provedeny nejnutnější investice,
které umožňují momentální bezkolizní užívání stávajících ploch a budov. Modernizace
a dostavba areálu, která by adekvátně podpořila současné aktivity vedení klubu a jeho činnost, zejména v oblasti mládeže, byla dlouhodobě odkládána. Koncepční studie se tak do
budoucna stane materiálem, který po věcné, finanční i časové stránce pomůže řešit plánování
dalších budoucích projektů a investic do rozvoje areálu.
Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Úterý dne 26. června až středa 15. srpna 2018
POHLEDY NA KRAJINU
Výstava fotografií Jany Molnárové
Malý výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 25. června od 17.00 hodin
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
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Středa 18. července 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Od 19. července do 22. července 2018 od 21.30 hodin (po setmění)
LETNÍ KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ
Seznam promítaných filmů:
19. 7. – Anděl páně 2,
20. 7. – Špunti na vodě,
21. 7. – Bezva ženská na krku,
22. 7. – Bajkeři
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš, občerstvení zajišťuje „Naše bítešská“.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota 21. července 2019 od 18.30 hodin
PŘEDPOUŤOVÉ SETKÁNÍ PŘÁTEL JASENICE
S grilováním a příjemnou muzikou na zahradě Zdeňka Řezáče.
Hraje country kapela přátel z Velkého Meziříčí, host – kapela WEGET z Velkého Meziříčí.
Organizují: Přátelé obce Jasenice
Sobota 28. července 2018 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
Pátek 10. srpna 2018 od 17.00 do 20.00 hodin
BÍTEŠSKÝ PODVEČER S DECHOVKOU
Hraje: Dechová hudba LESANKA, vystoupí lidový vypravěč Libor PANTŮČEK
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
Sobota 11. srpna 2018 od 10.30 hodin
SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE BŘEZKA
Program: 10.30 mše svatá před kovárnou, 11.15 úvodní proslov, odhalení pamětní desky
padlým v I. svět. Válce, 11.30 svěcení Adamova kříže, 13.00 občerstvení,
od 14.00 hodin volný program, v 15.00 hodin ukázka hasičské techniky
Posezení při harmonice, procházka po obci, prohlídka expozice o historii obce Obec Březka
Organizuje: Obec Březka
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Středa 15. srpna 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Sobota 25. srpna 2018 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME:
Od 3. září do 14. září 2018
HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE
A ILUSTRÁTORA MIROSLAVA POSPÍŠILA,
DOPLNĚNÁ O UKÁZKY MAYOLOGA JANA KOTENA
Vernisáž: pondělí 3. září 2018 v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin,
v sobotu 10. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory
Úterý 25. září 2018 v 17.00 hodin
TAJEMNÁ MÍSTA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Přednáška Jany Molnárové
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Pátek 12. října 2018 v 19.00 hodin
„ALKEHOL“ – ROCKOVÝ KONCERT
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
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
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ZPRÁVY Z RADNICE
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlásila v souladu s § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na pracovní pozice:
1. referent/referentka odboru výstavby a životního prostředí
Pracovní náplň zejména: činnost pracovníka obecného stavebního úřadu; zajišťování ucelené odborné agendy pro výkon správních činností na úseku územního rozhodování a stavebního řádu v rámci přenesené působnosti státní správy
Kvalifikační požadavky:
•	vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
•	střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru
stavebnictví.
2. referent/referentka odboru majetkového
Pracovní náplň zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města; příprava,
realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, agenda získávání dotací,
příprava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka, příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení.
Kvalifikační požadavky: střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání
nebo vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru stavebního směru.
Termín odevzdání přihlášek: do 16. 7. 2018 do 15.00 hodin
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Radka Klímová, tajemnice

INFORMAČNÍ CENTRUM A KLUB KULTURY MĚSTA VELKÉ
BÍTEŠE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
vypisuje výběrové řízení na pozici pracovnice cestovní agentury a informačního
centra (hlavní pracovní poměr na dobu určitou)
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Požadavky:
• vzdělání min. SŠ - ukončené maturitní zkouškou
• výborná znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, internet, Outlook)
•	znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni (rodilý mluvčí) – podmínkou,
znalost dalšího světového jazyka - výhodou
• pečlivost, spolehlivost, samostatnost, dobré organizační dovednosti
• komunikativní schopnosti
• kreativní myšlení
• časová flexibilita
• řidičský průkaz skupiny „B“
Nabízíme:
• zajímavou práci na HPP ve stabilní organizaci zřizené městem Velká Bíteš
• dobré platové ohodnocení
• pět týdnů dovolené
• příspěvek na stravné
Výhodou zájem o cestovní ruch, praxe či vzdělání v oboru.
K žádosti nutno přiložit:
• strukturovaný životopis
• motivační dopis
• ověřená kopie dokladu o ukončení nejvyššího stupně vzdělání
• výpis z rejstříku trestů
Termín podání žádostí: do 20. 7. 2018 do 12.00 hodin
Nástup od 3. září 2018
Žádosti zasílejte, nebo osobně předejte na:
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše
Masarykovo náměstí 5
595 01 Velká Bíteš
Ing. Josef Jelínek, tel: 566 789 312, 725 513 282
Email: josef.jelinek@bitessko.com

LETNÍ PROVOZNÍ DOBA V TURISTICKÉM INFORMAČNÍM
CENTRU, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 5, VELKÁ BÍTEŠ
Pondělí až pátek (celoročně):
Poslední víkend v červnu:

8.00 – 12.00 / 12.30 – 16.30 hodin
sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin
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Červenec a srpen:
sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin
První víkend v září:
sobota 9.00 – 13.00, neděle 13.00 – 17.00 hodin
Hodová sobota 8. září:
8.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00 hodin
Hodová neděle 9. září:
8.00 – 12.00 / 12.30 – 17.00 hodin
Kontakt do TIC: tel. č. 566 789 313.
Klub kultury: od 29. 6. do 12. 7. DOVOLENÁ

Klub kultury, Velká Bíteš

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN V MĚSTSKÉ
KNIHOVNĚ VELKÁ BÍTEŠ
Městská knihovna oznamuje změnu výpůjční doby v období od 2. 7. do 31. 8. 2018:
Pondělí 12.00 – 16.00 hodin
Úterý
zavřeno
Středa
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Čtvrtek zavřeno
Pátek
8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hodin
Mimořádné uzavření knihovny:
Z důvodu plánované výměny oken bude během měsíce července knihovna mimořádně
uzavřena pro veřejnost po dobu jednoho týdne.
Přesný termín a bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách knihovny
(http://www.kn.velkabites.cz)
Všechny výpůjčky, kterým by v dotčeném čase vypršela výpůjční doba, budou automaticky prodlouženy.
Hana Vokřínková

OTEVÍRACÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN OD 1. ČERVENCE DO
30. SRPNA V MĚSTSKÉM MUZEU VE VELKÉ BÍTEŠI
Úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin
Dovolená 5. – 22. července; srpnová dovolená bude upřesněna na webu muzeumbites.cz,
bitessko.com a v Informačním centru.
Mimo uvedenou otevírací dobu je možná prohlídka muzea po předešlém telefonickém
objednání, totéž platí i pro případné komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele.
Kontakt: 566 789 380, 731 852 112, muzeum.velkabites@seznam.cz
Vstupné pro dospělé je 10 Kč, pro děti a studenty 5 Kč. Držitelé průkazek AMG, ICOM,
členové Muzejního spolku Velkobítešska mají vstup zdarma.
Vzhledem k minimálnímu personálnímu stavu muzea je změna otevírací doby vyhrazena.
Ivo Kříž, Městské muzeum
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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
ÚČAST V SOUTĚŽI S PEZ A VÝHRA 2. MÍSTA DĚTÍ
ZE TŘÍDY SOVIČEK, MŠ LÁNICE
V únoru 2018 jsme se s dětmi z naší školky zapojili do soutěže s PEZ, která měla téma
Dětská olympiáda. Třída Soviček vytvořila za celou MŠ soutěžní obrázek, a to v rámci
týdenního tématu Zimní olympijské hry v Sovičkách. Děti měly možnost si vyzkoušet
např. biatlon, hokej, curling, lyžování a skoky z „můstku“. Na konci týdne byly stejně jako
sportovci odměněny medailemi a diplomy. Pro vytvoření opravdové olympijské atmosféry
ve třídě jsme ji vyzdobili vlajkami států, vyrobili střelnici na biatlon, ledové kameny na
curling, lyže a ve třídě nám dokonce „hořel“ olympijský oheň.
V průběhu celého týdne jsme poctivě fotografovali a po ukončení „naší olympiády“
si děti z fotek sestavily koláž a zvolily libovolnou výtvarnou techniku, kterou obraz
domalovaly. Nakonec se společně shodly na temperové barvě v kombinaci s barevným
papírem a mačkanou potravinářskou folií. Děti tvoření moc bavilo a měly radost z toho,
že součástí společné práce byly jejich vlastní fotografie.
V dubnu jsme vytvořený obrázek poslali a čekali na vyhodnocení soutěže. O výsledku
rozhodovali svými hlasy jak rodiče dětí, tak odborná porota. Velkou radost nám i dětem
udělalo zjištění, že odborná porota vybrala naši školku, a ta se se svým soutěžním výtvorem umístila na krásném druhém místě.
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Společné foto při předání cen. | Foto: Archiv MŠ

Za účast v soutěži obdržely děti ze všech tříd balíčky a výherní třídě Soviček byla dne
19. 6. 2018 slavnostně předána cena od zástupců firmy PEZ v podobě tělovýchovných pomůcek na rozvoj koordinace a tělesné zdatnosti dětí (míče, eliptical a rotoped).
Kolektiv MŠ Lánice, Velká Bíteš

PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A SPONZORŮM
Děkujeme všem rodičům a sponzorům, kteří přispěli finančním či věcným darem na
„Zahradní slavnost“ pořádanou Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu dne 8. června
2018.
Rodiče:
Rychlíkové V., Budínové B., Katolického F., Kolkové Z., sourozenců Jelínkových,
Baláše V., Doležalové B., sourozenců Kovaříkových, Veselé A., Suchého M., sourozenců
Ilko, Holotíka O., Musilové J., Urbana T., Plechaté E., Velebové V., Malého M., Kopečného T., Chybové N., Osobové B.
Ostatní sponzoři:
Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o., Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., LABARA,
s.r.o., POEX Velké Meziříčí, TurboCar, s.r.o., FLOP Velká Bíteš, Hotel U Raušů, Supellex,
Květiny Drlíčková, DaKtex s.r.o., RM Fashion Style, s.r.o., Kadeřnictví Renata, Bytový
textil Jiří Réman, Hodinářství zlatnictví Kozová, Elektro Vildomec, Prodejna oděvů Styl
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OP Prostějov, David spol. s.r.o., Le Ja, Vlasové Studio Ell, Flexipal a.s. Křoví, Truhlářství
Michal Vavřina, Industrial style Stopka, Autosevis Škoda, Drogerie – bioprodukt, Čaj –
káva, A - Z Irena Vrábelová, Lékárna Aura, Lékárna U Tří sloupů, Mobile – Mazánek,
Kadeřnictví Anděla, Cukrárna U Zdubů, Hračky Stejskalová, MONETA Money bank a.s.,
Rytectví Mihal s.r.o., Pojišťovna ALLIANZ, Noviny a časopisy – Tyršova ul., Café Jana,
Obuv Iva, s.r.o., Květiny Flouma, STAMAL COLOUR s.r.o., Restaurace Stadion, Herna
U Staříka, TV – Servis – Watt Pelán, AG FOODS Group, a.s., Sport bar Klíma, Zámečnictví Němec, s.r.o., MRS MO Velká Bíteš. Restaurace Naše bítešská, Salome – Kopáčková,
Obuv Janda, Tabák Valmont, Čerpací stanice – Štefek.
Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Ani jsme se nenadáli a konec školního roku klepe na dveře. V základní škole se to nejrůznějšími akcemi, exkurzemi, výlety a soutěžemi jen hemží. Stručně budeme informovat
alespoň o některých.
Jedenáctého května se ve Velkém Meziříčí uskutečnilo okresní kolo 21. ročníku McDonald´sCupu pro žáky 1. stupně ZŠ. Žáci naší školy skvěle zabojovali, a tak se mohli radovat
z postupu do krajského kola, prozradil pan učitel Pelán.
S malým zpožděním proběhla z pátku 11. na sobotu 12. května „Noc bez Andersena“.
Naše noc se nesla v duchu díla spisovatele a romantika Jaroslava Foglara, vyprávěla paní
učitelka Filipová.
O zážitky z Mohelenské hadcové stepi a Kralic se s vámi podělí Lucka Loupová a Kája
Špačková ze 7. C: „Dne 16. 5. 2018 jsme se zúčastnili exkurze do Mohelna a Kralic. Nejdřív jsme navštívili Památník Bible kralické, kde jsme viděli kostel, muzeum a tvrz. Paní
průvodkyně nám ukázala, jak se tiskly knihy v dřívější době. Poté jsme jeli na Mohelenskou hadcovou step. Celý výlet se nám moc líbil a hodně jsme se toho dozvěděli.“

McDonalds Cup. | Foto: Michal Pelán
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V Lidicích. | Foto: Eva Čermáková

V pátek 18. května žáci devátých zamířili do Malé pevnosti v Terezíně, kde si prohlédli
cely, samotky a také zhlédli dokumentární film. Následovala návštěva památníku Lidice.
Zdejší syrová expozice připomínající smrt nevinných dětí, žen a mužů všechny dojala.
I v letošním školním roce jsme pokračovali ve sběru pomerančové a citronové kůry. Zapojilo se 157 jednotlivců z 21 tříd. Celkem se nakupilo 337 kg (31 pytlů) kůry. Nejlepším
sběračem byla třída 4.C. Všem zapojeným žákům poděkoval pan učitel Holánek.
V pondělí 28. 5. 2018 se v Brně uskutečnil druhý ročník soutěže HelloGames Brno,
která je určena pro 2. – 5. ročník základní školy. Žáci měli stanovené rozdílné soutěžní disciplíny, společně pak absolvovali dva sportovní úkoly. Za své výborné výkony získali naši
soutěžící krásné 2. místo, konstatovala paní učitelka Kalinová.
Zaměstnanci školní družiny prozradili, že druhé místo obsadily též děti, jež se zapojily do
výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Povodí Moravy pod názvem „Voda štětcem a básní XIII“.
V pátek 1. června prožili šesťáci netradiční zakončení týdne projektem o Řecku.
První dvě hodiny prezentovali vše, co se o této zemi dozvěděli během vyučování v různých předmětech. Společně si zatancovali i řecký taneček. Potom následovalo sportovní
soupeření, inspirované olympijskými hrami. Svým třídním učitelkám – M. Vlčkové,
V. Poláchové a J. Cendelínové žáci potvrdili, že to byl vydařený svátek dětí.
Závěrem připojíme informace výchovné poradkyně M. Vlčkové týkající se obsazení
oborů středních škol vycházejícími žáky naší školy. Přejeme jim, ať se jim v nových školních působištích daří. Všem žákům přejeme krásné prázdniny.
obor střední školy
GYMNÁZIUM

počet studentů
11

procentní podíl
16,92%

VÍCELETÉ GYMNÁZIUM
SOŠ
SOU
Celkem

7
37
10
65

10,77%
56,92%
15,38%
100,00%
Eva Čermáková, pedagog
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DEN OTEVŘENÉ UKÁZKOVÉ PŘÍRODNÍ ZAHRADY
I letos se druhý červnový víkend nesl v duchu akce Víkend
ZDRAVÝ KRAJ
otevřených zahrad. Jedná se
o událost, při které jsou otevřeny
běžně nepřístupné zahrady veřejnosti. Poprvé se akce konala ve
Velké Británii a Česká republika
se přidala v roce 2010. Cílem této
akce je zvýšit informovanost lidí
o zahradním umění, zahradní architektuře a zároveň ukázat veřejnosti zajímavé objekty umístěné
v zahradách či parcích.
Naše škola se pyšní přírodní
„Přírodní zahrada“. | Foto: Lenka Oberreiterová
ukázkovou zahradou, kterou se
snažíme co nejvíce využívat ve výuce, k relaxaci, práci i hře. Do zahrady jste se mohli
přijít podívat v pátek 8. června 2018. Dopoledne jsme měli připravený program pro mateřské školy, navštívily nás i maminky s dětmi a odpoledne byla zahrada zpřístupněna
široké veřejnosti. Letošní aktivity byly zaměřeny na přírodu a zvířata žijící v ní. Soutěžící si tak vyzkoušeli ochutnávání šťáv jako motýlci, vyráběli pavoučí síť jako křižák,
vybírali krmení pro kapra nebo se zkoušeli plazit jako zmije.
Za všechny pedagogy bych chtěla poděkovat žákům devátého ročníku ze Základní školy
Sadová, kteří pomáhali paním učitelkám na stanovištích se soutěžemi a organizací. Doufám,
že se všem u nás na zahradě líbilo, a budeme se těšit na příští návštěvu.
Eva Ulmanová

KULTURA
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN SE OPĚT VYDAŘIL
Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s SDH Velká Bíteš
a TJ Spartakem nejen pro děti z mateřských škol a okolí a žáky I. stupně základní školy ve
Velké Bíteši uspořádalo k Mezinárodnímu dni dětí v pátek 1. června Dětský den. Prvního
ročníku, který byl v roce 2011, se zúčastnilo okolo 300 dětí. Letos, během krásného slunečného dopoledne, navštívilo dětský den asi 600 přihlášených dětí a dalších minimálně 100
dětí s rodiči. Organizátoři připravují statické a dynamické ukázky složek IZS. Každoročně
se mění program a žádný ze 7 ročníků nebyl stejný.
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Tradičně se představila zásahová
technika Hasičského záchranného
sboru Kraje Vysočina -požární stanice Velká Bíteš a Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš, Dopravní
policie ČR, Armády ČR z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, Vězeňské služby
ČR z věznice Rapotice, silniční odtahové služby ASSIST 24, Bítešské dopravní společnosti s.r.o. Velká Bíteš.
Z Dětského dne. | Foto: Josef Jelínek
Letos poprvé se představili příslušníci Vězeňské služby ČR z věznice Rapotice. Mimo statické ukázky vozového parku
se speciálními auty především také zaujal interiér vězeňského autobusu. Dále zbraně,
které příslušníci používají ve své službě, donucovací prostředky, nepovolené předměty,
které byly propašované do věznic. Divácky nejatraktivnější byly ukázky zásahu při nepokojích ve věznici a služební kynologie. Svou premiéru měla také nově ustavená Městská
policie Velká Bíteš.
Armáda České republiky se představila ukázkou služební kynologie a moderní bojovou výzbrojí. Příslušníci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina – požární stanice
Velká Bíteš předvedli ukázku zásahu u dopravní nehody, kdy ukázali postup rozstříhání
vozidla u zaklíněné osoby.
Jako každoročně se děti mohly seznámit s prací zdravotnických záchranářů Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina z posádky rychlé zdravotnické pomoci Velká Bíteš.
Své obdivovatele mělo i Dálniční oddělení policie Domašov s ukázkou policejního vozidla

Z Dětského dne. | Foto: Silvie Kotačková
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Z Dětského dne. | Foto: Silvie Kotačková

VW Transporter a velmi rychlého moderní technikou vybaveného automobilu Škoda Octavia. Místní spolek Českého červeného kříže z Velkého Meziříčí připravil výuku základní
laické resuscitace a zodpovídal na všetečné otázky ohledně první pomoci.
Jsme rádi, že za námi přijela opět i Alena Vidláková z Velkého Meziříčí se svým záchranářským štěňátkem, retrívrem „Korálkou“.
Ve sportovní hale TJ Spartak byly pro děti připraveny různé hry, trampolína i ukázka
sportovních oddílů TJ Spartak (volejbal, judo a moderní gymnastika). U sportovní haly byl
také dětmi plně využit velký skákací hrad od firmy E.ON.
Děkujeme nejen dětem, učitelkám, ale i všem účinkujícím, že se Dětského dne zúčastnili
v tak hojném počtu. Věříme, že si tento Dětský den opět skvěle užili.
Velké poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů z Velké Bíteše, Ludvíku Zavřelovi
a Davidu Dvořáčkovi, Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, požární stanice
Velká Bíteš a veliteli ppor. Bc. Miroslavu Volfovi, Zdravotnické záchranné službě Kraje
Vysočina - Rychlé zdravotnické službě ze stanoviště Velká Bíteš, Dálničnímu oddělení
Policie ČR Domašov, Armádě České republiky z 22. základny vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou, Vězeňské službě ČR v Rapoticích, odtahové a havarijní službě ASSIST
24 za ukázku odtahových vozidel, Aleně Vidlákové s „Korálkou“, Cukrárně U Zdubů za
sladkosti pro děti, firmě E.ON za půjčení skákacího hradu, Bítešské dopravní společnosti
s.r.o. Velká Bíteš za ukázku tahače MAN a Městské policii Velká Bíteš. Děkujeme také
firmě Barko s.r.o. Zastávka za zapůjčení vraku vozidla k ukázce a autoservisu Tomáš Urban Velká Bíteš za dopravu.
V neposlední řadě velké poděkování patří Haně Holíkové z TJ Spartak za spolupráci
i pomoc při organizaci akce.
Klub kultury Města Velké Bíteše
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VELKOBÍTEŠSKÝ BEERFEST 2018

I. ročník Beerfestu. | Foto: Josef Jelínek

Hned po oslavách Dne dětí došlo v našem městě i na dospělé. V sobotu 2. června od brzkých
odpoledních hodin zavítali naši občané společně s obyvateli okolních obcí a měst na první ročník Bítešského Beerfestu. Hlavní pořadatel Michal Kratochvíl ve spolupráci s ICKK, umístil
tuto pro Bíteš nevšední záležitost do areálu kynologického oddílu u cihelny, kam dorazili příznivci nejen hudby, ale i pochutin a hlavně pěnivého moku. Teplé počasí přinášelo i žízeň a ta
byla hašena velmi rozmanitým sortimentem piv z různých pivovarů. Návštěvníky v programovém sledu nejprve přivítala countryová skupina Starý fóry, dále následovali rockoví mládenci
z Bíteše Wiggum the Chief, zastávecká kapela Juliet a v podvečer nažhavilo účastníky vystoupení hradeckého souboru Kabát revival. To vše bylo protkáno soutěžemi s pivní tématikou,
ale i na děti se nezapomnělo. Taneční zábava započala před dvaadvacátou hodinou a spokojení
posluchači a tanečníci přivítali rockové seskupení Renovace. Hudebníci z Velkého Meziříčí,
velmi oblíbení v našem regionu, doprovázeli hudbou účastníky téměř až do tří hodin do rána.
Návštěvníci této zdařilé akce odcházeli téměř všichni spokojeni a samozřejmě se našly malé
nedokonalosti, které by v následujícím ročníku pořadatelé chtěli eliminovat a druhý ročník ještě
více vyšperkovat, tak aby se stal nedílnou kulturní tradicí Bítešska.
Josef Jelínek, Klub kultury

DECHOVKOVÝ POŘAD S NOVÝM NÁBOJEM
Příznivci dechové hudby se přišli po měsíci podívat na další Bítešský podvečer s dechovkou. K poslechu a tanci jim tentokrát zahráli Galáni. Tento soubor z Přibyslavic velmi
populární v regionu, rozproudil krev hlavně starší generaci a velmi kladné ohlasy, byly
známkou všech spokojených návštěvníků. Škoda jen, že část účastníků dorazila z Budíšova, Velkého Meziříčí a Katova, přičemž bíteškým občanům v pátečním podvečeru se do
kulturního domu moc nechtělo.
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Klub kultury a Informační centrum si vás dovoluje pozvat na další vystoupení dechové
hudby LESANKA, které se uskuteční 10. srpna v 17.00 hodin v kulturním domě a zajisté velkým zpestřením bude mluvené slovo lidového vypravěče LIBORA PANTŮČKA.
Tento známý imitátor a humorista vás srdečně zve ke stolu i na taneční parket společně
s kapelníkem Lesanky panem Pavlíčkem.
Předprodej vstupenek byl zahájen v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Josef Jelínek, Klub kultury

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. 166:

Dům čp. 166 i s čp. 559 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

V roce 1594 držela dům vdova Šanderová, poté v letech 1603 i 1622 Jan Šandera, načež
před r. 1640 dům zpustl. Až r. 1755 městský úřad prodal „pustý Šanderovský grunt“ za 40 moravských zlatých Františku Odvářkovi mladšímu, který měl dům „z gruntu vystavět“. Asi již
vystavěnou chalupu od Odvářky záhy zakoupil Teofil Pertlich, který ji prodal r. 1757 dále za
70 rýnských zl. (tj. 60 mor. zl.) Janu Kratochvílovi. Rozdíl 23 r. zl. 20 krejcarů patrně představoval náklad na vystavění domu a asi tuto částku ve dvou termínech „kupitel jemu prodavateli
složiti jse uvolil a jak tchán, tak taky otec Jan Kratochvíla rukou dáním stranyva zdržení termínů a placení peněz jsou potvrdili a přislíbili. Povinnosti jak královské, tak obecní zapravovati
přislíbil“. Poté r. 1780 již vdova Marie Anna postoupila dům svému novému manželovi kováři
Františku Pernému. Tehdy obci ještě stále náleželo 40 mor. zl. vejrunků.
Později 5. srpna 1812 Perný prodal „skrze povodeň pobořený“ dům i s dvěma kusy
rolí „Na Křivánčí“ a na „Velkém Rejtoku“ za 534 zl. Josefu Kosteleckému. Stalo se tak
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s vědomím jeho otce tkalce Martina Kosteleckého, neboť při svých 22 letech byl ještě nezletilý. Z kupní částky měli Kostelečtí zaplatit 134 zl. dluhů a „ten zbořený dům a kovářský
verkštat [tj. dílnu] […] na svůj náklad vystavěti“. A „kdyby v jedné seknici budoucně porovnat [se] nemohli, pro prodavatele France Pernýho a manželku jeho obzvláštní sekničku
se vším pohodlím vystavěti, v kterej až do jejich obouch smrti beze všeho platu pokojný
příbytek míti mají“. Zároveň si Perný vymínil provozovat kovářské řemeslo, dokud toho
bude schopen. Již r. 1818 Martin Kostelecký prodal dům za 900 zl. zpět Františku Pernému, který jej následujícího roku prodal dále kožešníkovi Michalu Odvářkovi za 939 zl.
23,5 kr. Povinnost zachovat výměnek pro manžele Perné zůstala zachována a podobný měl
Michal Odvářka zřídit svému otci Leopoldu Odvářkovi.
Již r. 1821 koupil od Odvářky dům s rolí „Za Kostelem proti farské stodoli“ za 1150
zl. bednář Matěj Koza. Z té částky mělo být zaplaceno 350 zl. dluhů a výměnek již pro
vdovce Perného měl zůstat zachován. Později r. 1849 byl dům se stodolou a polnostmi
v ceně 800 zl. postoupen Antonínu Strakovi. Od něj jej r. 1852 koupil Jakub Jašek za
1000 zl. Roku 1863 jej dále koupili za 1500 zl. František a Marie Dufkovi, kteří jej prodali r. 1873 za 2000 zl. Josefu a Františce Kaiserům. Poté jej r. 1876 koupil Jan Sláma za
2620 zl. Následně r. 1880 byl dům postoupen Václavu Vrbkovi, r. 1886 jej koupil Karel
Loukota. V únoru 1899 koupili dům Jan a Marcelina Holíkovi, kteří jej r. 1928 postoupili
novomanželům kováři Janu a Josefě Holíkům.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11789, fol. 53,
kn. č. 11792, fol. 63, 69, 72, kn. č. 11797, fol. 151. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš město, č. kn. vl. 87.

Jan Zduba

„SLOŽITÁ SITUACE“ VE VELKÉ BÍTEŠI
V SRPNU 1968 – OHLÉDNUTÍ PO 50 LETECH
V úterý 20. srpna 1968 večer byl ve Velké Bíteši slyšet hukot letadel. Následujícího rána pěkného letního dne se tu prostřednictvím rádia rozšířila zpráva, že vojska
Varšavské smlouvy obsazují republiku. Zprávu potvrdili řidiči autobusů, kteří informovali o výskytu sovětských vojáků a tanků v Brně; denní tisk se toho dne do města
nedostal. Během dopoledne bylo Brno uzavřeno, autobusy se již do Brna nedostaly
a vracely se. Ve Velké Bíteši se menší vojenské vozidlo objevilo v následující noci,
ale hlavní silný sled sovětských tanků projel bítešským náměstím směrem na Jihlavu
teprve v pondělí 26. srpna dopoledne. Nákladní auta projížděla v posledních srpnových
dnech oběma směry, v početných kolonách hlavně v noci. Mimořádnost zásahu vyvolala tzv. složitou situaci.
Velká Bíteš v roce 1968 se teprve osmým rokem nacházela ve společnosti pěti měst
okresu Žďár nad Sázavou v Jihomoravském kraji. Podle sčítání lidu z roku 1970 měla
2886 obyvatel, z ekonomicky aktivních jich pracovalo 10,5% v zemědělství a mimo Vel-
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kou Bíteš 17%. V 558 domech bylo 793 bytů a rekreačních chat se tu nacházelo zatím jen
6. Osobní automobil připadal na 21,5% a motocykl na 29,5% domácností.
Příčiny obrodného procesu kronikář spatřoval s odkazem na 13. sjezd KSČ z roku
1966 v soupeření socialistické a kapitalistické soustavy, které nakupilo problémy
a strana je „nemohla řešit jinak, než nějakým radikálním, ale přitom přitažlivým způsobem“. Cílem se tak stalo, jak v březnu 1968 sdělilo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ), „socialistické skutečnosti dát
její skutečný humánní obsah“. Mělo se tak stát splněním úkolů, které měly být široce
prodiskutovány. Přitom si bylo vědomo, že vhodný model neexistuje, že je třeba hledat
vlastní cestu. Téhož měsíce se konala okresní konference KSČ ve Žďáru n. S. Jednoznačným stanoviskem delegátů bylo: „Jsme pro obrodu strany a celé naší společnosti“.
Na podporu této politiky proběhla v červenci 1968 podpisová akce s heslem „Samostatnost - svoboda - suverenita!“ Podle okresního tisku z 1520 bítešských voličů ji
podepsalo 1235, tedy přes 81%; podle zasedání zdejší rady z konce července to bylo
méně - 1182 občanů, tedy necelých 78%.
Pozdější Poučení z krizového vývoje vydané ÚV KSČ v lednu 1971 vykreslilo situaci
jinak. Údajná krize prý byla úzce spojena s pravicovými silami a centry antikomunismu ve
světě, snahou mělo být oživovat buržoazní názory, rozvíjet nacionalismus a antisovětské
nálady, zpochybňovat vedoucí úlohu strany i vedoucí postavení dělnické třídy, třídní pojetí
revolučního boje a vlastně samotné principy socialismu. A že záměry a cíle této kontrarevoluce měly být obdobné jako v Maďarsku v roce 1956. Stejně tak měly tyto údajné kontrarevoluční síly při odporu rozpoutat „fyzický teror proti marxisticko-leninským kádrům
i proti občanům oddaným věci socialismu“. Spojenecká vojska tak prý zasáhla proto,
že „vnitřní síly, paralyzované politikou pravicových představitelů ve vedení strany, nebyly
s to se zmobilizovat a zastavit frontální nástup kontrarevoluce.“ A že tím prý předešla tisícovkám mrtvých v „bratrovražedném boji“.
Politický projev předsedy Městského národního výboru (MěstNV) Tomáše Pelána
z 28. ledna 1971 v sále kina zaměřený na zhodnocení let 1968 a 1969 byl ovlivněn zmíněným Poučením. Vyplývalo z něj, že úkolem občana mělo být prosazovat politiku vedení
strany a potažmo státu, úkolem národního výboru tyto občany vést. Proti neřízenému jednání čili chaosu mělo působit centrální řízení, dlouhodobé plánování a důsledná kontrola.
Extrémy prý do Velké Bíteše přišly opožděně a v daleko menší míře než v ostatních městech okresu, rovněž že nevznikly v Bíteši žádné jiné politické strany ani nedošlo k výměně
funkcionářů KSČ, což mělo být výjimkou v Jihomoravském kraji. „V aparátu MěstNV
prověrky straníků a bezpartijních ukázaly, že není třeba změn v důsledku vadných politických názorů nebo nevhodného jednání a postoje v létech 1968–1969.“ Kronikář Jaromír
Kotík, který dopisoval obecní kroniku právě v první polovině roku 1971 sedm let nazpět,
podobně pojal zdejší občany jako umírněně se chovající oběti propagandy, které nemohly
postřehnout skryté cíle „ideologické kontrarevoluce a revizionismu“. Bítešští prostě prý
respektovali nadřízené orgány, byli ovlivněni anarchií způsobenou zrušením cenzury,
přesto nevyslyšeli „demagogické výzvy“ k obnově bývalých spolků a organizací. Podobně
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prý MěstNV očekával po lednovém zasedání ÚV KSČ posílení vedoucí úlohy strany
a „v žádném případě nenahrával silám, jež se později projevily jako protisocialistické
a protisovětské“. V tomtéž duchu občané v uvolnění politického života prý nespatřovali
slabost strany, ale snahu o zvýšení demokratičnosti ve spojení s nápravou křivd. Při průjezdech tanků Velkou Bíteší sice „dezorientovaní občané byli vystavení nenávistným tlakům
a podléhali různým náladám“, přesto se „v žádném případě nevyskytly provokace ze strany
obyvatelstva“. Následně došlo ke katarzi, když se zdejší občané „poznenáhlu dovídali,
jak ke všemu docházelo a jaké byly pranýřované události pohnutého a složitého roku 1968
ve své pravdivé podstatě“.
V srpnu před půl stoletím se tak střetly dva různé přístupy ke světu. Zespodu se projevoval západní přístup kladoucí důraz na člověka, který se může za pomoci práva ubránit
silnějšímu. Tento přístup však vojensky převálcoval onen východní, který klade důraz na
silný autoritativní stát, kde právo slouží silnějšímu proti slabšímu. V obecní kronice se
projevilo, že sovětská vojska tehdy pomohla zajistit systém spočívající na demonstrativně
silném státu definujícím podobu pravdy, poslušných občanech bez vlastního názoru a neexistující občanské společnosti, vykreslování neexistujících nepřátel a šíření strachu v kombinaci s represí.
Bezprostředním důsledkem vojenské intervence bylo ve Velké Bíteši zrušení tradičních
hodů plánovaných na 15. září 1968. Zato proběhly 28. října oslavy 50. výročí Československa. Sedmým bodem programu se stalo „Slavnostní zasazení Lípy Svobody v 18.00
hodin na náměstí“. Tato akce nazvaná „Strom republiky“ se uskutečnila na popud Sboru
ochrany přírody při Národním museu v Praze spolu s předsednictvem vlády a ÚV Národní
fronty. Tato lípa tak před 50 lety doplnila po 50 letech starší lípu republiky. Obě zůstaly do
dnešních dnů živým symbolem komplikovaných osudů již 100 let republiky.
Zdroj: Státní okresní archiv Žďár n. S., MěstNV Velká Bíteš, obecní kronika sv. IX, s. 7, 10–11,
94–98, VI, IX–XI, 125, 165–168, 184, 187–190, 249, 251.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – BAROKNÍ PIVO

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
(a tentokrát nápojů) v prostředí Velké Bíteše.
V 70. letech 17. století se městský úřad rozhodl pro stavbu obecního pivovaru a sladovny, pročež si vyhlédl zahradu za obecním domem čp. 5 na náměstí. Tehdejší výroba
piva byla totiž roztahaná po domech na náměstí tak, že obilí bylo skladováno na radniční
půdě (čp. 87), sladovna se nacházela v čp. 135 a pivovar v čp. 10. Přesto v roce 1687
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město zřídilo pivovar jinde, totiž „na domě velkým obecním v rynku na rohu“ (čp. 67),
který „pro velikou nedbanlivost od tehdejších správců k ruině a k spuštění jest přišel“.
Město tento dům pořídilo v roce 1620, nyní však vrchnost pohrozila, že „takový dům
k svému oužitku pod robotou vystavěti dáti ráčí“. Požár v roce 1690 sice zmrhal značnou část nákladů na přestavbu domu, ale město pivovar rychle během roku spravilo.
Po vybudování nového hvozdu a humna v roce 1704 získal pivovar dostatečnou výrobní
kapacitu; dle inventáře z roku 1705 měl spilku, nový dubový štok na chlazení piva,
borový štok na ředinu, stírací štok zvaný mlátnice, měděný kotel na vaření piva z roku
1660 i kočár na rozvážení piva.
Rozvíjení pivovarského hmotného zázemí bylo jištěno rovněž právně, totiž smlouvami mezi právovárečnými měšťany a městem, také potvrzováním příslušných privilejí
u státní správy v Brně. Podle zdejšího pivovarního řádu z roku 1693 bylo pivo označováno za boží dar a vařit se mělo „hodné, dobré a pěkné“. Ještě ze spilky měl být donesen
vzorek na radnici na ochutnání. Za kvalitu piva ručil sládek, který by musel uhradit
škodu, kdyby bylo pivo „zlé“. Po takovém špatném pivu by nebyla poptávka, takže by
zůstávalo na šenku do zkysání. Nedostatečnou kvalitou piva by se tak snižovaly příjmy
živnostem a na posudném též vrchnosti či později městu a navíc město by tím „pomluvu
trpělo a snášelo“.
Sládkova práce začínala výrobou sladu, za což dostával odměnu 3 kr. za míru sladu
a 30 kr. na stravu za várku. K tomu podruhyně nanosily obilí do štoku a sládkův pomocník
„natáhl“ vodu. Namočené obilí bylo rozprostřeno na humno a pokropeno solí. Následně
naklíčené obilí bylo na hvozdu za pomoci ohně sušeno. Za tím účelem bylo třeba mít
2 sáhy (tj. 3,74 m3) hvozdového nejlépe tvrdého dříví. Přenášení obilí, následně sladu
a hvozdového dříví zajišťovaly podruhyně. Formané nafasovaný slad odvezli do obecního Prostředního mlýna na semlení, pomletý slad pak přivezli do pivovaru. Zde již bylo
nachystáno pivovarské dříví. Při samotném vaření piva obec platila „všelijakou stravu,
vaření, chléb, truňk“ sládkovi, jeho hlavnímu pomocníkovi, dalším třem pomocníkům
a jedné pomocnici, která snášela a „smejvala“ sudy. Byl v tom obsažen i tradiční máz
vína pro sládka. Po naplnění pivních sudů přišel na řadu bednář, aby je pobíjel. Někdy je
předtím spravoval a vypaloval či dělal sudy nové, popřípadě zhotovoval a spravoval další
dřevěné vybavení pivovaru. Množství a složení piva bývalo následující:
Množství vyrobeného piva bylo nejpozději od 16. století na každou várku omezeno
na 12 sudů k prodeji. Sud piva obsahoval 4 vědra po 50 mázech, což znamená 200 mázů,
a tak k prodeji bylo z jedné várky povoleno 2 400 mázů, tedy necelých 26 hektolitrů. Podle
pravidel, na kterých se v roce 1693 domluvili právováreční měšťané, se počítalo k oněm
12 sudům ke zpeněžení ještě sud na dolévku a další sud jako součást odměny pracovníkům
při výrobě piva. Celkem tak bylo povoleno při jedné várce navařit 14 sudů piva, tedy téměř
30 hektolitrů.
Voda na výrobu sladu i vaření piva byla používána ze studánek, ze kterých byla přiváděna do kašny na náměstí a odsud do sladovny a pivovaru. Protékala vrtanými borovými
kmeny a byla, na rozdíl od zdejší studniční vody, měkká.
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Slad býval zpravidla pšeničný, výjimečně ve stejném poměru pšenično-ječný, přičemž
ječmen byl používán zejména z důvodu úspory nákladů. Toto obilí bylo pořizováno z vlastních zdrojů nebo blízkého okolí a mělo být dle instrukce sládkovi z roku 1701 „pěkné
a dostatečné“, bez jiného obilí a „smotlachu“. Jeho množství se rovnalo množství hotového sladu. Na várku připadalo 24–29 mír (tj. 17–20,5 hektolitrů) sladu s 0,5–1,5 mázem
(tj. 0,56–1,68 kg) soli. Pokud platí, že kilogram sladu má objem 1,83 litru, pak na várku
připadalo 0,9–1,1 tuny sladu.
Chmele bylo třeba 1,5–2 míry (tj. 1,1–1,4 hektolitru) a toto množství bylo prosoleno
mázem (tj. 1,12 kg) soli. Město nakupovalo chmel bez udání původu, počátkem 18. století většina pocházela z obecní chmelnice u louky Babince; skladován býval v truhle.
Pěstování chmele ve Velké Bíteši tehdy sice navázalo na tradici před třicetiletou válkou,
přesto se udrželo nejspíše z důvodu nedostatečné kvality pouze do 20. let 18. století.
Kvasnice byly pořizovány obvykle v Říčanech (1679) nebo Náměšti nad Oslavou
(1706), nošeny v putně s panty a odměřovány byly dle hrnce. Jejich množství není zřejmé.
Nakupovaly se za 18 (1679) či 21 krejcarů (1706), po várce se jich prodalo v průměru za
44 (1679) či 48 kr. (1706), tedy v rozmezí 2–2,5 násobku.
Zrání piva bylo krátké, obvykle 3–4 dny po uvaření bylo pivo „roztaženo“ na jednotlivé
výčepy na náměstí. Nejlepší bývalo čerstvé, kterému nemohlo konkurovat „staré dobré
a vyleželé“, jak v roce 1693 zmínil bítešský Tobiáš Grünwald. A dodal, že „když nová
várka se učiní, již staré pivo nic neplatí“. V roce 1679 město dodávalo přednostně do dvou
pivních výčepů. Jeden provozovala asi v nájmu vdova Alžběta Sejkorka, která během roku
vyšenkovala 28 ¾ sudů, druhý vdova Zuzana Kočentka (čp. 135) s odběrem 23 sudů.
Další odebírali pouze příležitostně (čp. 8, 9, 81, 84, 86, 89, 90). V roce 1706 nejvíc vyšenkovala Lidmila Trusková (čp. 7) 28 ¼ sudů a v dubnu ovdovělá Anna Porupková (čp. 82)
22 sudů, další byli menší odběratelé (čp. 12, 14, 84, 135). Farář zaplatil svá dvě vědra piva
farskou mrvou, kterou obecní poddaní odvezli na pole. Marže či odměna za vyšenkování
piva byla ve výši pouze 1,6 % (1679), později 3–3,5 % a k tomu přibylo 2,5 % ztratného
(1706). Pivo uvařené na konci října 1679 na výčepu jedné šenkýřky zkysalo v objemu
1,5 sudu, načež jí město na toto pivo slevilo ½ kr. na máz. Podobně ze říjnové várky roku
1706 jedna šenkýřka vrátila městu 17 mázů kyselého piva (34 kr.), jiná šenkýřka v témže roce reklamovala půl sudu mladého nevykysaného piva uvařeného v polovině srpna,
načež jí město srazilo 26 kr. Dalšími prodávanými produkty z vaření piva bylo řídké pivo,
mláto a kvasnice. V roce 1679 obec vystavila 56 sudů piva v ceně 1,5 kr./máz, v roce 1706
více 85 ¾ sudů piva v ceně 2 kr./máz. Ziskovost výroby piva byla tehdy značná, když podíl
nákladů na tržbě činil pro obec pouze 35 % (1679) a 36 % (1706).
Obecní várky piva se střídaly s várkami soukromými. Tak bylo v roce 1679 na náměstí
ve Velké Bíteši uvařeno při celkových 8 várkách necelých 240 hl. piva a v roce 1706 při
14 várkách téměř 420 hl. piva. Znamená to nejen, že právovárečný měšťan si mohl přilepšit várkou piva pouze jednou za 5–8 let, ale také že na jednoho obyvatele města se
započítáním dětí připadlo ročně 32 a 56 litrů piva, čili 222 a 388 litrů na jeden dům. Skutečná spotřeba na obyvatele byla samozřejmě menší díky návštěvníkům města, ale i tak
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oproti současným 143 litrům na obyvatele Česka byla tehdejší spotřeba sotva třetinová.
V případě obecního vína, které tvořilo asi jen větší část bítešské spotřeby vína, se v roce
1706 prodalo 176 hl., což odpovídá 161 litrům na dům, čili 24 litrům na obyvatele, a to při
výrazně vyšší ceně 5–12 kr./máz. Kultura pití piva i vína má tak ve Velké Bíteši hlubokou
tradici. Na zdejší od středověku trvající tradici vaření piva v pozdější době s úspěchem navázaly tu působící pivovarské rodiny, které daly pivovarskému světu významné osobnosti,
jakými byli zejména František Ondřej Poupě (1753–1805) či Jan Staller (1900–1958,
viz Zpravodaj červen 2013).
Zdroj: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, sig. C 18 - účetní přílohy, č. 50
(1679), 75 (1706); sig. C 21 - pivovar, č. 10 (1693); sig. C 23 - korespondence, č. 1801 (1693). Jan
ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, ZM 18, 2014, s. 183–236, zde s. 200 – 203. Jitka
NĚMEČKOVÁ, Hospodaření poddanského města na západní Moravě ve 2. polovině 17. a na počátku 18. století (na příkladu Velké Bíteše), magisterská diplomová práce, FF MU, 2010, s. 36 – 40,
62 – 63, 98 – 99.

Jan Zduba

O názor, jak takové barokní pivo mohlo chutnat, jsme požádali pana Miroslava Koutka,
držitele Ceny českého sládka F. O. Poupěte, kterou mu v roce 2016 udělil Český svaz pivovarů a sladoven.
Redakce
Slovo současníka
Pivovarnictví 17. století bylo v jeho první polovině negativně ovlivněno třicetiletou válkou, tj. nedostatkem kvalitních surovin. K vaření piva byly používány různé náhražky ječmene či pšenice. Do piva se také přidávala další ochucovadla, např. pelyněk, různé koření,
semena a květy, někdy z neznalosti i zdraví škodlivá, např. blín. Tehdejší barokní pivo
a jeho výrobní postup byly mnohdy opředeny zaklínadly a pověrami i dalšími tajemstvími
každého sládka. Tenkrát ještě při výrobě neznali přírodní zákony, které mají vliv na výrobu
piva, např. teploty při varném procesu, provzdušnění mladiny, neznali účinky mikroorganismů. Pivo bylo oproti dnešnímu zpravidla tmavší až načervenalé barvy, světlá piva
byla pšeničná. Po naražení sudu měla i pěnu, ale to vlivem déle naraženého sudu a oxidaci
nemělo takovou konzistenci a trvanlivost, na jakou jsme zvyklí dnes. Piva se nefiltrovala,
tudíž byla zakalená, při delším skladování zkysla, zejména v podzimním období, kdy zrálo
v okolních zahradách pivovaru ovoce (švestky, jablka) a ovzduší bylo plné divokých kvasinek. Také říz vznikající sycením piva při kvašení byl slabší, než jaký nacházíme u dnešních
piv. Alkohol pivu určitě nescházel, jak popisují tehdejší současníci, neboť kolem pípy bylo
vždy veselo. Osvětu a vaření založené na poznání přírodních věd a vaření „ponovu“ přinesl
až F. O. Poupě (1753–1805), který se vyučil v letech 1768–1772 pivovarnictví ve Velké
Bíteši u svého bratra Jana ve zdejším pivovaru.
Miroslav Koutek, emeritní sládek Pivovaru Litovel a.s., držitel Ceny F. O. Poupěte
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Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
SOUTĚŽ O EVROPSKOU CENU OBNOVY VESNICE 2018
V úterý 12. června 2018 skončila heřmanovským občanům, zejména však starostce Pavle
Chadimové a jejímu „štábu“, důležitá etapa usilovné práce na zvelebení obce a na vytvoření neformálního „pohodového“ společenství občanů, oceněná ziskem titulu „Vesnice
roku 2017“. Příjezd evropské hodnotící komise byl velkým historickým triumfem, o kterém
se nesnilo mnoha generacím předků, které je třeba při této příležitosti také s úctou vzpomenout.
Byl jsem pověřen vyzvednutím členů komise na náměstí ve Velké Bíteši a jejich „dovedením“ do Heřmanova, jehož dostupnost byla v té době omezena rekonstrukcí téměř
všech spojovacích silnic. Členové komise, dva pánové z Rakouska a jedna dáma ze Slovinska, již seděli u stolečku před cukrárnou a při popíjení kávy obdivovali naše náměstí.
Po jeho krátké prohlídce jsme se vydali do Heřmanova komplikovanou cestou přes Milešín, přes vyvýšeninu Chřib (619 m n. m.) s krásným výhledem na vesnici. Spatření překvapivě malebné krajiny za horizontem inspirovalo předsedy komise k pořízení několika
fotografií. Byl to první pozitivní dojem, po kterém následovalo oficiální přijetí vedením

Paní farmářka nabízí Evropské komisi domácí koláčky. | Foto: Archiv obce
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obce na přestavěné faře. Poté se komise přemístila do nově zrekonstruovaného kulturního domu, ve kterém v přítomnosti místních představitelů a pozvaných hostů seznámila
paní starostka komisi s historií i současností obce, za použití zdařilého filmu pana Smejkala, ozvučeného v německém jazyce. Příjemným zakončením bylo vystoupení dětského
souboru „Heřmánek“.
V terénu předvedli heřmanovští komisi téměř všechno, čím uspěli v republikové soutěži „Vesnice roku 2017“. Komisaři s novináři a čestnými hosty se projeli vozem taženým koňmi mj. po Naučné stezce, viděli Masarykův a Švehlův pomník, lihovarský komín
s čápy, komunitní školu, farmu pana Novotného s jeleny a daňky, zemědělské družstvo
„básníka“ pana Nagyho a jeho produkty, výstavu chovatelů, pěstitelů a drobných výrobců,
při zpěvu místní Scholy si prohlédli kostel a následně i faru. Místní jim předvedli současné
i starší církevní obyčeje – „Bábinu“ pouť, prosebné procesí, Boží Tělo aj.
K příjemné pohodě vyhrávala „Heřmanovská kapela“. Vše bylo zakončeno posezením
a besedou občanů s komisaři na návsi. Během celé akce byly nabízeny ochutnávky místních produktů, včetně bohatého občerstvení.
K vlastní soutěži
Celkem 23 vesnic z 9 různých států se utkalo o prestižní Evropskou cenu obnovy vesnice
2018, jejímž motem je „myslet dopředu“. Porota s mezinárodním a mezioborovým složením začala v polovině dubna 2018 v rámci setkání v Mnichově, s vícestupňovým procesem
hodnocení, který pokračoval v měsících květnu a červenu 2018 návštěvami přímo na místě

Heřmanovští hasiči se projeli před soutěžní komisí s historickou stříkačkou. | Foto: Archiv obce
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u účastníků soutěže. Rozhodnutí padlo koncem června (po uzávěrce Zpravodaje) na hodnotící schůzi v St. Pöltenu. Udělení ceny bude 21. září 2018 v tyrolském Fließu v Rakousku
– vítězné obci této soutěže za rok 2016. Nejúspěšnějším účastníkům bude umožněn zápis do
online-cestovní mapy nejlepších evropských projektů na rozvoj obcí a vesnic. Na této virtuální mapě se dají pouhým kliknutím vyvolat nejlepší místa obnovy vesnice po celé Evropě.
Seznam účastníků soutěže
č.

Účastník

Region

Země

1

Bad Münder

Dolní Sasko

Německo

2

Duchroth an der Nahe

Porýní - Falc

Německo

3

Meiβner

Hesensko

Německo

4

Schorfheide

Braniborsko

Německo

5

Heřmanov

Kraj Vysočina

ČR

6

Büllingen

Východní Belgie

Belgie

7

Hopfengarten in Deffereggen

Tyrolsko

Rakousko

8

Iszkaszentgyörgy

Župa Fejér

Maďarsko

9

Kašava

Zlínský kraj

ČR

10

Halberstadt

Sasko-Anhaltsko

Německo

11

Hamminkeln

Severní Porýní-Vestfálsko

Německo

12

Stamsried

Bavorsko

Německo

13

Nahetal-Waldau

Durynsko

Německo

14

Geel

Flandry

Belgie

15

Oravská Polhora

Žilinský kraj

Slovensko

16

St. Andrä

Korutany

Rakousko

17

Trude im Naturpark

Jižní Tyrolsko

Itálie

18

Ujazd

Opolské vojvodství

Polsko

19

Bad Schandau

Sasko

Německo

20

Weidhofen an der Ybbs

Dolní Rakousy

Rakousko

21

Warta

Lodžské vojvodství

Polsko

22

Witteveen

Sjednocená obec Witteveen

Holandsko

Cílem soutěže je podpořit venkovské obce v jejich angažovanosti, motivovat je k dalším
aktivitám a podporovat výměnu zkušeností s ostatními venkovskými obcemi či regiony,
aby došlo k posílení evropské vzájemnosti. Přitom jde o konkrétní opatření v hospodářském a sociálním rozvoji venkova, v tvorbě venkovské architektury a územního plánování,
v rozvoji kulturních a vzdělávacích aktivit. Velký důraz je také kladen na ekologii a udržitelnost rozvoje vůbec.
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Organizátoři soutěže dále zdůrazňují, že právě v dnešní době, kdy se setkáváme s krizemi všeho druhu, které nás zdánlivě i skutečně ochromují, je velmi důležité, aby se lidé
chopili vlastní iniciativy a zaměřili se na budoucnost svého bezprostředního životního
prostoru.
Článek zakončím odpovědí paní starostky Pavly Chadimové na otázku:
Jaký máte dojem z návštěvy evropské komise, která hodnotila Vaši vítěznou obec
v rámci celé EU?
„Myslím si, že jsme zvládli připravit velmi zajímavou prezentaci, při které jsme ukázali rozmanitý život v naší obci. Pětihodinového programu se aktivně účastnila většina
občanů Heřmanova a velké množství diváků. Komisařům jsme ukázali, že i v takto malé
vesnici můžeme žít spokojeně a zajímavě.“
Alois Koukola

OSTATNÍ
RYBÁŘSKÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI A MLÁDEŽ „ ZLATÁ UDICE“
V sobotu 26. května 2018 se ve
Velké Bíteši u rybníka Královského
opět po roce sešli mladí rybáři rybářského kroužku MRS, z.s., Pobočného spolku Velká Bíteš, aby změřili
své dovednosti a znalosti v závěrečné
disciplíně místního kola soutěže pro
děti a mládež „Zlatá udice“. Čekal je
„Lov ryb udicí“. Rybářský kroužek
ve Velké Bíteši navštěvuje celkem
64 dětí, všechna kola soutěže absolÚčastníci soutěže „Zlatá udice“. | Foto: Zdeněk Vrbka
vovalo 34 z nich.
Soutěž jako taková začala již o týdny dříve porovnáním dovedností v rybolovné
technice, prověřením znalostí rybářského řádu a poznáváním ryb, živočichů a rostlin
vázaných na vodní prostředí. Po sečtení všech výsledků se na prvním místě umístil
Matěj Škarpíšek, druhé místo obsadil Šimon Kupský a třetí místo vybojoval Michal
Musil. Nejlepší rybářkou byla Veronika Melicharová.
Za organizaci celé soutěže patří poděkování v první řadě vedoucímu kroužku,
Františku Škarpíškovi, a rozhodčím na stanovištích. Velký dík patří také sponzorům, kteří přispěli jak věcnými, tak finančními dary. Jednalo se o rybářskou
prodejnu Alaska Fishing Tišnov, Rybářské potřeby Janoušek Náměšť nad Oslavou,
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Město Velká Bíteš, Mobilní telefony Zdeněk Mazánek, Michala Krůzu, Zámečnictví Jaroslav Němec a Nápoje Vladimír Častulík.
Již teď se těšíme na další ročník soutěže. Petrův zdar!
Jiří Dohnal, jednatel

POZVÁNKA NA SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCE BŘEZKA
Milí čtenáři Zpravodaje, chtěl bych vás informovat že v naší obci Březka u Velké Bíteše
proběhne v sobotu 11. srpna setkání rodáků po 5 letech. První akce byla
14. 9. 2013, kdy jsme se sešli v hojném počtu. Naše vesnice není velká, ale jsme připraveni tuto krásnou akci znovu zopakovat za přispěním všech spoluobčanů. Z velké části
se na tom podílí naše historička spoluobčanka Mgr. Markéta Burešová, která zpracovává
historii naší obce. V našem KD bude k nahlédnutí historie jednotlivých domů včetně fotografií. Ve vedlejší místnosti historie obce z 1. světové války. Proto bychom chtěli pozvat
nejen rodáky naší obce, ale i jejich přátelé a i ty, které zajímá historie okolních obcí.
Program:
10.30 mše svatá před kovárnou
11.15 úvodní proslov, odhalení pamětní desky padlým v I. svět. válce
11.30 svěcení Adamova kříže
13.00 občerstvení
Od 14.00 hodin volný program, v 15.00 hodin ukázka hasičské techniky
Posezení při harmonice, procházka po obci, prohlídka expozice o historii obce
Z organizačních důvodů prosíme o potvrzení účasti na tel. č. 606 382 410.
Pavel Burian, zástupce obce

ŽIVOTADÁRNÁ VODA
Jak se vám líbí letošní počasí plné sluníčka a letních teplot? Teploty, které zatím nepřekračují třicítku, jsou docela příjemné a venku všechno kvete a voní. Jen to sucho nás
trápí. Zahrádkáři vyhlížejí déšť a s nadějí i obavami sledují zamračené nebe, zda nepřijde
přívalový liják nebo bouřka s kroupami. Jaké bude asi léto? Prý také horké a suché. Při
těchto úvahách jsem si vzpomněla na verše v Bibli, kde se píše o živé (životadárné) vodě:
Zacharijáš 14. kapitola, verš 8: V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody,
polovina k moři východnímu, polovina k západnímu, v létě jako v zimě.
Jan 7. kapitola, verš 38: Kdo věří ve mne, „proudy živé vody poplynou z jeho nitra,
jak praví Písmo.“
Zjevení Janovo 22. kapitola, verš 1: A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál,
která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.
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Člověk může mít někdy pocit, že se v životě ocitl na poušti. Cítí se vyprahlý, vyčerpaný
a neví, jak se z toho dostat ven, kde vzít občerstvení pro svoji duši. Ve verších zmíněných
výše se píše o životadárné vodě, která vyvěrá u Božího trůnu. Každý, kdo po ní upřímně
touží, ji může načerpat. A nejen to, je napsáno, že proud této zázračné vody potom poplyne
i z jeho vlastního nitra. Jsem vděčná Bohu, že také já mohu z tohoto pramene čerpat každý
den. Pokud byste i vy potřebovali takové občerstvení pro vaši duši, přijďte a můžeme společně načerpat požehnání z Boží blízkosti.
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 biblickým tématem, modlitby za to,
co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory
na témata, která vás zajímají, u drobného občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný prázdninový čas Věra Pokorná

KYNOLOGICKÝ KLUB VELKÁ BÍTEŠ

Foto: Archiv klubu
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Počátky našeho Kynologického klubu sahají do roku 1968, kdy zakládající členové pan
František Veselý, Karel Rous, Jan Lacina, Ivan
Kroutil, Jaroslav Žák, Pavel Sedláček, Josef
Krejčí, Karel Nováček, Josef Brym a Drahoš
Sedlák zahájili výcvik svých psů na nově vznikajícím cvičišti v Ludvíkově.
Rozhodnutí o nutnosti vlastního cvičiště
padlo v roce 1973 a od roku 1975 sídlí náš klub
ve Velké Bíteši v areálu bývalé cihelny.
Psovodi z Velké Bíteše se několikrát kvalifikovali na mistrovství republiky a úspěchy jsme sklízeli i na poli práce s mládeží,
když v roce 1987 měl náš klub reprezentanta
na Mistrovství republiky mládeže.
V roce 1996 pořádal Kynologický klub
Velká Bíteš Mistrovství republiky dospělých
a mládeže s velmi kladným ohlasem nejen
ze strany zúčastněných psovodů, ale také
ze strany obyvatel Velké Bíteše, kteří měli
možnost vidět to nejlepší ze sportovní kyno-
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logie. Během dalších let jsme měli čest pořádat výstavy a bonitace německých ovčáků,
výběrový závod MSKS a nespočet zkoušek, dalších závodů.
I přes to, že náš klub není nijak velký, jdeme s dobou a snažíme se přizpůsobit novým
požadavkům ve sportovní kynologii. Abychom se udrželi na co nejvyšší úrovni, pořádáme
různě zaměřené semináře a workshopy, které nám přináší nové trendy, poznatky a techniky
ve všestranném výcviku psů. Na těchto seminářích přednáší zkušení psovodi s dlouholetou
praxí a výraznými úspěchy na národní i mezinárodní scéně.
Naši psovodi se i dnes účastní nejvyšších soutěží v České republice. K tomu v posledních letech přispívá spolupráce s mistrem světa ve sportovní kynologii velkých kníračů
za rok 2017 Lukášem Slowioczekem a slovenským reprezentantem a členem týmu K9
Ambassador Bohušem Mičou.
Pole naší působnosti je širší a snažíme se podpořit lásku ke zvířatům hlavně u dětí,
a to zejména prací s mládeží a také dlouholetým pořádáním dětského dne, a ukázkami
výcviku psů na různých dětských akcích.
I když psí základnou našeho klubu jsou převážně němečtí ovčáci, máme tu i německou dogu, knírače, belgické ovčáky a další plemena a samozřejmě i pejsky bez průkazu
původu. Naše dveře jsou otevřené komukoli, kdo je milovníkem psů a má chuť se přiučit
něčemu novému nebo má s pejskem nějaký problém, s kterým by potřeboval pomoci.
Pokud je to v našich silách, rádi pomůžeme.
Jana Věrná, Pavel Burian

„EKRBILK“
Poprvé mi o tom někdy v osmdesátých letech s úžasem vyprávěl soused Zedníček a vyprávěl to
tak zaujatě, že bylo ihned jasné,
o co vlastně šlo, a že už se nic podobného neopakovalo. Stejně tak
jsem si všiml, že pokaždé, když
jsem se snažil něco o tom zjistit, všichni pamětníci okamžitě
zpozorněli, nápadně zbystřili
a vzpomínali, jaká to byla úžasná
Foto: ALAMY/Telegraph
událost.
Ten „Ekrbilk“ byl prostě pan Acker Bilk, vlastním jménem Bernard Stanley „Acker“ Bilk
(nar. 1929), a minulý rok v září to bez většího zájmu kulturní veřejnosti bylo právě 50 let, co se
v Bíteši nečekaně ukázal. Acker Bilk byl světově uznávaný jazzový klarinetista světové třídy
a v šedesátých letech vedl dokonce hitparádu (!) ve Velké Británii a USA, zatímco už tehdy
poměrně známí a populární The Beatles byli až někde hluboko za ním. V roce 1967 se totiž nějaké dobré duši v Bíteši podařilo pozvat pana Ackera Bilka a jeho skupinu na hody (v Náměšti
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se totiž tehdy účastnili televizního natáčení). V bítešské sokolovně vystoupili vícekrát a zahráli
si nakonec také s kapelou Jiřího Kincla. Jak to vlastně všechno bylo, už těžko kdy dohledám,
ale bez nadsázky lze tvrdit, že nikdo slavnější v Bíteši už nevystoupil. Pro zajímavost - fotografie z jeho dalších koncertů v Praze jsou dodnes k vidění ve vstupu do sálu v jazzklubu Reduta.
To je tam, kde svého času hrál také amatérský saxofonista Bill Clinton.
Acker Bilk odešel z tohoto světa v listopadu před čtyřmi lety. Tak snad si ještě těch
pár pamětníků na něj u této krátké zprávy vzpomene. A kdo pana Bilka neznal vůbec,
tak až uslyší hrát klarinet a dojímavě romantickou skladbu s názvem „Cizinec na pobřeží“,
může si být jistý, že to hraje právě pan Acker Bilk.
Libor Kotačka

SLOVO HEJTMANA
Nevyrovnané počasí nám přináší mnohé starosti. Na jedné straně průtrže a lokální
záplavy, jakých jsme byli svědky v Brtnici a Jestřebí, na druhé straně stálým dlouhodobým problémem je nedostatek vláhy. Teplejší zima, podprůměrné srážky, k nimž se přidaly velice teplé jarní měsíce – to jsou hlavní příčiny současných projevů sucha. Není to
naše specifikum, ale jde o problém celostátní. Proto byla voda a hospodaření s ní jedním
z hlavních témat jednání vlády při její květnové návštěvě našeho kraje. Vysočina zásobuje
pitnou vodou hlavní centra země, to přináší i různá omezení s hospodařením v krajině,
a proto očekáváme i výraznější pomoc od státu v tomto směru.
Trápí nás i nedostatek spodní vody, je nutno obnovovat či dělat nové studny a vrty, jsou
nezbytné i změny v polním hospodaření, jako je promyšlený výběr plodin. Dalším následkem sucha je pak nedostatek píce. Takže jsou potřebná i staronová opatření – zadržení
vody v krajině. Stará bolest – s pompou a veselou hudbou se rozoraly meze a teď v přírodě
chybí právě ty meze, remízky, poldry. My se tomu věnujeme a musíme ještě více, protože
i dříve na vodu bohatá Vysočina vysychá.
Možnosti kraje i krajského úřadu při řešení této situace jsou velmi omezené. Přesto jsem
již v roce 2016 inicioval zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení dopadů dlouhodobého sucha. Výstupem činnosti skupiny jsou Doporučení pro obce a obecní
úřady Kraje Vysočina k možnému postupu v případě nedostatku vody a Návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla napomoci snížení dopadů
sucha a nedostatku vody na území kraje. Kraj Vysočina také v letošním roce uspořádal
pro obce seminář, který se týkal návrhů možných opatření ke zlepšení zadržování vody
v krajině. Veškeré materiály k problematice sucha jsou zveřejněny na webových stránkách
kraje v dokumentech odboru životního prostředí a zemědělství. Kraj Vysočina zároveň na
problematiku sucha zareagoval úpravou svých dotačních titulů v oblasti vodního hospodářství a navýšením alokace finančních prostředků, kdy nově spolufinancuje hydrogeologické
průzkumy nebo průzkumné vrty.
Ke zlepšení situace v této oblasti můžeme svým malým dílem přispět my všichni.
Stále jsme mnohde svědky plýtvání touto drahocennou životadárnou součástí naší přírody.
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Chtěl bych vás vyzvat k dlouhodobému systematickému šetření vodou. Děkuji za pochopení obecného zájmu.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

FINANČNÍ POMOC PRO RODINY
S VÁŽNĚ NEMOCNÝM DÍTĚTEM
Tři rodiny z Velké Bíteše a dalších čtyřicet devět rodin z okresu Žďár nad Sázavou již dostalo
finanční podporu nadace Dobrý anděl, která
pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním
příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň
po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu,
je mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je,
aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici,
jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi,
které zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné
také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé
České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail
a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi
pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc
můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová, DOBRÝ ANDĚL, nadace
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SPORT
MÁJOVÁ SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA MLADÝCH SPORTOVNÍCH
GYMNASTEK
V sobotu 26. května 2018 uspořádal oddíl sportovní gymnastiky ve sportovní hale
TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. druhé oddílové závody. Zúčastnilo se 64 dívek ve věku
od 4 do 13 let. Přijely také gymnastky z Osové Bítýšky. Oddíl sportovní gymnastiky ve Velké Bíteši navštěvuje okolo devadesáti členek. Na závody se připravovaly
přes dva měsíce. Základní prvky sportovní gymnastiky zvládly i nejmenší účastnice
velmi dobře. Zdánlivě jednoduché úkony vyžadují důkladný nácvik. Porota složená
z bývalých i současných trenérek měla obtížnou úlohu bodováním vyhodnotit
v každé kategorii tři vítězky. Jejich výkony se málo lišily a měly výbornou úroveň.
Soutěž byla vzorně připravená díky obětavé organizaci trenérek a proběhla v pohodové atmosféře. Případné zklamání z neúspěchu se děti sportem naučí zvládat lépe,
než někteří z rodičů. Je třeba ocenit náročnou práci trenérek Michaely Mynářové,
Anety Škorpíkové, Jiřiny Loupové, Jany Pavlíčkové, Marcely Čechové, Viktorie
Blahové a Lenky Musilové.
Ceny a drobné dárečky všem zúčastněným cvičenkám věnovali: Lékárna Aura Velká
Bíteš, Pavla Nováčková - Fousková, TJ Spartak Velká Bíteš, z.s., Lenka Filoušová z Osové
Bítýšky a všechny trenérky sportovní gymnastiky.
Pořadí vítězů:
0. kategorie 4 – 5 let
1. Anna Marková
2. Zlata Kolková
3. Rozárie Horáčková
I. kategorie 6 – 7 let
1. Nikola Loupová
2. Natálie Žáková – Osová Bítýška
3. Eliška Urbanová – Osová Bítýška
II. kategorie 8 – 10 let
1. Lucie Trojanová
2. Amélie Mia Bíbrová
3. Kristýna Pelánková
III. kategorie 11 – 13 let
1. Marie Loupová – Osová Bítýška
2. Natálie Bajerová – Osová Bítýška
3. Justýna Musilová
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Závěrem děkujeme za hezký estetický zážitek a příjemné zjištění, že sport je nejen
zdravá soutěživost, ale také radost z pohybu, přestože nejde pouze o vrcholové výkony
a závratné finanční částky. Přejeme nadále zdraví, úspěchy a „nezlomte vaz“.
Z pohledu diváka Jiřina Balášová

TURNAJ ŽACTVA K MEZINÁRODNÍMU DNI DĚTÍ
VE STOLNÍM TENISE

Z turnaje. | Foto: Archiv TJ Spartak

V neděli 3. 6. 2018 se konal 6. ročník turnaje dětí ve sportovní hale TJ Spartak Velká
Bíteš. Mladí hráči TJ Spartak Velká Bíteš předváděli nad očekávání dobré výkony ke spokojenosti jejich trenérů. Umístění:
1. místo: Emma Coufalová, TJ Spartak Velká Bíteš
2. místo: Adam Obořil, TJ Spartak Velká Bíteš
3. místo: Adam Bednář, TJ Spartak Velká Bíteš
Za možnost realizace tohoto turnaje děkujeme Labaře Jindřichov, BMT, DPN V. Bíteš
a TJ Spartak V. Bíteš.
Lucie Zezulová za oddíl stolního tenisu

FLORBALOVÁ SEZÓNA 2017/2018
Letošní sezóna 2017/2018 byla pro nás velmi dobrá. O první příčky v tabulce začaly
bojovat čtyři týmy, co se odtrhly od ostatních. Každá ztráta bodu byla rozhodující. V první
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půlce sezony jsme prohráli všechny zápasy s favority, ale podařilo se nám na Orel Ochoz
ubojovat vítězství po prodloužení.
V druhé půlce začaly všechny zápasy nabírat na bojovnosti, odhodlanosti a touze po
vítězství, takže žádný zápas nebyl zadarmo. Jedno z dalších klíčových zápasů bylo s RON
Software, kdy jsme nezaspali začátek a dostali se do vedení. Začali nás tlačit a díky Jakubovi Maškovi, který udržel tlak, jsme vyhráli 3:2 a posunulo nás to na třetí místo. Poslední
hrací den byl rozhodující a tři týmy bojovaly o první místo. S Orel Ochoz jsme se dostali
rychle do vedení, ale v závěru jsme ho ztratili a dostali jsme se do prodloužení, které jsme
asi po sedmi sekundách vyhráli. Důležité body byly naše! Druhý zápas s Fcb Salesko byl
důležitý a potřebovali jsme tři body. Celý zápas jsme prohrávali a čtyři minuty do konce,
kdy jsme prohrávali o tři góly, bylo prakticky rozhodnuto. Ale my jsme tým a řekli jsme,
že to nevzdáme, a začali jsme hrát svoji hru a dali jim během čtyř minut čtyři góly a tím
jsme vyhráli 6:5. Naše pozice byla na jistém druhém místě, za co jsme byli hodně rádi
a v šatně už jsme ho slavili. Ale byl ještě jeden zápas po nás, co by nás mohl posunout na
první místo, ale s tím jsme už moc nepočítali. Ale nakonec Orel Ochoz prohrál a my jsme
se stali vítězi skupiny!! Velkou zásluhu má Martin Bednář, který se zároveň stal nejproduktivnějším hráčem ve skupině. Play-off pro nás byl smutnější příběh, kde první kolo jsme si
pohlídali na FBK Divočáci Rousínov, osmifinále jsme nad Ham&Axe prohráli.
Děkuji všem hráčům, kteří s námi chodí jak na tréninky, nebo na zápasy. Velice si vážím
každé snahy každého z vás. A děkuji sponzorům Hotel u Raušů a TJ Spartak Velká Bíteš
z.s. Doufám, že další sezóna bude aspoň tak dobrá, jako letošní.
Ladislav Podlaha

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 108/2018 KONANÉ DNE 28. KVĚTNA 2018
2/108/18/RM – bere na vědomí informaci Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. o projektu
„Odvoz a likvidace odpadů do spalovny odpadů SAKO Brno“ a požaduje rozpracování jednotlivých
oddílů předložené zprávy včetně rozvojové studie areálu Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o.
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 6. 2018
3/108/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 107/2018 ze dne 14. 5. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 28. 5. 2018
4/108/18/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové
organizace o vyhlášení dne 22. 6. 2018 za volný den.
5/108/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Základní uměleckou školou,
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3460/18.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 6. 2018
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6/108/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akci „Velká Bíteš - bytové domy p. č. 4609 – SO 103 vodovod a SO 104 kanalizace“ ve výši
Kč 616.208,74 se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou,
IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2018
7/108/18/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření
města č. 4/2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 11. 6. 2018
8/108/18/RM – rozhoduje nepřijmout nabídku společnosti TextilEco a.s. doručenou pod č.j.
MÚVB/3388/18.
odpovědnost: starosta termín: 15. 6. 2018
9/108/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu s Krajem Vysočina o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny na akci „Bítešský dětský den“ v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 5. 2018
10/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 463 oddělenou
geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 463/2 zahrada o výměře 15 m2
a část pozemku p.č. 464 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou
p.č. 464/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu
120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí
město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2018
11/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit části pozemku p.č. 2282 oddělené geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označené p.č. 2282/7 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 19 m2 a p.č. 2282/8 trvalý travní porost o výměře 65 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za část pozemku p.č. 2283/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2556-42468/2017 a nově označenou
p.č. 2283/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do
vlastnictví města Velká Bíteš včetně všech součástí a příslušenství, zejména včetně části propustku a zpevněné asfaltové plochy, s tím, že náklady na směnu pozemků uhradí smluvní strany
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11.06.2018
12/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku p.č. 53/2 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou p.č. 53/7 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 323 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví
Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88,
595 01 Velká Bíteš za pozemek p.č. 1342/11 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m2 v a pozemek
p.č. 1342/31 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 vše k.ú. Velká Bíteš z vlastnictví
Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88,
595 01 Velká Bíteš s tím, že rozdíl výměr pozemků bude městu uhrazen cenou obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 489.600,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2018

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Červenec – Srpen 2018  | 37

13/108/18/RM – rozhoduje povolit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci výjimku z maximálního počtu dětí pro 4 třídy na školní rok 2018/2019 od 1. 9. 2018,
a to v jedné třídě na 26 dětí na třídu a ve třech třídách na 25 dětí na třídu.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2018
14/108/18/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2018 dle žádosti č.j.
MÚVB/3575/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 9. 7. 2018
15/108/18/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o finančním příspěvku:
– na vybudování infrastruktury v rámci výstavby dopravní a technické infrastruktury na Babinci ve
výši 80.000,- Kč za přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vody, plynu a elektropřípojku k pozemku p.č. 2539/77 v k.ú. Velká Bíteš splatné do 20-ti dnů ode dne uzavření dohody,
– na vybudování infrastruktury v rámci výstavby dopravní a technické infrastruktury na Babinci
ve výši 70.000,- Kč za přípojky dešťové a splaškové kanalizace, vody, plynu a rozvodnou skříň
k pozemku p.č. 2539/76 v k.ú. Velká Bíteš splatné do 31. 10. 2018
s vlastníkem uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
16/108/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 14,
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2020 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
17/108/18/RM – bere na vědomí návrh vypořádání spoluvlastnických podílů k pozemkům p.č. 2563/3,
p.č. 2563/4 a p.č. 2538/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš a pověřuje majetkový odbor zajištěním zpracování
návrhu geometrického plánu na rozdělení předmětných pozemků k projednání s ostatními spoluvlastníky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
18/108/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na adrese Masarykovo náměstí 5, Velká
Bíteš na dobu určitou od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5.2018
19/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout odepsat pohledávku ve výši 20.489,00 Kč. Současně
rada města rozhoduje souhlasit se zastavením exekuce k uspokojení pohledávky města (oprávněného).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2018
21/108/18/RM – rozhoduje nechat zaměřit pozemek parc.č. 5597 v k.ú. Holubí Zhoř a na tomto
pozemku obnovit cestu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2018
22/108/18/RM – pověřuje odbor majetkový připravit návrh řešení odprodeje částí městských pozemků v ulici Chobůtky u rodinných domů č.p. 479 a č.p. 421 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2018
23/108/18/RM – rozhoduje přijmout účelovou dotaci neinvestiční veřejné finanční podpory z rozpočtu
Kraje Vysočina městu Velká Bíteš na financování potřeb jednotky sboru dobrovolných hasičů města ve
výši 30.000,-Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti a uzavřít smlouvu o poskytnutí této dotace
ID ZZ02434.0026 s Krajem Vysočina se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO 70890749.
odpovědnost: odbor správní termín: 8. 6. 2018
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24/108/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava,
IČO 70885184 a pověřuje Ludvíka Zavřela, velitele SDH Velká Bíteš k fyzickému převzetí majetku.
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 6. 2018
25/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 469 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 469/2 zahrada o výměře 7 m2 v k.ú.
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2018
26/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře
25 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 termín: 11. 6. 2018
27/108/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské
náměstí 4343/11, 628 00 Brno smlouvu o spolupráci za účelem kolaudace stavebního objektu v rámci
stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2018
28/108/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ARCHAIA Brno, o.p.s.,
IČ: 262 68 469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115,
Velká Bíteš“ v případě pozitivních nálezů za cenu maximálně 45.000 Kč bez DPH a uzavřít s ní
předloženou smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2018
29/108/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem
Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o společném postupu při zajištění přípravy a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 109/2018 KONANÉ DNE 31. KVĚTNA 2018
2/109/18/RM – v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje paní
Mgr. Věru Kroutilovou na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2018, podle
přílohy usnesení č. 1.
odpovědnost: starosta termín: 15. 6. 2018
3/109/18/RM – v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166
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odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje pana
Ing. Bc. Josefa Chytku na vedoucí pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Střední
odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2018,
podle přílohy usnesení č. 2.
odpovědnost: starosta termín: 15. 6. 2018
4/109/18/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením partnerské smlouvy v rámci projektu
„Učíme se ze života pro život“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656, mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně partnera Základní škola Velká Bíteš, příspěvková
organizace, a na straně příjemce projektu Kraj Vysočina, jejímž předmětem je partnerství
školy v projektu, zejména spolupráce v oblasti využití vybraných aktivizačních a přenosových nástrojů a při realizaci evaluačních aktivit.
odpovědnost: starosta termín: 1. 6. 2018
5/109/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout o tom, že ulice nacházející se na části pozemku
parc.č. 2539/70 a pozemku parc.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Luční“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 11. 6. 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 30. 6. 2018 oslavil náš tatínek, dědeček
a pradědeček Josef Marek 90. narozeniny
a také naše maminka, babička a prababička
Květoslava Marková se 19. 6. 2018 dožila 85
let. Společného života si užívají již 59 roků.
Do dalších let jim synové a dcera s rodinami
chce nejen popřát zdraví, štěstí a spokojenost,
ale i upřímně za vše poděkovat.

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Sečení a mulčování trávy tel. č.: 608 065 337
Palivové dřevo, i suché tel. č.: 608 065 337
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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.
Prodám zahradní chatku v zahrádkářské kolonii na Prajzech, směr Křoví.
Tel. č. 732 542 015.
Prodám palivové dřevo, štípané. Tel. č. 736 720 783.

jedinečná a pohostinná

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 září 2018: 16. srpna 2018. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Kosmetika Eliška
Pečujte o svou krásu.

Milé slečny a dámy,
pojďte si ke mně odpočinout.
Postarám se o vaši pleť s pomocí špičkových
produktů kosmetiky Pevonia a uvolním
napjatou mysl díky speciálním masážím a
voňavé aromaterapii .
To vše za přítomnosti čisté přírody, relaxační
hudby, hřejivého dotyku a osobního přístupu.
Těším se na Vás!
KOSMETICKÝ SALON IVETA
Masarykovo náměstí 88
Velká Bíteš

Tel.: +420 724 812 172

www.eliska-videnska.cz
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Místo konání: Výstavní síň Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

Sestava cviků je zaměřená na posilování a protažení zkrácených svalů celého těla. Díky cvičení
posílíte především břišní svaly a zpevníte pánevní dno, což Vám napomůže správně držet tělo a tím
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Září 2018 – leden 2019

CVIČENÍ PRO ZDRAVÉ TĚLO I DUŠI
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Více informací a přihlášky získáte zde:

Hl. vedoucí: Ing. Jan Tuček; Tel.: 776 382 251 ; E-mail: zrj@sezman.cz
www.bobrosvisti.sokolvelkabites.cz

Termína ačas:
čas:vvpondělí
pondělí17.
17. 9.
9. 2018
2018 od
Termín
od 16:30-18:00
16:30-18:00aaod
od18:00-19:30
18:00-19:30

S sebou: pohodlné oblečení, podložka na cvičení, overball a chuť cvičit a relaxovat
nebo
ve
středu
19.
9.
2018
od
16:50-17:50
a
od
nebo ve středu 19. 9. 2018 od 16:50-17:50 a od18:00-19:00
18:00-19:00

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! :)

S sebou: pohodlné oblečení, podložka na cvičení, overball a chuť cvičit a relaxovat


S sebou: pohodlné oblečení, podložka na cvičení, overball a chuť cvičit a relaxovat

Cena Kontakt:
permanentky: Pondělí 18 lekcí 1350 Kč (1 lekce 75 min = 75 Kč) vede lektorka Jana


Cena permanentky:
Pondělí 18 lekcí 1350 Kč (1 lekce 75 min = 75 Kč) vede lektorka Jan
Mgr. Blanka Vafková
Středa
17 lekcí
1530 Kč (1 lekce 60 min = 90 Kč) vede lektorka Blanka
mobil: +420 774 881
211, e-mail:
blankavafkova@centrum.cz
Středa
17 lekcí
1530 Kč (1 lekce 60 min = 90 Kč) vede lektorka Blan

Středa 17 lekcí 1530 Kč (1 lekce 60 min = 90 Kč) vede lektorka Blanka

Místokonání:
konání:Výstavní
Výstavnísíň
síň Masarykovo
Masarykovo náměstí
Místo
náměstí5,5,Velká
VelkáBíteš
Bíteš

Cena permanentky: Pondělí 18 lekcí 1350 Kč (1 lekce 75 min = 75 Kč) vede lektorka Jana

Z tábora si odvezete mnoho znalostí a tábornických dovedností a hlavně
 –
spoustu krásných vzpomínek!:)

závěrkaždého
každého
cvičení
Vás
provedu
uvolňující
relaxací.
závěr
cvičení
uvolňující
relaxací.
Tým certifikovaných vedoucích připravil bohatý program, který rozvíjí Na
a Na

Termín a Vás
čas:
v provedu
pondělí
17. 9.
2018 od 16:30-18:00
a od 18:00-19:30
podporuje vztah k přírodě, spolupráci, sounáležitost 
nebo ve středu 19. 9. 2018 od 16:50-17:50 a od 18:00-19:00

• Ubytování účastníků je zajištěno ve stanech s podsadami.
• Hygiena je zajištěna v umývárce s možností teplé vody.
• Strava je zajištěna 5x denně, pestrý jídelníček.

Cena pro členy oddílu: 2350 Kč
Cena pro ostatní: 2550 Kč

V krásné přírodě u obce Šebkovice

Datum konání: 28. 7. - 11. 8. 2018

TJ Sokol Velká Bíteš pořádá:
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BLÍŽÍ SE ČAS DOVOLENÝCH, BUĎME PROTO OBEZŘETNÍ
KRAJ VYSOČINA – Měsíc červen je pro některé z nás dobou, kdy se začínáme připravovat na
letní dovolené. I když hlavní nápor dovolených přichází až během července a srpna, kdy mají děti
dvouměsíční prázdniny, mnoho lidí na dovolenou vyjíždí již nyní. Policisté Krajského ředitelství
policie kraje Vysočina proto apelují na všechny občany, aby dodržovali alespoň základní zásady
prevence tak, aby jejich cesta na dovolenou proběhla bez problémů a zbytečných komplikací.
V první řadě si před odjezdem musíme řádně zabezpečit svůj dům nebo byt. Není také vhodné
sdělovat termín dovolené cizím lidem nebo se s tím dokonce chlubit na sociálních sítích. Zvláště
riskantní je pak zveřejňovat termín dovolené například na Facebooku, kde má mnoho lidí
zpřístupněno velké množství dat, které v kombinaci s informací o přesném termínu odjezdu na
dovolenou výrazně zvýší riziko vloupání do bytu nebo rodinného domu. Pozornost je nutné věnovat
také dětem, kterým by rodiče měly vysvětlit, že nesmějí údaje o bydlišti a termín odjezdu na
dovolenou nikde zveřejňovat nebo tyto informace komukoli bezdůvodně sdělovat. Po dobu
nepřítomnosti v místě svého bydliště bychom si měli uschovat veškeré cennosti, jako jsou například
šperky, finanční hotovost nebo doklady, a to do bezpečnostní schránky nebo do domácího trezorku
pevně zabudovaného ve zdi. Je také dobré požádat některého ze svých příbuzných nebo třeba
dobrého souseda, aby nám v době naší nepřítomnosti pravidelně vybíral poštovní schránku.
Před odjezdem je velmi důležité pečlivě zkontrolovat, zda jsou uzavřena a uzamčena všechna okna
a dveře. V okolí rodinného domu je také dobré uschovat odložené věci, které by pachatel mohl
využít při vloupání do nemovitosti. Jedná se například o žebříky, sekery, krumpáče, motyky a jiné
nářadí. V domě nebo v bytě lze také vytvořit zdání, že je uvnitř někdo přítomen. Můžeme k tomuto
využít elektronické spínací zařízení, které podle našeho nastavení například rozsvítí světla.
Na cestu se musíme dobře připravit. Pokud se rozhodneme cestovat vlastním vozidlem, je velmi
důležité si ho před cestou zkontrolovat. Jedná se především o brzdy, pneumatiky, osvětlení a
chladící kapalinu v klimatizaci – pokud je jí automobil vybaven. Nejlépe je si vozidlo nechat
zkontrolovat odborníky v autoservisu. Před odjezdem bychom si také měli důkladně prostudovat
trasu, kterou pojedeme anebo prověřit místa, kde bude nutné mít dálniční známku nebo kde budeme
muset platit mýtné. Pokud budeme cestovat do zahraničí, tak si musíme uvědomit, že v některých
cizích zemích platí pro provoz na pozemních komunikacích jiná pravidla než je tomu u nás. Proto je
dobré si ještě před samotnou cestou zjistit odlišnosti dopravních předpisů v zahraničí.
Bezprostředně před odjezdem musí mít řidič dostatek spánku a musí být odpočatý. V neposlední
řadě je důležité si dobře rozplánovat tankování pohonných hmot. Je lepší mít stále dostatek paliva,
protože nás při cestě může překvapit celá řada nepředvídatelných situací.
Při samotné jízdě je pak velmi důležité, aby řidič nepřeceňoval své vlastní síly, dodržoval pitný
režim a dostatečný počet bezpečnostních přestávek. Riziko dopravní nehody totiž hrozí zejména při
dlouhé jízdě v noci, pokud ostatní spolujedoucí spí. Na takovou situaci je nutné se předem připravit
a při pociťování prvotních příznaků únavy na tuto situaci okamžitě reagovat a zastavit na prvním
odpočívadle. Samozřejmostí pro každého řidiče je se při jízdě řídit dopravním značením a dbát
pokynů policistů.
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, nprap. David Linhart, Vrchní inspektor, tel: 974 261 208
mobil: 725 868 475, e-mail: david.linhart@pcr.cz
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AUTOBATERIE KOPEČNÝ
VELKÁ BÍTEŠ, Lánice 59, tel. : 566 531 666
Otevírací doba : Po-Pá 7,30-12,00 12,30-16,30

Jsme kamenná prodejna, nejsme internetový obchod. Nabízíme také
doplňkové služby a jsme tu pro Vás ve Velké Bíteši již 20let.
Prodáváme autobaterie značek VARTA, AFA, PLUS, EXIDE, BANNER, motobaterie a
trakční baterie. Dále nabízíme :
 nabíječky
 autodíly na zahraniční vozy
 autodíly pro vozy Škoda
 chladící kapaliny, oleje, filtry, žárovky
 další autopotřeby a autodoplňky

POZOR nyní AKCE !
Sleva u autobaterií do 100Ah 23-25%
Sleva u autobaterií nad 105Ah 35%

Nyní navíc LED svítilna k autobaterii ZDARMA!
K autobaterii VARTA velká LED svítilna v hodnotě 150,- Kč
K ostatním autobateriím malá LED svítilna v hodnotě 75,- Kč

Nabídka platí do vyprodání zásob.

Nabízíme také seniorské elektrické vozíky SELVO

Například tříkolový elektrický

vozík SELVO 3500.6
Cena s DPH 34.990,- Kč

Vozík Vám ZDARMA dovezeme do vzdálenosti 30km.
Výkup staré AKU ( zpětný odběr) stále platí.
Cena za 1 kg…. 14,-Kč, od 200kg …. 15,-Kč, od 500kg …. 16,-Kč ( cena není stálá).

www.kopecny.cz

info@kopecny.cz
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Komerční sdělení / Inzerce

5. – 12. září 2018
HODOVÉ SKLÍPKY | HISTORICKÝ ŠERM | LUNAPARK
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

TRADIČNÍ HODOVÝ PROGRAM

8. září 2018

9. září 2018

VÍNO | DECHOVÁ A CIMBÁLOVÁ MUZIKA | BURČÁK
Více informací na: www.bitessko.com

jedinečná a pohostinná
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