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PROGRAM 
 
Zahájení  
Masarykovo náměstí ve 13.30 hodin. 
 

Haj husičky do pšeničky 
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše – 
skupina mladších dětí, hudební doprovod Karolína 
Hradilová. Vedoucí Eliška Hradilová. 
 

Strejček Nimra 
Stárci z Ostrovačic  –  skupina malých dětí.  
Vedoucí Anna Smutná a Jitka Křížová. 
 

Šohaj 
Stárci z Ostrovačic  –  skupina dětí.  
Vedoucí Anna Smutná a Jitka Křížová. 
 

Kdo si hraje, nezlobí  
Poškoláci – taneční skupina z Velké Bíteše, 
hudební doprovod Táňa Horká.  
Vedoucí Táňa Horká. 
 

Litery 
Stárci z Ostrovačic – skupina mládeže.  
Vedoucí Vlasta Moravová a Mirek Pelikán.  
 

Rozkázali na vojnu 
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše – 
skupina starších dětí, pěvecký sbor, hudební 
doprovod Jaroslav Coufal.  
Vedoucí Silva Smutná a Hana Sedláková. 
 

Medřičské panenky 
Horácký Medřičan  –  folklorní soubor 
a instrumentální hudba z Velkého Meziříčí. 
Vedoucí Iva a Aleš Horkých. 
 

V heřmanovskym kosteličko 
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše – 
skupina starších dětí, pěvecký sbor, hudební 
doprovod Jaroslav Coufal.  
Vedoucí Silva Smutná a Hana Sedláková. 
 

Tance z Brněnska  
Národopisný soubor Ferdinanda Volka 
z Tuřan. 
Vedoucí Iva Kolečková. 
 

Koulelo se, koulelo 
Folklorní skupina žen z Březníka. 
Vedoucí Hana Bábuňková. 
 
 
 

 Maršovská silnice 
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše  – 
skupina dospělých a houslová muzika. 
Vedoucí Milan Vlček a Jana Vlčková.  
 

Skočné tance 
Lučina – folklorní soubor a cimbálová muzika 
z Brna. Vedoucí Jan Sekanina. 
 

Východoslovenské tance 
Vargovčan – folklorní soubor a cimbálová 
muzika z Hanušovců nad Topľou. 
Vedoucí Jozef Varga. 
 

Naše žínky 
Džbáneček – folklorní soubor a instrumentální 
hudba z Martínkova. 
Vedoucí Dana Svobodová a Jiří Lojda.  
 

Lidová veselice 
Džbánek – folklorní soubor a instrumentální 
hudba z Martínkova. 
Vedoucí Dana Svobodová a Jiří Lojda.  
 

Čarování, banování, dívčí vábení 
Lučina – folklorní soubor a cimbálová muzika 
z Brna. Vedoucí Jan Sekanina. 
 

Kým žiješ, tancuj a špivaj 
Vargovčan – folklorní soubor a cimbálová 
muzika z Hanušovců nad Topľou. 
Vedoucí Jozef Varga. 
 

Směs horáckých a podhoráckých tanců 
Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše  – 
skupina dospělých a houslová muzika. 
Vedoucí Milan Vlček a Jana Vlčková. 
 

Zakončení   
Společná písnička přibližně v 18 hodin. 
                    ____  ____ 
 
V případě nepříznivého počasí festival proběhne 
v Kulturním domě ve Velké Bíteši. 
 

Festival se koná v čase Tradičních bítešských hodů. 
Mimo pohostinství, kavárny a cukrárny jsou otevřeny 
hodové sklípky ve dvorech a v podzemí některých 
měšťanských domů i v přilehlých ulicích s nabídkou 
dobrého jídla a pití.  V městském muzeu je otevřena 
výstava krojovaných panenek a geologicko-
mineralogická expozice; v Klubu kultury výtvarná 
výstava; v základní umělecké škole výstava bonsají; 
v chovatelském areálu výstava drobného zvířectva; 
na náměstí jarmark lidových řemesel. Večer hrají 
k poslechu a k tanci na náměstí pod májí dechové 
hudby Doubravěnka a Bobrůvanka; ve sklípku 
"Na Pětce"  cimbálová muzika Špunt a ve sklípku 
"Na Sedmičce" cimbálová muzika Šmytec.  
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Slovo z radnice

Vážení spoluobčané,
chtělo by se mi dnes na tomto místě říci: „re-

konstrukce náměstí skončila, máme hotovo“. Jeden 
velký stavební záměr je u konce a rozhodně je na-
místě poděkovat všem, kteří se na projektu obou 
částí přestavby Masarykova náměstí podíleli. Ze-
jména pak projektantům, stavebním firmám a vlast-
ním i smluvním odborníkům v oblasti stavebnictví, 
kteří stavbu řídili a dohlíželi na dodržování správ-
nosti celého procesu výstavby. Stavby si v  časových 
fázích provádění dlaždičských a dokončovacích 
prací dokonce zasloužily oprávněně i vysoce kladné 
hodnocení veřejnosti za pracovní nasazení dělníků 
a celkový výsledek. Nová podoba náměstí má však i některé své nespokojené hlasy.  
Je správné, když hodnotíme věci svýma očima, svým rozumem. Hodnocení by však 
mělo být objektivní a věcné.  Ten, kdo hodnotí, by se měl vždy seznámit s objek-
tem svého hodnocení, jeho obsahem či principem. V případě kritického hodnocení 
náměstí, bohužel většina současných kritiků přejímá cizí povrchní a nesprávné ná-
zory, případně se vůbec neorientuje v dané problematice. Pokud o to stojí, snažíme se 
těmto lidem smysl a náš záměr rekonstrukce náměstí objasnit. Nakonec, svůj názor 
na výsledek přestavby jste si již sami jistě udělali. Já sám jsem s novou tváří náměstí 
velmi spokojen a očekávám, že dosázení vyrostlých stromů na začátku října bude 
ještě dalším argumentem pro nové náměstí.

Na vedení města, to dosluhující i na ta příští, však čekají v příštích dnech, měsících 
a letech další stavební záměry, u kterých je nezbytné v nastavené kvalitativní a este-
tické úrovni úpravě veřejných ploch pokračovat i mimo vlastní centrum města. Zá-
měry realizace kruhové křižovatky a úpravy „Valů“ po základní školu včetně veřejného 
osvětlení v příštích dvou letech budou prvními z řady konkrétně připravovaných akcí. 
Následovat by, dle mého názoru měly další projekty úprav za měšťanskými domy na 
horní straně náměstí nebo například úprava zbývající části Masarykova náměstí od kři-
žovatky s ulicí Kostelní po ulici Lánice či úpravy ulice Pod Hradbami. Nicméně i řada 
dalších ulic a prostranství ve městě již výrazně potřebuje stavební úpravy. To samé se 
týká i místních částí města. Jednou z takových akcí, která nyní doputovala ke konci své 
první části, je oprava komunikačních ploch v Nové Čtvrti po předcházejícím budování 
inženýrských sítí. Úsek vozovky od fotbalového stadionu po ulici Tišnovskou byl ke 
konci srpna připraven pro položení asfaltového krytu, současně byla provedena nová 
zádlažba vjezdu na stadion. Chodníkové plochy jsou provedeny ze štěrkodrti, neboť de-

4



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

finitivní dlážděné povrchy budou provedeny až v příštím roce, společně s rekonstrukcí 
sítí a opravou komunikačních ploch ve zbývající části Nové Čtvrti.

Z kategorie komunikačních staveb je i aktuálně projektovaná úprava komunikace ulice 
Rajhradská v úseku od ulice Jihlavské po Výsluní. Zde město v koordinaci s krajem Vy-
sočina společně připravují v dalších dvou letech rozšíření vozovky a provedení chodníků  
a inženýrských sítí tak, aby tento dopravně závadný a léta přehlížený úsek krajské vozovky 
byl přebudován a definitivně vyřešen. Bezpečnost občanů na přechodech a kolem průjezd-
ných krajských a státních komunikací je i pro mou osobu značnou prioritou. Proto jsem 
uvítal shodu vedení města na osazení dalších šesti měřičů rychlosti automobilů u průjezd-
ných úseků komunikací ve Velké Bíteši, ale též v Košíkově, Ludvíkově a Bezděkově. V Ho-
lubí Zhoři k nim v budoucnu přibudou další dva měřiče, které by dle smlouvy o spolupráci 
měla instalovat firma BIOGAS OKS, která má zájem v areálu bývalého družstva realizovat 
gasifikační stanici.

Závěr prázdnin byl konečným termínem pro další dvě akce ve městě. První z nich,  
srpnová oprava asfaltového krytu silnice I/37 v úseku ulice Za loukama, byla akcí, připrave-
nou Ředitelstvím silnic a dálnic. Organizace dopravy, vypracovaná odbornou dopravní fir-
mou a schválená Policií ČR, pomocí semaforů, za přispění neukázněných řidičů a též zlodějů,  
kteří jeden semafor dokonce ukradli přímo ze stavby, se při této akci projevila jako přinej-
menším problematická. Připomínky k tomuto stavu a požadavky na zlepšení stavu doprav-
ního značení během stavebních prací jak ze strany občanů, tak města, byly proto zcela na 
místě. K nově opravené vozovce přibude v blízkosti křižovatky ulice kpt. Jaroše a Jihlavská  
v blízké době i tolik potřebný přechod pro chodce, který spojí ulici Za Loukama ve směru 
do centra města s chodníkem podél provizorního parkoviště a kolem trafostanice u potoka.  
V rámci opravy komunikace na ulici kpt. Jaroše, je ještě na příští rok připraveno obnovení 
přechodu pro chodce do ulice Zmola. Druhou akcí, která úspěšně finišovala do svého závěru 
na konci srpna, byla půdní vestavba a rekonstrukce prostor v SOŠ Jana Tiraye na Tyršově ulici. 
V tomto případě škola získala kvalitní prostorové podmínky pro přestěhování pracovišť prak-
tického vyučování z objektu Lánice 300 do své hlavní budovy. Zároveň tak byla dána „zelená“ 
pro zahájení zateplení objektu v Lánicích v letošním roce a dokončení následných stavebních 
úprav a tím vytvoření dalších 50 míst pro žáčky mateřské školy Lánice v roce příštím.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás ještě jednou všechny pozval na připravované kulturní akce města  

v měsíci září. Na oslavy 600 let výročí založení nejstarší městské knihy v našem městě, v rámci 
kterých bude v sobotu 6. září slavnostně otevřeno po své přestavbě Masarykovo náměstí a or-
ganizováno IX. Mistrovství ČR historických velocipedů. Dále pak na Tradiční bítešské hody, 
které se letos konají od 10. do 17. září. Z jejich bohatého programu pak v sobotu 13. září 2014 
na XII. ročník folklorního festivalu Setkání na Podhorácku, který letos obohatí i folklorní 
soubor Vargovčan ze slovenského partnerského města Hanušovce nad Topľou. 

Milan Vlček, starosta města 
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zveMe vÁS

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
vás zve Studio oriflame k návštěvě a „ochutnávce” výrobků.
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 88 – 2. patro
Kontakt: info@studiovbitesi.cz,  www.studiovbitesi.cz, tel: 607 909 462

Pondělí dne 1. září a 8. září 2014 od 14.00 do 16.30 hodin
nÁBor novÝcH cviČeneK ModernÍ GYMnaSTiKY
Další nábor každé pondělí ve sportovní hale TJ Spartak, kdy budou pokračovat pravidelné 
tréninky oddílu.
Organizuje: TJ Spartak

Pondělí dne 1. září 2014 v 16.00 hodin
eleKTronicKÁ aUKce na dodÁvKU eleKTŘinY a PlYnU - PŘednÁŠKa 
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
Více informací na www.chciusporu.cz, tel. 602 381 492
Organizuje: Společnost Terra Group Investment, a.s. 

Úterý dne 2. září 2014 v 17.00 hodin
vÝSTava KroJovanÝcH PaneneK
Vernisáž výstavy krojovaných panenek ze sbírky Marie Žilové a Evy Jurmanové.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Středa dne 3. září 2014 v 10.00 hodin
„PoznÁvÁMe dolnÍ raKoUSKo“
Přednáška z cyklu vzdělávacích seminářů pro seniory s názvem „Letní škola seniorů Kraje 
Vysočina“. Vstupné pro seniory zdarma. 
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Krajský úřad Kraje Vysočina spolu s Informačním centrem a Klubem kultury

Pátek dne 5. září 2014 v 17.00 hodin
„velKoBÍTeŠSKÁ MĚSTSKÁ KniHa z roKU 1414 - HiSToricKÉ SoUviSloSTi 
vzniKU, oBSaHU i Tradice“
Formou besedních vstupů vystoupí Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D a Mgr. Martin Štindl, Ph.D.
Výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
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Pátek dne 5. září 2014 v 18.00 hodin
„nÁMĚSTÍ v ProMĚnÁcH ČaSU“
Vernisáž výstavy k příležitosti 600 let Městské knihy bítešské a oslav otevření rekonstruo-
vaného náměstí.
Malý výstavní sál Městského muzea ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Sobota dne 6. září 2014 od 10.00 do 22.00 hodin
SlavnoSTnÍ oTevŘenÍ zreKonSTrUovanÉHo MaSarYKova nÁMĚSTÍ 
+ MiSTrovSTvÍ ČeSKÉ rePUBliKY HiSToricKÝcH velociPedŮ - iX. roČnÍK
V programu vystoupí: Michal David, David Kraus s kapelou, J. A. Kronek – ALBAND, 
Všichni svatí, Český animační team.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

neděle dne 7. září 2014 od 9.00 hodin
vÝleTnÍ aKce S doProvodnÝM ProGraMeM na dolnÍM 
(KnollovĚ) MlÝnĚ
Harmonogram akce: 
1. zahájení: 9.00 hod. – projekce – záznam vystoupení dětí ze základní školy s pásmem  
 o mlýnech
2. Ukázka mletí a vysévání – Phdr. radim Urbánek, ředitel – Muzeum vysoké Mýto
Přednáška s projekcí    9.30 – 10.30
Vysévání   10.30 – 12.30
Přednáška s projekcí  14.00 – 15.00
Vysévání   15.00 – 17.00
3. dílnička – výrobky ze dřeva – lubomír Fuchs   10.00 – 17.00  
4. dílnička – pletené výrobky – sláma – ošatka – Barbora Hrdinová  10.00 – 17.00 
5. odpoledne a večer s country kapelou     15.00 – 22.00 
další podpůrné aktivity:
1. Ukázka kování koní
2. výstava – mlýny a řemesla (historické fotografie mlýnů, faksimile mlynářského řádu,  
 faksimile zápisu z první městské knihy, zápisy z vodní knihy)
3. Ukázka předení nebo tkaní
4. Svezení na koních (odměna pro děti, které projdou všemi dílničkami a dostanou razítka)
vyprávění krajánka, malíře a spisovatele vládi Jandy - pro děti - Na tom Bošileckém 
mostku, pro dospělé - Mlýny na Zlaté stoce, prodej knih s autorským podpisem a výstavka 
obrázků a ilustrací.
Občerstvení zajištěno. Parkování automobilů na příjezdové komunikaci k lomu Colas z Křoví.
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Pondělí dne 15. září 2014 ve 14.00 hodin
SlavnoSTnÍ oTevŘenÍ novÝcH ProSTor MaTeŘSKÉHo cenTra BÍTeŠÁČeK
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Úterý dne 16. září 2014 od 9.00 do 11.00 hodin
MaTeŘSKÉ cenTrUM BÍTeŠÁČeK
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Středa dne 17. září 2014 v 10.00 hodin
„KUrz PŘeŽiTÍ do 100 leT“
Přednáška z cyklu vzdělávacích seminářů pro seniory s názvem „Letní škola seniorů Kraje 
Vysočina“. Vstupné pro seniory zdarma. 
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Krajský úřad Kraje Vysočina spolu s Informačním centrem a Klubem kultury

Středa dne 17. září 2014 ve 14.00 hodin
PravidelnÁ ScHŮzKa SeniorKlUBU
Kvízové odpoledne
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 18. září 2014 v 18.00 hodin
neToPÝŘÍ noc
Beseda pod vedením Martina Maláče
Velký výstavní sál muzea, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši a Základní škola Velká Bíteš

Sobota dne 20. září 2014 od 14.00 hodin
PoHodovÁ devÍTKa – 1. roČnÍK BĚŽecKÉHo zÁvodU
Délka: 9,2 km, místo startu, šatny, prezentace: stadion FC Spartak Velká Bíteš
Trasa: okruh Fotbalový stadion - Vlkov - Vlkov hl.n. - Chatky - Fotbalový stadion
Kategorie: budou vyhodnoceny první tři muži, ženy, nejlepší Bítešák, Bítešačka
Více informací: www.behbites.cz, FB stránky události
Organizuje: FC Spartak Velká Bíteš

Úterý dne 23. září 2014 od 9.00 do 11.30 a od 14.00 do 16.30 hodin
BazÁreK S PodziMnÍM oBleČenÍM a oBUvÍ Pro dĚTi
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček
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Středa dne 24. září od 8.00 do 16.00 hodin
BÍTeŠSKÉ TrHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 24. září 2014 v 10.00 hodin
„BezPeČÍ Pro SeniorY“
Přednáška z cyklu vzdělávacích seminářů pro seniory s názvem „Letní škola seniorů Kraje 
Vysočina“. Vstupné pro seniory zdarma. 
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Krajský úřad Kraje Vysočina spolu s Informačním centrem a Klubem kultury

Sobota dne 27. září 2014 v 9.00 hodin
vÝleT na Kole „vzHŮrU K PraMenŮM“ – K PraMenU HaldY
Prameny tohoto potoka se nachází v lesích pod Svatou horou. Vracet se bude přes Ondrůšky.
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

neděle dne 28. září 2014 v 9.00 hodin
SvaTovÁclavSKÝ PocHod
5. ročník turistického pochodu. Start v přírodní učebně u ZŠ Velká Bíteš Sadová 579. 
Trasy 6, 10, 14 km.
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš a Pionýrská skupina Velká Bíteš

Pondělí dne 29. září 2014 v 16.00 hodin
eleKTronicKÁ aUKce na dodÁvKU eleKTŘinY a PlYnU - PŘednÁŠKa 
Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
Více informací na www.chciusporu.cz, tel. 602 381 492
Organizuje: Společnost Terra Group Investment, a.s. 

od 29. září do 3. října 2014 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin
vÝSTava  - „za niTKoU niTKa, Ke STeHU STeH“ 
Vystavovatelky: Jarmila Jersáková - vlněné šály a klobouky, Marta Ondarzová – kabelky, 
Petra Pokorná - háčkované doplňky
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami

aKce FarnoSTi velKÁ BÍTeŠ:

neděle dne 7. září 2014 v 8.00 hodin - Mše sv. v bítešském kostele s chasou. 
Stárci a stárky při bohoslužbě poděkují za úrodu.
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Sobota dne 13. září 2014  v 15.00 hodin – BÍTeŠ HledÁ Borce na farní zahradě. Sedm 
sportovních soutěží pro děti od 5 do 14 let rozhodne, kdo je bítešským borcem. Skákací 
hrad, trampolína, bohaté občerstvení. Nejlepší borce odmění Tomáš Kučera. Srdečně zve 
farnost, Kolpingova rodina a KDU-ČSL.

neděle dne 14. září 2014 v 8.00 a 9.30 hodin -  Slavnostní hodové bohoslužby 
Ranní mše sv. s bítešskou chasou.

Sobota dne 27. září 2014 se uskuteční – Farní pouť ke hrobu svaté Zdislavy  do 
Jablonného pod Ještědí.

Sobota dne 27. září 2014 ve 20.00 hodin - vÁclavSKÁ zÁBava, tentokrát v sokolovně. 
Sousedská taneční zábava s pohoštěním a dobrým vínem • Vstupenky za 70 • Všechny zve 
bítešská Kolpingova rodina. 

PŘiPravUJeMe:

Středa dne 22. října 2014 v 18.00 hodin
„KŠanda“ – KoMedie znÁMÉHo KoMiKa JaroSlava SYPala
Komedii ze současnosti, nabitou humorem hrají herci pražských divadel Martin Maxa, 
Rostislav Kuba, Miroslav Šimůnek, Milan Pitkin, Miluše Bitnerová, Petr Jančařík, Michaela 
Kuklová, Tereza Šefrnová a Jaroslav Sypal.
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 29. října 2014 v 18.00 hodin
„ŽÍT zdravĚ… ale JaK? Přednáška MUdr., n.d. Jaromíra Bertlíka
Obsahem přednášky jsou informace o zdraví, lidském těle, podmínky bezchybné funkce 
lidského těla a nepříznivé zdravotní vlivy současnosti a možnosti jejich nápravy. 
Předprodej vstupenek (á 30 Kč) bude zahájen v Turistickém informačním centru, Masary-
kovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s nezávislými distributory 
kanadské společnosti Akuna

BÍTeŠSKÉ TrHY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Středa dne 24. září 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
Středa dne 22. října 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
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Středa dne 19. listopadu 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
Středa dne 3. prosince 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
Středa dne 10. prosince 2014 od 8.00 do 16.00 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

TradiČnÍ BÍTeŠSKÉ HodY

STŘeda 10. zÁŘÍ – STŘeda 17. zÁŘÍ 2014

Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rych-
tářkou, prvním stárkem a stárkou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska  
a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na 
Tradiční bítešské hody. 

STŘeda 10. zÁŘÍ
17.00 hod. zaHÁJenÍ BÍTeŠSKÝcH HodŮ 
 STavĚnÍ MÁJe za doprovodu dechové hudby GalÁni na Masary- 
 kově náměstí a otvírání hodových sklípků 
19.00 hod. TaTaBand  a jeho dixilend pod vedením Josefa Kučery hraje ve 
 sklípku „Na Pětce“

ČTvrTeK 11. zÁŘÍ
19.00 hod. Vystoupení skupiny ŽalozPĚv ve sklípku „Na Pětce“ a host Luboš  
 Hrdlička – zakladatel skupiny Nezmaři
19.00 hod. Hraje mexická kapela MariacHi eSPUelaS na terase Bowling Baru

PÁTeK 12. zÁŘÍ
17.00 hod. KŘeST HvĚzdY zpěváka romana Horkého, kmotrem hvězdy bude  
 ilona csáková, následovat bude koncert skupiny KaMeloT a host  
 adaM KUKaČKa na Masarykově náměstí na hlavním pódiu pod  
 májí. Moderuje MarTin HrdinKa.
18.30 hod. Show noTY z FilMŮ – hity z populárních zahraničních i českých  
 filmů (účinkují: Roman Vojtek, Šárka Marková, Jan Urban, Hynek  
 Svrček, Kateřina Nováková, Gabriela Urbánková a další) na hlavním  
 pódiu pod májí
20.00 hod. Koncert aBBa STarS na hlavním pódiu pod májí
21.00 hod. Koncert 80´s FacTorY na hlavním pódiu pod májí
19.00 hod. Posezení u cimbálu s ciMBÁlovoU MUziKoU STaniSlava  
 GaBriela ve sklípku „Na Pětce“ 
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SoBoTa 13. zÁŘÍ 
SeTKÁnÍ na PodHorÁcKU – Xii. ročník folklorního festivalu
13.30 hod. Přehlídka souborů a krojovaných skupin z Podhorácka, sousedních  
 regionů a hostů na hlavním pódiu pod májí. V programu vystoupí  
 Národopisný soubor Bítešan z Velké Bíteše, Stárci z Ostrovačic,  
 folklorní soubor Horácký Medřičan,  národopisný soubor Ferdinanda  
 Volka z Tuřan, folklorní skupina žen z Březníka, folklorní soubor  
 Džbánek a Džbáneček z Martínkova, folklorní soubor Lučina z Brna  
 a folklorní soubor Vargovčan z partnerského města Hanušovce  
 nad Topľou.
Součást festivalu:
19.00 – 21.00 hod. Vystoupení dechové hudby doUBravĚnKa na hlavním pódiu pod májí
21.00 – 23.00 hod. Vystoupení dechové hudby BoBrŮvanKa na hlavním pódiu pod májí 
19.00 – 24.00 hod. ciMBÁlovÁ MUziKa „ŠPUnT“ ve sklípku „Na Pětce“ 
19.00 – 24.00 hod. ciMBÁlovÁ MUziKa „ŠMYTec“ ve sklípku „U Hasičů na Sedmičce“
15.00 hod.  BÍTeŠ HledÁ Borce - sedm sportovních soutěží pro děti od 5 do  
 14 let rozhodne, kdo je bítešským borcem. Kde: Farní zahrada, Kostelní 71.
16.00 hodin     Posezení s country skupinou „naconoty“ před kulturním domem
18.30 hodin  Koncert – duo Siempre nuevo s mezzosopranistkou Barborou  
 Poláš kovou „Guitarra cantante“ na nádvoří základní umělecké školy
    
nedĚle 14. zÁŘÍ
8.00 – 9.00 hodin SlavnoSTnÍ BoHoSlUŽBa v kostele sv. Jana Křtitele za účasti  
 krojované chasy
9.00 – 11.00 hod.  STÁrci zvoU STÁrKY za doprovodu dechové hudby GalÁni 
9.30 – 11.30 hod. Vystoupení dechové hudby HoranKa na hlavním pódiu pod májí 
12.00 – 12.15 hod.  KoleČKo Pro cHaSU na hlavním pódiu pod májí
13.30 hod. KroJovanÝ PrŮvod MĚSTeM od kulturního domu na Masary- 
 kovo náměstí. V průvodu půjde i skupina historického šermu TaraniS.
13.30 hod. BÍTeŠanÉ Pod HodovÓ MÁJÓ – taneční a písňový program ná- 
 rodopisného souboru BÍTeŠan
15.00 hod. TradiČnÍ HodovÝ ProGraM krojované chasy s rychtářem  
 a právem: Česká beseda, první stárek předává dožínkový věnec,  
 Moravská beseda, paragrafy, sólo pro rychtáře a rychtářku, zavádění. 
 Hraje dechová hudba lidUŠKa na hlavním pódiu pod májí
16.00 – 16.45 hod. Vystoupení skupiny historického šermu TaraniS za „Starou poštou“

16.00 – 20.00 hod. Posezení u cimbálu S ciMBÁlovoU MUziKoU JaroSlava  
 ČecHa ve sklípku „Na Pětce“
16.00 – 20.00 hod ciMBÁlovÁ MUziKa „PÚČiK“ ve sklípku „U Hasičů na Sedmičce“
16.00 hod. loSovÁnÍ HodovÉ ToMBolY na Masarykově náměstí u domu čp. 5 
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STŘeda 17. zÁŘÍ
17.00 hod. KÁcenÍ MÁJe
19.00 hod. HodovÉ dozvUKY se skupinou noTaBene ve sklípku  
 „Na Pětce“

V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.

od 8. září do 19. září 2014 
HodovÁ vÝSTava oBrazŮ MalÍŘe a ilUSTrÁTora MiroSlava PoSPÍ-
Šila, doPlnĚnÁ o UKÁzKY MaYoloGa Jana KoTena 
Slavnostní vernisáž se bude konat v pondělí 8. září 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 hod., v sobotu 13. září od 13.00 do 17.00 hod. 
a v neděli 14. září od 10.00 do 18.00 hod.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota a neděle 13. - 14. září 2014
HodovÁ vÝSTava droBnÉHo zvÍŘecTva
Pro veřejnost bude výstava přístupna v sobotu od 8.00 do 18.00 hodin a v neděli od 8.00 do 
17.00 hodin. Na výstavě je možno zakoupit kvalitní chovná zvířata pro doplnění vlastních 
chovů. Výstavy se konají v chovatelském areálu ve Velké Bíteši v ulici Lánice č. 55.
Organizuje: Český svaz chovatelů, Základní organizace Velká Bíteš

FarMÁŘSKÉ TrHY a JarMarK lidovÝcH ŘeMeSel
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle

MĚSTSKÉ MUzeUM 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti velkobítešska 
výstava krojovaných panenek ze sbírky Marie Žilové a Evy Jurmanové 
Hodový víkend sobota 13. a neděle 14. září ve 12.30 hod. – Komentovaná prohlídka kos-
tela sv. Jana Křtitele 
Městské muzeum otevřeno: úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod. 
Hodový víkend: sobota 10.00 – 17.00 hod. a neděle 10.00 – 18.00 hod. 

PŘedvÁdĚcÍ aKce vozidel oPel doBrovolnÝ 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hodin
Neděle: 10 – 17 hodin
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PŘedvÁdĚcÍ aKce vozidel niSSan J.P.n. carS 
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hodin
Neděle: 10 – 17 hodin

UzavÍrKa MaSarYKova nÁMĚSTÍ
od pátku 12. 9. 2014 (00.00 hod.) do neděle 14. 9. 2014 (24.00 hod.) bude z důvodu 
konání kulturních akcí UzavŘeno celé MaSarYKovo nÁMĚSTÍ. nÁHradnÍ  
aUToBUSovÁ zaSTÁvKa BUde v Ulici za PoToKeM. individuální doprava 
bude povolena pouze v pátek 12. 9. 2014 do 15.00 hod. 

zPrÁvY z radnice

cHceMe zPoMaliT doPravU na JiHlavSKÉ 

o prázdninách se na vedení města opakovaně obrátili obyvatelé ulic Jihlavská a na vý-
sluní s prosbou o zklidnění dopravy v dané lokalitě. Protože se tuto otázku snažíme 
intenzivně řešit, rád bych informoval o tom, co mohou občané očekávat.

Hlavním prvkem, který zklidní dopravu v této lokalitě, bude zpomalovací semafor,  
který pustí pouze řidiče dodržující předepsanou rychlost. Bohužel ulice Jihlavská je vjez-
dem do města po rovné hlavní silnici od Velkého Meziříčí a navíc z kopce. To svádí řidiče 
k rychlé jízdě a právě semafor je účinným řešením. Již letos jsme žádali o dotaci na tento 
semafor. Bohužel jsme zatím nebyli úspěšní, nicméně na základě jednání s krajem považu-
jeme téměř za jisté, že dotaci získáme a semafor zřídíme.
vzniknou nové přechody pro chodce

K lepšímu komfortu obyvatel zmíněné oblasti jistě přispěje i rozšíření silnice k Jindři-
chovu. Na naši žádost již Kraj Vysočina zadal projektovou dokumentaci. Kromě rozšíření 
silnice zde vznikne nový chodník, který bude financovat město. V souvislosti s tím vznik-
nou dva přechody pro chodce – první přes ulici Jihlavská kousek za velkou křižovatkou se 
silnicí I/37 a druhý právě přes ulici Rajhradská (směrem na Jindřichov).

Budování přechodů je ovšem citlivá věc. Možná jste si všimli, že v posledních letech  
v Bíteši několik přechodů pro chodce bylo odstraněno právě kvůli zvýšení bezpečnosti. Ce-
lou problematiku jsme probírali s dopravní policií. Ta zpracovala analýzu bezpečnosti všech 
přechodů ve městě. Na jejím základě policie doporučila zrušit vybrané přechody. Důvod 
je jednoduchý: hodně chodců umírá právě na přechodech nesplňujících technické normy 
(především rozhledové podmínky). Když mají přejít mimo přechod, dávají si mnohem víc 
pozor a mrtvých pak ubývá. Přechod sice vytváří chodcům pocit bezpečnosti, mnohdy je 
to bohužel falešný pocit. Pro zvýšení bezpečnosti se snažíme postupně přechody uvést do 
souladu s požadavky norem.
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Díky všem, kdo se na nás obracejí s náměty a dotazy. Je to velice užitečné pro naše plá-
nování dopravních investic.

Tomáš Kučera, místostarosta

ŠKolY

MaTeŘSKÉ cenTrUM BÍTeŠÁČeK v novÉM

Se zářím se vrací Mateřské centrum Bítešáček, a to úplně v novém. Tímto Vás zveme 
na slavnostní otevření našeho nového centra, které se uskuteční v pondělí 15. září od 
14.00 hodin v prvním patře Kulturního domu ve Velké Bíteši. Přijďte si prohlédnout nové 
prostory a pohrát si s novými hračkami. Nebude chybět ani krátký zábavný program  
a malé pohoštění.

A pro koho je určeno naše centrum a co nabízí? Scházíme se pravidelně každé úterý od 
9.00 do 11.00. Věk dětí není omezen. Vstupné je dobrovolné, z příspěvků se hradí nové hračky  
a výtvarné potřeby. Děti si pod dozorem svých rodičů hrají, malují nebo něco vyrábí. 

I v tomto školním roce Vás čeká spousta zajímavých akcí. Kromě našich pravidelných 
schůzek nebudou chybět oblíbené bazárky, můžete se těšit na dětské dílničky či vyrá-
bění pro maminky. Od října se vrátí i projekt Knihovna patří dětem a nově na tento mě-
síc plánujeme i cvičení pro nejmenší. Na listopad už nyní připravujeme Průvod světýlek,  
ale to už moc předbíháme. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte prostřednictvím 
e-mailu mcbitesacek@seznam.cz, také nás najdete na facebooku.

Na úterý 23. září 2014 pro Vás chystáme bazárek s podzimním dětským oblečením  
a obuví, a to již v nových prostorách v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Oblečení noste  
v pondělí 22. září od 9.00 do 11.00 hodin a od 15.00 do 17.00 hodin pouze do našeho no-
vého centra. Prodávající platí poplatek 45 Kč, který je použit na nákup materiálu a hraček 
pro MC Bítešáček. Věci opatřete dvěma kusy kvalitních nálepek, kde bude uvedeno jméno, 
číslo a cena. Dále je třeba dodat seznam oblečení. Počet kusů je omezen na 100. Peníze  
a neprodané oblečení se budou vydávat pouze ve středu 24. září od 9.00 do 11.00 hodin  
a od 14.00 do 15.30 hodin. 

Nakonec bychom rádi poděkovali TJ Orli za finanční dar pro naše centrum, který bude 
využit na sportovní akce a na Průvod světýlek.

Petra Pařilová, Mateřské centrum Bítešáček

PoHÁdKovÁ KniHa KoMPleTnÍ, aneB zÁcHrana 
PoHÁdeK na PŘÍMĚSTSKÉM TÁBoŘe Se zdaŘila

Na přelomu července a srpna probíhal v Bíteši příměstský tábor. V pondělí ráno děti 
zjistily, že v pohádkové knize chybí listy pohádek… Celý týden proto pomáhaly pohád-
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kovým bytostem plnit úkoly, aby si mohly chybějící listy do knihy doplnit a pohádku 
přečíst. V pondělí děti vyrazily na louku za čističkou, kde pomohly Červené karkulce 
nanosit dobroty do košíčku a zahnat strašlivého vlka. V úterý děti hledaly na farní za-
hradě perníčky z perníkové chaloupky, aby se mohli Jeníček s Mařenkou zachránit  
a darovat jim další stránku pohádky. Ve středu na děti na základní škole čekala kočička  
s pejskem. Aby táborníci získali další stránku pohádky, museli absolvovat několik spor-
tovních disciplín (přechod přes lavičku, skákání na jedné noze, prolézání obručemi,  
válení sudů, střelba na branku,…). Ve čtvrtek děti plnily úkol, který jim zadal vodník  
a čertík, po obědě si pak děti mohly do knížky doplnit list z pohádky Princezna ze mlejna. 
V pátek se děti vypravily na poslední cestu za pohádkou. Cestou po Bíteši musely plnit 
různé úkoly (trhat kytičky, hledat dvojice zvířátek, najít oříšky) a v cíli nakonec ještě 
najít střevíček pro Popelku, která jim dala poslední chybějící stránku do pohádkové 
knihy. Odpoledne na farní zahradě na děti čekalo ještě překvapení – hledání pokladu,  
které ukončilo první příměstský tábor.

Velké poděkování patří Milče Tesařové, Ivance a Jarce Cendelínovým, že se do tábora 
spolu se mnou pustily. Základní umělecké škole – p. Františkovi Kratochvílovi, že nám 
poskytl zázemí. O. Bohumilovi za možnost pobývat na farní zahradě. Základní škole –
řediteli Zdeňku Strašákovi za možnost pobývat v tělocvičně v případě deštivého počasí. 
Jeřábkově pekárně za vynikající svačiny. Restauraci Naše bítešská za výborné obědy.  
A samozřejmě dětem, které nadšeně plnily úkoly.

Jana Střechová

aKTUaliTY z MŠ MaSarYKovo nÁMĚSTÍ a MŠ lÁnice

Prázdniny, čas dovolených a od- 
počinku, jsou za námi. Dětem, ro-
dičům a zaměstnancům škol začíná 
nový školní rok. Na počátku září 
plánujeme a připravujeme pro-
voz MŠ. Všichni doufáme, že se ve 
školce budou děti dobře cítit a bu-
dou spokojené.

Prázdniny, kdy mateřskou školu 
navštěvovalo méně dětí, byly vyu-
žity pro přípravu a zabezpečení ně-
kterých projektů a aktivit, které se promítnou do života MŠ v novém školním roce:
 - naše mateřská škola byla vybrána, na doporučení Inspektorátu ČŠI v Kraji Vysočina  
  (Česká školní inspekce), jako jedna z pilotních mateřských škol z Kraje Vysočina pro  
  ověřování nového informačního systému ČŠI v ČR. Tento informační iPORTÁL bude  
  sloužit nejen školám samotným a jejich pedagogickým pracovníkům, ale i rodičům,  
  zřizovatelům a široké veřejnosti k tomu, aby měli možnost získat o konkrétní MŠ,  
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  ZŠ nebo SŠ dostatek aktuálních informací. Pilotáž probíhala v měsíci červenci 2014  
  a celý systém by měl být spuštěn do provozu od září 2014 pro všechny školy ČR;
 - MŠ připravuje nové webové stránky, které se rozběhnou v průběhu září, a to pod novou  
  adresou www.skolkabites.cz;
 - MŠ bude mít jiná telefonní čísla a poskytovatele telekomunikačních služeb, což by mělo  
  vést nejen k úsporám provozních prostředků, ale i ke zkvalitnění telefonního připojení,  
  kdy by již nemělo docházet k výpadkům. Nová telefonní čísla budou k dispozici na  
  webových stránkách a budou platit od 1. listopadu 2014;
 - v MŠ Lánice pokračovaly práce na realizaci projektu OPŽP Ministerstva životního  
  prostředí ČR „Přírodní zahrada mateřské školy ve Velké Bíteši, aneb Příroda na dosah“.  
  Termín předání této stavby je 30. listopad 2014;
 - v závěru minulého školního roku byla MŠ úspěšná při získání dotace z Fondu Kraje  
  Vysočina v grantovém programu Životní prostředí 2014. Dotaci jsme získali v oblasti  
  environmentálního vzdělávání a osvěty s projektem „Příroda a my“, jehož koncepce  
  přímo navazuje na výše zmíněný projekt z MŽP. Děti a rodiče obou našich MŠ se tak  
  mohou těšit na různé společné aktivity a setkání. Děti pak na nové ekologické koutky  
  ve třídách, na výjezdy do ekologických center, apod. Rádi bychom těmito aktivitami  
  nastartovali již u dětí předškolního věku kladný a odpovědný vztah k přírodě, a to jak  
  ve Velké Bíteši a okolí, ale i v jejich každodenním životě. K tomuto účelu využijeme  
  zároveň i značný finanční příspěvek firmy AG FOODS Group a.s. a jejich zaměstnanců;
 - budova MŠ v Lánicích se začne od září zateplovat a z I. patra bude přestěhováno  
  zařízení SOŠ Jana Tiraye do nově zbudovaných prostor na ulici Tyršovu. V Lánicích  
  pak budou zahájeny přípravné práce na rekonstrukci I. patra pro dvě další třídy MŠ.  
  V této souvislosti bude provoz MŠ téměř po celý školní rok náročnější a bude vyžado- 
  vat od dětí, rodičů i zaměstnanců notnou dávku trpělivosti a tolerance.

Věříme, že se podaří uskutečnit záměry zřizovatele Města Velká Bíteš a naší MŠ bez kom-
plikací a jednotlivé kroky povedou ke vzniku moderního a funkčního prostředí pro naši 
nejmladší generaci.  

Hana Sedláková, ředitelka MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

BYli JSMe ÚSPĚŠnÍ 

V rámci Studia pro ředitele škol a školských zařízení, které jsem absolvovala před něko-
lika roky, jsem si jako téma vybrala „Grantová a dotační činnost ve škole“, tedy z pohledu 
některých učitelů jednu z nadstandardních oblastí financování školy, nicméně oblasti v po-
slední době velice důležitou, lákavou, motivující, oblasti, která v každém případě posunuje 
školu v materiální, ale i výchovné rovině do plusových hodnot. V mé studijní závěrečné 
práci jsem se pokusila ukázat, že za pomoci těchto financí lze i na mateřské škole realizovat 
projekty, které jsme dosud z omezených zdrojů státního rozpočtu financovat nemohli.

Škola sice není podnikatelský subjekt, tudíž nepodniká a není nucena podléhat honbě 
za generováním zisku a majetku, ovšem na druhé straně má ředitel povinnost úroveň školy 
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zlepšovat, zvyšovat zájem veřejnosti o školu a školu někam posouvat a to bez kvalitního 
finančního zázemí nelze.

Většina pedagogů naší školy je velice kreativní, tvořivá, s množstvím zajímavých iniciativ 
a nápadů. Realizace většiny těchto aktivit je však podmíněna menším či větším finančním 
zázemím. Získávání finančních prostředků, byť na zajímavé projekty, je ale věcí velice ne-
populární, které se řada lidí straní a vyhýbá. Není tomu jinak ani v naší školičce. Vypraco-
vat projekt, podat žádost o dotaci a následně zajistit monitoring projektu není vždy zcela 
jednoduchá záležitost. Tato činnost klade větší nároky na některé kompetence učitelek i na 
koncepční práci ředitelky. 

V době, kdy jsem zpracovávala svoji studijní práci, jsme byli na samém počátku,  
zcela na úpatí kopce, který jsme se zpoznenáhla učili zdolávat a pokořovat. Za téměř deset 
roků se nám podařilo uspět v několika grantových či dotačních projektech, které jsme smě-
řovali do více rovin donátorské činnosti, ale rovněž několik projektů zůstalo ležet bez vysly-
šení a bez oslovení donátora. Střídavé úspěchy i neúspěchy nás motivovaly i srážely k zemi. 
Nevzdávali jsme však. V oblasti sponzoringu se nám vede docela dobře, tak proč nezkoušet 
další nové výzvy. Několik záměrů projektů máme zformulováno, a tak nám zbývá pouze 
nastoupit další etapu procesu (mimo jiné dnes módně nazývanou FUNDRAISINGEM …
hrozné slovo) a tou je hledání vhodného donátora, který by alespoň částečně naši vizi fi-
nančně zastřešil či podpořil. V našich šuplících v letošním roce ležely projekty na realizaci 
některých aktivit, a tak jsme se rozhodli a zažádali o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny. 
Jednalo se o tři grantové programy. Podpořeny byly všechny tři.

První byl z oblasti životního prostředí – správného nakládání s odpady – uspěli jsme  
s projektem „My třídíme nejlépe“. Ze získaných finančních prostředků budou pořízeny 
dva výukové otočné panely, které budou hravou formou seznamovat děti a veřejnost se 
správným tříděním odpadu a s následnou možností recyklace. Současně budou pořízeny 
nové venkovní sběrné koše.

druhý projekt „Masopustní veselice“ byl podpořen z grantového programu Jednorá-
zové akce 2014. Záměrem aktivity je udržet a prohloubit masopustní tradice našeho města. 
V duchu starých a půvabných lidových tradic našich předků již asi 10. rokem pravidelně, 
v úterý před Popeleční středou, se děti i zaměstnanci ustrojí do masopustních převleků  
a prochází za doprovodu hudebních nástrojů městem. Z poskytnutých finančních pro-
středků bude v následujícím kalendářním roce hrazeno zhotovení masopustních kostýmů, 
živá hudba pro masopustní průvod městem, drobné hudební nástroje, občerstvení pro 
účastníky masopustního průvodu. 

Třetí projekt „Webové stránky MŠ velká Bíteš, U Stadionu“ je podpořen z grantového 
programu Informační a komunikační technologie 2014. Cílem projektu je vytvořit pokro-
čilejší formu webu s použitím technologií zaměřených na nadstavby a vylepšení současných 
webových stránek školy, zvýšit výtvarnou, designérskou a obsahovou úroveň webu, propojit 
webové stránky s ostatními institucemi města, zvýšit přehlednost a intuitivitu stránek. 

Malou měrou jsme se snad zasloužili i na úspěchu čtvrtého projektu, jejž nepředkládala 
Fondu Vysočiny naše škola, ale sám zřizovatel školy, tedy město Velká Bíteš. Projekt je za-
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cílen do oblasti rozvoje a zkvalitnění předškolní péče a konkrétně se týká modernizace  
a rekonstrukce sociálního zařízení pro děti a pedagogy. 

Letošní úspěšnost v útoku na dotační tituly je pro nás motivující, leč i zavazující. Už 
teď připravujeme nové projekty a čekáme na nové výzvy jak pro školu získat finanční pro-
středky navíc….zkusme najít cestu k nim …a dokažme je správně využít. Šikovné, tvořivé 
kolegyně kolem sebe mám, stačí pak mít jen trochu štěstí. 

Janíková Jiřina, ředitelka MŠ U Stadionu

KUlTUra

oPernÍ GalaKoncerT ÚČaSTnÍKŮ PĚvecKÝcH KUrzŮ 
PeTera dvorSKÉHo Je za nÁMi

V termínu od pátku 15. 
srpna do 17. srpna 2014 
se ve výstavní síni Klubu 
kultury uskutečnily Mi-
strovské pěvecké kurzy  
s Peterem Dvorským. 
Tyto pěvecké kurzy jsou 
veřejné a je to již tradiční 
projekt, který se v mi-
nulých letech uskutečnil  
v několika zemích světa. 
V letošním roce proběhly 
pěvecké kurzy u nás ve 
Velké Bíteši. Jedná se  
o pěvecké kurzy pro 
mladé operní pěvce, kteří mají možnost osobně pracovat s Peterem Dvorským na pěvecké 
technice a interpretaci operních árií. Kurz je určen pro 4-6 účastníků, kteří jsou vybráni na 
základě nahrávky nebo předzpívání. Celý kurz je za klavírního doprovodu Richarda Pohla. 
Do letošních kurzů byly vybrány tyto čtyři dámy:

inga Poškuté z litvy (sopranistka) - studovala dirigování sboru v Kaunasu v Litvě, poz-
ději též vedla několik profesionálních sborů v Litvě a Polsku. Studiu sólového operního 
zpěvu se věnovala na Vysoké škole Frederica Chopina na Varšavě. Zúčastnila se různých 
soutěží a mistrovských pěveckých kurzů v Rakousku, Polsku, Litvě a Německu, vystoupila 
i s Varšavskou filharmonií. Na jevišti měla možnost ztvárnit postavy Hraběnky (Mozart: 
Figarova svatba) a Alciny (Händel). Mezi její nedávné úspěchy patří i zvláštní ocenění na 
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Mezinárodní pěvecké soutěži ve Žďáru nad Sázavou, díky kterému se mohla zúčastnit mis-
trovského kurzu Petera Dvorského ve Velké Bíteši.

Madara dziedataja z lotyšska (mezzosopranistka) - studovala právo a zpěv v Lotyš-
sku. Získala ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži v Rheinsbergu 2013. V Německu 
měla možnost se zúčastnit několika festivalů a vystoupit též s Braniborským symfonic-
kým orchestrem. Získala několik hlavních cen na mezinárodních pěveckých soutěžích  
v Rakousku, Bulharsku, Německu, Lotyšsku a Rusku a koncertovala v mnoha zemích Ev-
ropy. Jako operní sólistka se představila v rolích Stelly/Matka v Hoffmannových povídkách 
(Offenbach), Cherubína (Mozart: Figarova svatba), Ježibaby (Humperdinck: Hänsel und 
Grätel), Carmen (Bizet) a Marie (Piazzolla: Maria de Buenos Aires).

emira dakhliya z Tunisu (mezzosopranistka) - zpěvačka rusko-tuniského původu. 
Studovala v Rusku, kde se zároveň poprvé představila v roli Angeliny (Rossini: Popelka), 
později též jako Jaro (Korsakov: Sněhurka), Matka (Hofmannovy povídky). Zvítězila  
v mnoha prestižních pěveckých soutěžích v Rusku, Estonsku, Portugalsku a Itálii a vystou-
pila též s mnoha orchestry a dirigenty. Již podruhé se účastní mistrovských kurzů světozná-
mého tenoristy Petera Dvorského (Piešťany – Slovensko, Velká Bíteš – Česká republika).

ewa Banasiak z Polska (sopranistka) - vystudovala zpěv v Katowicích a Bydgosczi  
v Polsku. Kromě ocenění na Mezinárodní pěvecké soutěži ve Žďáru nad Sázavou a několika 
dalších v Polsku má za sebou četná koncertní vystoupení a též účinkování v opeře – jako 
Santuzza (Mascagni: Sedlák kavalír), Salud (Falla: La vida breve), Volpino (Haydn: Lo Spe-
ziale) a druhá žínka (Dvořák: Rusalka).   

Slovenský tenorista Peter dvorský od roku 1977 vystupuje na nejprestižnějších zahra-
ničních operních scénách (Metropolitní opera v New Yorku, Bolšoj těatr v Moskvě, Vídeň-
ská státní opera, milánská La Scala, londýnská Covent Garden, operní divadlo ve Florencii).  
Na všech těchto světových scénách strávil Peter Dvorský více než 20 let aktivní pěvecké ka-
riéry a od 80. let 20. století je řazen mezi nejlepší tenoristy světa (spolu s Plácidem Domin-
gem, Lucianem Pavarottim a José Carrerasem). V současnosti je Peter Dvorský kulturním 
atašé Slovenské republiky v Římě.

Závěrečný operní galakoncert absolventů kurzů se uskutečnil v neděli 17. srpna  
v 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Po úvodním proslovu ředitele Klubu kultury 
Tomáše Jelínka, Jakuba Pustiny a mistra Petera Dvorského se mohli přítomní zaposlou-
chat do nádherných operních árií za klavírního doprovodu Richarda Pohla. Byly to árie 
Wolfganga Amadea Mozarta Dorabella z opery Cosi fan tutte v podání Emiry Dakhliya, 
od Richarda Wagnera árie Lohengrina z opery Lohengrin v podání Jakuba Pustiny,  
od Giuseppe Verdi árie Leonory z opery Síla osudu v podání Ewy Banasiak, árie Otella 
z opery Otello v podání Jakuba Pustiny nebo árie Amelie z opery Maškarní ples, kterou 
zazpívala Ewa Banasiak, od Francesco Cilea árie Princezny z opery Adriana Lecouvreur 
v podání Madary Dziedataji, od Petra Iljiče Čajkovského árie Taťány z opery Eugen 
Oněgin v podání Ingy Poškuté, od Gioacchina Rossiniho árii Angeliny z opery Popelka 
zazpívala Emira Dakhliya. Od Antonína Dvořáka se kostelem rozezněla árie Rusalky  
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z opery Rusalka v podání Ingy Poškuté a od Georga Bizeta árie Carmen z opery Car-
men od Madary Dziedataji. 

Na závěr zazněl duet Carmen a Dona Josého z opery Carmen, který přítomným zazpívali 
i „profesionálně“ zahráli Emira Dakhliya a Jakub Pustina.

Po nádherném koncertu se bítešským kostelem rozezněl tleskot přítomných, který 
aplaudoval ve stoje všem účinkujícím. Pro všechny to byl velký kulturní zážitek. A i když 
nám Peter Dvorský osobně nezazpíval (slíbil nám, že až opět někdy navštíví Velkou Bíteš,  
tak určitě zazpívá), máme určitě na co vzpomínat. Nejen na mladé operní pěvkyně,  
krásný zpěv, Richarda Pohla, Jakuba Pustinu, ale také na milého, sympatického operního 
mistra, který nám všem zpříjemnil celý koncert svou přítomností i krásným proslovem. 
Děkujeme také všem, kteří na koncert přišli. Zaplněný bítešský kostel říkal své. 

Informační centrum a Klub kultury

PodĚKovÁnÍ za KoncerT

Uprostřed srpna jsem si šel poslechnout koncert absolventů mistrovských pěveckých 
kurzů Petera Dvorského. Ty se ve Velké Bíteši konají poněkolikáté. Měl jsem radost, že Peter 
Dvorský dorazil na koncert osobně. Atmosféra koncertu a především pěvecká kvalita mě 
opravdu uchvátily. Jakub Pustina, díky kterému se kurzy ve Velké Bíteši pořádají, je zárukou 
kvality. Kromě něho vystoupily čtyři vynikající zahraniční zpěvačky. Nejvíc mě samotného 
zaujala árie z Dvořákovy Rusalky v podání Litevky Ingy Poškuté. Znovu jsem si uvědomil, 
že jsme národ hudebních velikánů. A že Bíteš je opravdu hudební město. Bítešský kostel,  
ve kterém se vystoupení konalo, byl totiž krásně zaplněný.

Děkuji tímto Jakubovi Pustinovi a pracovníkům Klubu kultury, že nám tak krásný záži-
tek připravili.

Ladislav Koubek, radní

KroJovanÉ PanenKY v BÍTeŠSKÉM MUzeU

V hlavním výstavním sále bítešského muzea proběhne poslední srpnový víkend insta-
lace výstavy krojovaných panenek z dílny Marie žilové a Evy Jurmanové. Obě autorky žijí 
v Novém Veselí nedaleko Žďáru nad Sázavou. Marie Žilová dřív pracovala jako archivářka 
a její dcera Eva Jurmanová je učitelkou v MŠ. O krojované panenky se začaly zajímat před 
čtrnácti lety. Tehdy je požádala etnografka Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě, 
zda by nezhotovily repliku vyšívaného kožichu pro krojového panáčka. Jak se mi svěřily, 
zhotovit miniaturní kožich a ještě k tomu vyšívaný nebylo jednoduché a pokus se nezdařil. 
Pro tuto tématiku se však nadchly a pustily se do ušití dívčího kroje pro malou panenku. 
Získaly popis kroje z Třebíčska od etnografa Vratislava Bělíka a první krojačka byla zane-
dlouho na světě. Od té doby se tímto koníčkem zabývají nepřetržitě. Paní Žilová miniaturní 
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kroje  šije a její dcera vyšívá. 
Zhotovit takový kroj je práce 
časově náročná, předpokládá to 
nejen zručnost, ale také pečli-
vost a trpělivost.

Předlohou pro ruční výrobu 
krojů jim jsou popisy a střihy sta-
rých historických lidových krojů. 
Výšivky zmenšují podle původ-
ních kreseb a oděvní součástky 
šijí vše ručně. Používají staré 
nebo podobné současné materi-
ály, stuhy, krajky - z nichž některé 

jsou ručně paličkované. Spolupracují také s akademickou výtvarnicí Dagmar Jurčíkovou, která 
vyrábí originální porcelánové panenky, na které vytvářejí naše národní kroje pro její výstavy  
a soutěže v zahraničí.

Počet krojaček a krojáčků, které zhotovily, se pohybuje kolem 200 ks. Standardní výška 
krojaček bývá 39 cm, nechybí však panenky mnohem větší a na druhé straně mnohem 
menší.  Doma uchovávájí úctyhodnou sbírku, její část / 90  ks / budete mít možnost zhléd-
nout na této výstavě. Jejich stálou expozici  panenek v pracovních krojích  můžete kdykoliv  
navštívit na Slezskoostravském hradě v Ostravě.

Jsme velice rádi, že se nám podařilo zrealizovat tuto výstavu v bítešském městském muzeu 
právě o zdejších tradičních hodech - v čase, kdy se místní mládež slavnostně strojí do lidových 
krojů a celé město žije každoroční hodovou atmosférou. Navážeme tak na výstavu krojaček  
z roku 2010, kde byly prezentovány sváteční kroje z Čech, Moravy a Slezska. Současná výstava 
bude zaměřená na pracovní a polosváteční kroje. Opět nebude chybět zastoupení krojaček  
z Velkobítešska například v podobě dožínek  nebo vynášení smrtky . Výroba těchto krojů byla 
inspirována tradičními obyčejovými svlavnostmi v průběhu kalendářního roku.

Kroje jsou důležitým článkem naší národní kultury, třebaže se nosí již jen o slavnos-
tech, některých obyčejových příležitostech a folklorních akcích. Krojované panenky Ma-
rie Žilové a Evy Jurmanové jsou přesnou replikou českých a moravských lidových krojů.  
Na rozdíl od krojaček jiných výrobců – v jejich sbírce co kus, to originál.

Výstava bude zahájena vernisáží, která se bude konat v úterý 2. září od 17 hodin v hlavním 
sále muzea. Při této příležitosti nás výstavou provedou tvůrkyně krojaček. Ukončení výstavy 
v bítešskem muzeu nese datum 15. října 2014 .

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

MĚSTSKÁ KniHa BÍTeŠSKÁ SlavÍ 600 leT

V letošním roce si připomínáme 600 let od založení Městské knihy bítešské. Tato vzácná 
kniha, jedna z nejstarších dochovaných městských knih v českých zemích, byla původně za-
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Dožínky na Podhorácku. Foto: Marie Žilová
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ložena jako kniha gruntovní (pozemková). Postupem času se však stala knihou pamětní a po 
staletí do ní „opatrní purkmistr a konšelé“ potomkům zapisovali „pro potřebu obecní“ a „na 
věčnou památku“. Bývala městu skutečným „právním přítelem“ a závažným svědkem zejména 
za dob, kdy „páni“ nešetřili městských práv a zasahovali do nich i majetku obecního.

Město po celá staletí opatrovalo knihu s největší úctou, kladouc ji na roveň městských 
klenotů, jako byly monstrance a kalichy. S těmito klenoty byla kniha za bouřlivých časů 
zakopána do země nebo dopravena na bezpečné místo. Tak tomu bylo například roku 1628 
a ve 40. letech 17. století nebo za vpádů nepřátel v letech 1678 a 1683, kdy byla odvezena 
a uschována v budově Brněnské radnice. V roce 1776 zničil požár téměř celou Bíteš a za-
sáhl i budovu radnice, kde byla kniha uložena. Jen díky smělosti jednoho nejmenovaného 
měšťana byla tato památka zachráněna. Ten městskou knihu z hořící budovy na poslední 
chvíli vynesl.

Městské muzeum k příležitosti tohoto kulatého jubilea pořádá v pátek 5. září od 
17 hodin přednášku s názvem „Velkobítešská městská kniha z roku 1414 - historické 
souvislosti vzniku, obsahu i tradice“. Účastni budou Mgr. Martin Štindl, Ph.D., vedoucí 
pobočky Státního Okresního archivu ve Velkém Meziříčí, Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D., 
pracovník Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Jan Zduba, 
bítešský badatel.

Přednáška proběhne ve formě „volnější“ besedy, během níž si pánové budou vzájemně 
klást otázky, na které budou v diskusi hledat společné odpovědi. Každý z nich bude repre-
zentovat svěřenou oblast. PhD. Martin Štindl - paralely k okolnímu regionu a raně novo-
věká náplň a využití knihy; PhD. Tomáš Borovský - kontext ostatních středověkých knih  
a měst a Jan Zduba - středověký obsah knihy a lokální topografie.

Závěrem přednášky pánové uvedou návštěvníky do nově přichystané výstavy „Náměstí 
v proměnách času“, jejíž instalace proběhla k příležitosti jubilea městské knihy a slavnost-
ního otevření nově zrekonstruovaného náměstí. Tato panelová výstava umístěná v men-
ším výstavním sálu bítešského muzea bude kromě ikonografických materiálů obsahovat  
i originály Plných městských práv, jejich potvrzení jak Markabětem Joštem 1410, tak Marií 
Terezií 1747 a samozřejmě nebude chybět ani originál Městské knihy bítešské. Tyto vzácné 
archiválie muzeu na výstavu zapůjčila pobočka Státního okresního archivu ve Velkém Me-
ziříčí, kde je bítešský archivní fond uložen. Výstava bude přístupna, s výjimkou hodového 
týdne 9. – 19. září, až do konce výstavní sezony bítešského muzea.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

neToPÝŘÍ noc

Městské muzeum ve Velké Bíteši ve spolupráci se Základní školou Velká Bíteš pořádají  
v pořadí pátý ročník setkání při příležitosti Evropské noci pro netopýry. Setkání formou be-
sedy proběhne ve čtvrtek 18. září od 18 hodin v hlavním výstavním sálu bítešského muzea 
na Masarykově nám. 5.
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Návštěvníci vyslechnou přednášku s promítáním obrázků, zhlédnou ukázky netopýrů, 
odchytu a pozorování. Večerem nás provede Martin Maláč. Akce je součástí projektu Pří-
roda Bítešska, který probíhá za podpory Kraje Vysočina.

Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

HiSTorie

HiSTorie velKoBÍTeŠSKÝcH doMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích velké Bíteše 
zabývající se dobou před rokem 1871. nyní HrnČÍŘSKÁ Ulice, dŮM ČP. 120:

V roce 1414 držel dům 
Mikuláš vyškovský, později 
v roce 1594 vondra Tkadlec 
a v roce 1627 Jan ledvinka, 
načež zpustl. Městský úřad 
pak roku 1727 prodal dům 
„od mnoha let pustý slove Led-
vinkovský...v Hrnčířský ulici 
ležící“, za cenu 50 moravských 
zlatých Šimonu Juřicovi. Ten 

jej vystavěl nákladem 24 moravských zlatých a v roce 1736 jej prodal za cenu 74 morav-
ských zlatých Baltazaru Meistnerovi. Od Meistnera pořídil dům o dva roky později za 
tutéž částku Josef Kostelecký, který jej prodal roku 1743 v téže ceně Šimonu Hájkovi.  
Následně roku 1748 koupil dům od Hájka za stejnou cenu Matěj Konečný. V roce 1790 byl 
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Ukázka netopýra z netopýří noci v muzeu 2011. Foto: Ivo Kříž

Dům čp. 120 v současnosti. Foto: Jan Zduba
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Matěj Konečný „již tuze věkem sešlý“, proto postoupil dům s polnostmi v ceně 250 zlatých 
svému synovi Františku Konečnému. Zároveň s tím postoupil i dluhy v celkové výši 171 
rýnských zlatých 53 krejcarů (= 147 mor. zl. 23 kr.).

Nový vlastník prodal dům o pět let později, a to Janu ventrubovi mladšímu za 356 zla-
tých. Zedník Ventruba pak roku 1818 postoupil dům v ceně 1500 zlatých svému zeti Matěji 
rohovskému, přičemž si vymínil „v tomto domě pro sebe a manželku svou tu malou sek-
ničku, komorku, nad síní podlahu a kuchyň společně“. Čtyři roky nato prodal „častý kontro-
lor“ Matěj Rohovský dům se zahradou za 1800 zlatých dále ševci augustýnu Kamínkovi, 
který se zavázal i nadále zachovat Ventrubům výměnek. Avšak Kamínek prodal dům již 
následujícího roku 1823 za 1450 zlatých pekaři Janu Jelínkovi. Tento jej pořídil s úmyslem, 
aby zaopatřil svého syna Ignáce Jelínka. Jeho záměr se vyvinul jinak a roku 1832 již anto-
nín Šmíd prodal dům za 800 zlatých Janu Křížovi. Následně v roce 1843 pořídili dům za 
1000 zlatých František a Františka Koneční. Roku 1861 jej koupili za 1688 zlatých Josef  
a Teresie rambouskovi. Vzápětí roku 1863 pořídili dům za 2120 zlatých vincenc a an-
tonie Blahovi. Poté roku 1871 jej koupil za 2300 zlatých Jan Kratochvíla. A roku 1883 jej 
pořídili Josef a Marie Tunkovi, jejichž potomci vlastní dům dosud.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11788, fol. 335, kn. č. 11789, fol. 21, kn. 
č. 11793, fol. 68, 69, kn. č. 11795, fol. 392.

Jan Zduba

PoznÁvÁMe SvŮJ reGion  - lUdvÍKov

Poloha: 
 Ludvíkov je od města Velké  
 Bíteše vzdálený 4,5 km směrem  
 jihovýchodním (přesněji JJV)  
 a svým katastrem se dotýká hra- 
 nice Jihomoravského kraje. Leží  
 na vyvýšené rovině, při okraji  
 rozsáhlého lesního celku, roz- 
 prostírajícího se od Jindřichova  
 až do údolí Bílého potoka. Té- 
 měř pravidelné, skoro pravo- 
 úhlé orámování smrkovými  
 lesy dává tušit účelovost zalo- 
 žení vesnice feudálními pány.  
 Ludvíkovem prochází významná  
 a frekventovaná silnici č. 395,  
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 vedoucí z V. Bíteše do Rosic, kolem níž jsou domy rozloženy téměř pravidelně. Vý- 
 znamným sousedem Ludvíkova je na severozápad 2 km vzdálený Košíkov, dále na  
 východě Zálesná Zhoř, na jihu Stanoviště a na jihozápadě Krokočín.

nadmořská výška:  530 m n. m.

Počet obyvatel:   40  (k 1.1.2010)

založení:
 Ves byla založena společně s nedalekým Jindřichovem v roce 1780 pánem „na Ná- 
 měšti“ - Karlem vilémem hrabětem Haugwitzem. Stejně jako Jindřichov, ale také  
 Bezděkov a Jáchymov, patří Ludvíkov k osadám novým, účelově zakládaným ma- 
 jiteli feudálních panství nejen pro spolehlivé zajištění pracovních sil, ale současně  
 také pro zlepšení jejich svízelného života v „poddanství“ v době rozvíjejícího se  
 „osvícenství“, které zdůrazňovalo přirozenou rovnost lidí oproti stavovským privi- 
 legiím. Původní přelidněná sídla bylo třeba uvolnit a současně „kolonizovat“sou- 
 sední rozsáhlé lesní porosty. 

název:
 Původní německý název ludwigsdorf – česky „ Ludvíkova ves“, je dosti výmluvný  
 a (stejně jako Jindřichov - Heinrichsdorf) svědčí o oblibě jejich společného za- 
 kladatele Karla Viléma hraběte Haugwitze v používání osobních jmen pro nové  
 vesnice, zakládané v této době v našem regionu. Český název Ludvíkov je v úřed- 
 ním styku používán podle zákona z roku 1924.

Státní správa:
 Až do roku 1960 patřil Ludvíkov k soused- 
 nímu Košíkovu jako jeho osada. V témže  
 roce se politická obec Košíkov sloučila  
 s Velkou Bíteší a od té doby jsou obě ves- 
 nice samostatné místní části města Velké Bíteše.
 Z historických zápisů:
 Dne 17. srpna 1919 rozhodl Obecní výbor  
 Košíkov jednohlasně: 
 „..by osada Ludvíkov jako obec samostatná  
 uznána byla...“. (Bylo to ovšem spojeno  
 s podmínkou vyvázání se ze všech břemen,  
 která obec tížila. Jmenovitě musela převzít  
 daňové zatížení, jakožto podíl dlužného  
 obnosu 10 000 Kč, připadajícího na VI.  
 válečnou půjčku).
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Památky:
 • kaplička zasvěcená svaté  
 Alžbětě
 • kamenný kříž z roku  
 1794

Přírodní zajímavosti: 
 • Při silnici na Zbraslav se  
 vyskytuje prstnatec má- 
 jový – orchidej podmáčených luk
 • „Retenční nádrž ludvíkovský potok“, kterou vystavěly v roce 2005 Lesy ČR s.p.,  
 Správa toků – oblast povodí Dyje. Nachází se na prameništi Ludvíkovského po- 
 toka a slouží k zadržení vody v krajině.     
 Technické parametry:                               
 Typ hráze:       zemní homogenní  
 Délka hráze:      160 m
 Výška hráze:      3,4  m   
 Kapacita nádrže po korunu přelivu:  18 835 m³
 Plocha hladiny:     16 325 m²
 Hloubka vody:     2,8 m
 Průtok Q 100:     3,16 m³/s 
 (Q 100 = hodnota kulmin. průtoku  přirozené povodně – 100 letá voda)

Alois Koukola, pokračování příště

SBor doBrovolnÝcH HaSiČŮ

zaPoMenUTÉ oSoBnoSTi velKoBÍTeŠSKa
václav Ždímal, nadšený propagátor hasičské myšlenky a pokrokový včelař.

V neděli 3. srpna 2014 SDH Vidonín a v sobotu 23. srpna 2014 SDH Radňoves oslavil 
120 let od založení. Zakladatelem Sboru dobrovolných hasičů Radňoves-Vidonín je Václav 
Ždímal. Společný hasičský sbor sousedních obcí byl založen v roce 1894 a trval až do roku 
1924, kdy došlo k jeho rozdělení. 
150 let od narození zakladatele

Narodil se 21. 7. 1864 ve Slatiňanech v Čechách. Otec Václav Ždímal, obuvník ve Slatiňa-
nech u Chrudimi a matka Anna Ždímalová, rozená Škorňová. Obecnou školu navštěvoval ve 
Slatiňanech. V roce 1886 absolvoval Gymnázium v Chrudimi a v témže roce 27. 10. nastoupil 
své první učitelské místo ve Velké Bíteši. Jako mladý učitel působil dále v Heřmanově (zde žil  
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v domě čp. 7) /zapsáno jako podučitel v Hermašlaku (Herrmannschlag)/, Blízkově, Měříně, 
Radňovsi, Holubí Zhoří až 11. 9. 1902 přešel jako správce jednotřídní školy do Oslavice. V roce 
1894 přišel jako učitel na školu v Radňovesi.  Zde založil společný hasičský sbor Radňoves-Vido-
nín a stal se jeho prvním náčelníkem. V roce 1897 založil ve Velké Bíteši včelařský spolek Lípa. 
Na dalším místě správce školy v Holubí Zhoři založil i zde 17. 10. 1901 hasičský sbor. Osobnost 
řídícího učitele Václava Ždímala je spjatá pro Horácko především s jeho 22letým působením  
v Oslavici. I zde se stal členem hasičskému sboru Velké Oslavice župa XIX. V prvních letech 
svého působení v Oslavici obrátil veškerou svou energii na vystavění nové školy 1909-1910. 
Stálo ho to mnoho starostí a mnohdy i osobního nepřátelství, ale vždy šel vpřed přímou cestou 
vpřed a nelekal se žádných překážek, takže jeho úsilí bylo vždy korunováno zdařilým úspě-
chem. Škola se stala pýchou Oslavice. Do I. světové války byl zcela zaujat starostmi o svou rodinu  
a školu se zahradou, z níž učinil během krátké doby pravý park. Měl 8 dětí, všechny své syny dal 
studovat na vysokou školu. Válku velmi protrpěl, protože byl vlastenec, zvláště pak, když přišla 
zvěst, že jeho dva synové slouží v legiích v Rusku. Válku šťastně přečkali a vrátili se mu ve zdraví. 
Byl otec divisního generála in memoriam Václava Ždímala (1890-1942). Památník padlým ob-
čanům obce Oslavice je jeho dílem. V roce 1924 odešel na odpočinek do vily pod Wilsonovým 
lesem do Brna, kterou mu připravili jeho synové. Při večírku na rozloučenou mu obec Oslavice 
odevzdala diplom s čestným občanstvím. Zemřel 8. 7. 1926.

David Dvořáček 

SPorT

Provoz SPorTovnÍ HalY 2014/2015

Většina oddílů měla v měsíci červenci a srpnu tzv. prázdniny. O to víc se těší na zahájení 
provozu jednotlivých oddílů. Některé oddíly však sportovní halu využívaly.
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Slavnostní mše svatá za živé a zemřelé farníky, obětí první světové války z řad občanů a členy SDH Vidonín 3. 8. 2014. Mši  
sv. sloužil  kněz a hasič otec Mgr. Tomáš Holcner. Foto: Archiv SDH
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Během těchto měsíců se nám podařilo provést nutné opravy. Nejvíce máme radost,  
že se podařilo uskutečnit odvětrání sportovní haly, které bylo pro nás prioritou. Nejen ná-
vštěvníci akcí, ale i samotní cvičenci to jistě ocení.

Během měsíce srpna proběhla soustředění oddílů juda, moderní gymnastiky a volejbalu. 
Některé oddíly (MG, Judo) začnou svou činnost již začátkem září, většina až tradičně po 
bítešských hodech. Bližší informace jsou uveřejněny ve skříňce TJ Spartak. Koncem srpna 
byli svoláni cvičitelé a trenéři, aby se seznámili s provozem v hale.

Zúčastňují se různých seminářů a školení, které pak využívají při svých hodinách cvičení. 
Do sportovní haly přichází cvičenci všech věkových kategorií – od 2 let až po seniory. Náplň 
jednotlivých oddílů je pestrá. V pohybu nachází nástroj na upevnění zdraví, k rehabilitaci  
a k naplnění životního stylu moderního člověka.

Přijďte i Vy mezi nás. Těší se na Vás cvičitelé i trenéři. 
Hana Holíková, za TJ Spartak

cviČenÍ rodiČŮ S dĚTMi

Maminky, tatínci, prarodiče, 
přijďte si zahrát a zacvičit. Rád bych touto cestou pozval všechny rodiče s dětmi i pra-

rodiče s vnoučaty na cvičení do sportovní haly TJ Spartak Velká Bíteš, které se bude ko-
nat každé úterý od 15:30 do 16:30 hodin. Začínáme 23. 9. 2014. Těšit se můžete na zá-
klady gymnastiky, říkadla a básničky s prvky cvičení, míčové hry, opičí dráhu a především 
zábavu. Cvičení je určeno pro děti ve věku od 2 do 6 let. Budu se na vás těšit s dcerou 
Zoinkou. V případě jakéhokoli dotazu mě prosím kontaktujte na emailovou adresu: 
marek.heinisch@seznam.cz

Marek Heinisch

nÁBor dĚTÍ na FlorBal

Chceš získat slušnou fyzickou kondici? Chceš vyhrávat? Chceš hrát týmovou hru? Jsi ve 
věku čtyř až deseti let?  Přijď v září na florbal! Trénujeme každou sobotu od 8.30 do 10.30. 
Tak neseď u počítače a dojdi za námi trénovat.

Tomáš Rozmahel 

oSTaTnÍ

BÍTeŠSKÉ rodinY na zeMi, v PovĚTŘÍ i Pod HladinoU

Poslední týden v červenci využilo osm bítešských rodin ke společné dovolené pod záštitou 
Kolpingovy rodiny. Cílem byla návštěva Píseckých hor a přírodních, historických nebo technic-
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kých zajímavostí v přilehlém okolí. Spontánní změna nevyhovujícího ubytování na chatě Živec 
hned první den slibovala dobrodružný pobyt, který byl mimo to zaručen i počtem 24 dětí na  
15 dospělých. Protože mezi hodnými a unavenými dětmi existuje jistá souvislost, byl na každý 
den naplánován pořádný celodenní výlet. Po zemi (Písecké hory, klášter Svatá Hora u Příbrami), 
v povětří (rozhledna Jarník), po vodě (splouvání Otavy), pod hladinou (exkurze na dno Orlické 
přehrady) a i v podzemí (příbramská expozice hornictví). Absenci vzdělání o prázdninách jsme 
dětem vynahradili na hradě Zvíkov, navštívili jsme i památník politických vězňů Vojna v Leše-
ticích a památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, kde si některé děti stále připadaly 
jako na vojně. Plni zážitků z procházek pěkným krajem a dojmů zanechaných středo-jihočeskou 
pohostinností jsme se v pořádku a rádi vrátili domů.

Zdislav Beránek

SUPerMarKeT ve velKÉ BÍTeŠi

V době boomu supermarketů, kdy řetězce měly zájem o nové prodejny a ty vznikaly 
jako houby po dešti, byl v Bíteši problém, že nebylo možno zajistit pro supermarket po-
zemky. Primárně je to problém investora, ale je to i město, kdo by mu měl být nápomocen,  
protože supermarket není jen soukromá záležitost investora, ale je to i věc občanské vyba-
venosti. Bohužel toto se nepovedlo a supermarket v Bíteši nevznikl. Pak boom opadl, přišla 
i finanční krize a nikdo v Bíteši stavět nechtěl. 

Protože KDU-ČSL v Bíteši supermarket chce, měla ve vol. programu, že bude všestranně 
nápomocna investorům, aby supermarket co nejdříve vznikl. Město sice nemůže zlepšit si-
tuaci na trhu nebo nutit někoho, aby supermarket postavil, ale může možnost jeho výstavby 
co nejvíce usnadnit a tím se investora snažit přilákat. 

Společné foto. Foto: Zdislav Beránek
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Díky vedení města nyní existují dvě lokality - u náměstí v křižovatce Růžové s Valy  
a u BDS, kde je možno supermarket stavět. Bohužel přesvědčit někoho, aby v Bíteši super-
market postavil, je stále velmi těžké. Už není doba boomu, doznívá fin. krize a Bíteš není 
obcí 3. stupně jako např. V. Meziříčí, což je samozřejmě z hlediska pohybu množství osob 
atraktivní. Mimochodem Bíteš na 3. stupeň v době reorganizace veřejné správy v r. 2002 
reálně mohla dosáhnout, ale neusilovala o něj.

Se supermarketem je to tedy tak, že v minulosti byl zájem stavět, ale nebylo kde,  
a nyní je kde stavět, ale není zájemce. Snad co nejdříve přijde doba, kdy bude kde stavět  
a bude i zájemce, vedení města o jeho nalezení usiluje. 

Nyní se zdá, že alespoň v lokalitě u BDS tato doba nastává. Developerská společnost NI-
MIRU spol. s r.o. požádala o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby obchodního 
centra, zastupitelstvo města schválilo smlouvu o spolupráci s tímto developerem upravující 
budoucí výstavbu a zdá se, že vybudování supermarketu v této lokalitě je již na dobré cestě.

Aleš Koubek, Eva Linhartová

KrÁTKÉ zaMYŠlenÍ

Myslím si, že by bylo správné, aby zastupitelstvo města Velká Bíteš znovu projednalo Obecně 
závaznou vyhlášku týkající se omezení provozní doby venkovních zahrádek. Tato vyhláška byla 
již projednávána na zastupitelstvu dne 9. června, ovšem nebyla přijata. Pro vyhlášku hlasoval 
starosta, místostarosta, já a další dva zastupitelé. Ostatní zastupitelé buď hlasovali proti, zdrželi se 
hlasování či se na zasedání vůbec neobjevili. Myslím, že každý občan má právo na klid v nočních 
hodinách, a proto je na místě otevírací dobu zahrádek omezit.

Libor Buchta, zastupitel

oKraŠlovacÍ SPoleK dolnÍ MlÝn, o.P.S. HledÁ 
doBrovolnÍKY

Hledáme dobrovolníky k přípravě a realizaci výletní doprovodné akce na Dolním 
(Knollově) mlýně k šestistému výročí první bítešské městské knihy a zároveň první pí-
semné zmínky o Bítešských mlýnech v této knize.  Přihlásit se můžete na telefonním čísle 
776850277, nebo e-mailem na milada.vankova@seznam.cz.

Akce se uskuteční za podpory Klubu kultury Města Velké Bíteše. Jedná se o přípravu jed-
notlivých stanovišť pro dílničky a ukázky řemesel, výrobu posezení pro návštěvníky, úpravy 
stodoly a přípravu informačních panelů a sítí. Pro akci bude zprovozněn skleník, který nám 
velkoryse přenechala ČT jako součást platby za pronájem Dolního mlýna k natáčení úvodní 
části seriálu na téma „Byli jednou dva písaři“ s Bolkem Polívkou a Arnoštem Goldflamem  
v hlavních rolích. Skleník je nutno rozebrat, natřít odrezovačem, základovou barvou a ná-
těrem, vystavět základy, jednotlivé díly sestavit, svařit a zasklít. Skleník bude i nadále sloužit  
k nejrůznějším neziskovým projektům i k firemním akcím, jejichž zisk bude použit k dal-
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ším úpravám a rekonstrukci mlýnice tak, aby v ní mohla být umístěna památkově chráněná 
technologie, kterou jsme získali v závěru roku 2012 z rušeného památkově chráněného ob-
jektu mlýna v Hlubokých Mašůvkách. O firemní akci v současné době jednáme např. se 
zastoupením kosmetické firmy Mary Kay.
Děkujeme za nezištně přislíbenou pomoc při svaření skleníku panu Liborovi Pohlovi.

Milada Vaňková, předsedkyně představenstva

na dolnÍM MlÝnĚ Se naTÁČelo!

Po dvoudenních přípravných 
pracích, spojených se stavbou zídky 
u mlýna a montáží skleníku včetně 
dekorací, se v neděli 27. srpna na 
mlýně natáčel zkušební snímek  
k zamýšlenému seriálu brněnské te-
levize na téma „Byli jednou dva pí-
saři“, ovšem ze současnosti. Jména 
herců Bolka Polívky a Arnošta 
Goldflama v hlavních rolích jsou 
zárukou skvělé zábavy a věříme,  
že se tento nízkonákladový seriál 
podaří brněnské televizi prosadit na 
Radě ČT a v příštím roce i realizo-

vat. Historie koupě mlýna a první krůčky nových vlastníků bychom tak již mohli napřesrok 
sledovat na televizních obrazovkách.

Fotografie z natáčení jsou přístupny na našem webu www.dolnimlyn.webnode.cz

Milada Vaňková, předsedkyně představenstva

SoUHrnY USneSenÍ

SoUHrn USneSenÍ ze ScHŮze radY MĚSTa velKÁ BÍTeŠ 
Č. 13/14 KonanÉ dne 28. KvĚTna 2014 

Pokračování usnesení z minulého čísla Zpravodaje:
 
• 18/13/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s budoucím kupujícím BYT STUDIO, a.s., 
Jihlava, IČ 25345524, dodatek č.3 smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26.10.2007, týkající se 
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…Holubi všechno poserou…Bolek Polívka a Arnošt  Goldflam.
Foto: Milada Vaňková
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pozemků p.č. 4604, 4605/1 v k.ú. Velká Bíteš. Předmětem tohoto dodatku č.3 je prodloužení termínu 
dokončení stavby do 31.12.2016 a možnost uskutečnění odprodeje předmětných pozemků již po 
zahájení stavby. Předmětem dále bude připočtení DPH k doplatku kupní ceny ve výši 810tis. Kč za 
zastavěné pozemky. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 6. 2014
• 19/13/14/RM – rozhoduje pronajmout části pozemků v k.ú. Holubí Zhoř a obci Velká Bíteš, a to:
- parc. č. 5473 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 11 m2

- parc. č. 5749– ostatní komunikace o výměře o výměře 186 m2

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 04 
Praha na dobu určitou, v délce trvání 1 roku ode dne nabytí právní moci stavebního povolení pro IZS 
za nájemné 20 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 20/13/14/RM – rozhoduje souhlasit s položením zámkové dlažby na část pozemku v majetku 
města Velká Bíteš parc.č. 1767/1 v k.ú. Velká Bíteš, tvořící vjezd na pozemek. Tuto zpevněnou plochu  
o rozměrech 0,7x6,5m, vybuduje žadatel na své vlastní náklady. Vjezd bude realizován za obvyklých 
podmínek, které budou stanoveny odborem majetkovým MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2014
• 21/13/14/RM – rozhoduje poskytnout SKI Klubu Velké Meziříčí finanční dar ve výši 1.000 Kč na 
realizaci projektu rozhledny na Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2014
• 22/13/14/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2014 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye 
Velká Bíteš, příspěvkové organizace doručené pod č.j. MÚVB/3822/14.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 31. 12. 2014
• 23/13/14/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření poskytnutí finančního příspěvku 
Informačnímu centru a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci ve výši 20.000 Kč 
na kulturní akci „KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 6. 2014
• 24/13/14/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 20/10/11/RM ze dne 18. 4. 2011 v tomto znění: 
„RM rozhoduje pověřit starostu nebo místostarostu města uzavíráním smluv na věcná břemena, 
právo provedení stavby a převedení investorství.“
a nahrazuje ho usnesením v tomto znění:
„RM rozhoduje pověřit starostu nebo místostarostu města uzavíráním smluv na věcná břemena, 
smluv o možnosti provést stavbu dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku a převedení investorství.“ 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 25/13/14/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o určení soudního znalce s Lesy České 
republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové a souhlasit s podmínkami prodeje 
pozemků, které budou odděleny dle geometrického plánu č. 2123-131/2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 26/13/14/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava 
střech a doplnění tepelné izolace bytových domů v ulici Návrší, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 6. 2014
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• 27/13/14/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku Ing. Josefa Novotného, AQA-
CLEAN, U Dvora 11, Jihlava ve výši 82.000 Kč bez DPH za zpracování PD „Velká Bíteš, dešťová 
kanalizace v ulicích Kpt. Jaroše, Lípová a propojení ulice Lípové se Strojní“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 28/13/14/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ 
SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno, jejímž předmětem je montáž vodoměrů do 
dvou technologických šachet ke kašnám na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 6. 2014
• 29/13/14/RM – schvaluje předpokládaný položkový rozpočet na akci „OSLAVY 600. VÝROČÍ 
ZALOŽENÍ NEJSTARŠÍ MĚSTSKÉ KNIHY VELKÉ BÍTEŠE“ předložený Informačním centrem  
a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
odpovědnost: ředitel ICKK termín: 30. 6. 2014
• 31/13/14/RM – doporučuje ZM schválit změnu zakladatelské listiny a stanov obchodní společnosti 
Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. dle ust. § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
odpovědnost: jednatel TS termín:  9. 6. 2014
• 32/13/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout nemovitost ve vlastnictví 
města Velká Bíteš a to nebytový prostor č. 101 v domě Masarykovo náměstí č. p. 7 o celkové ploše 
109,45 m2 na dobu určitou od 1. 3. 2016 do 31. 8. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 6. 6. 2014
• 33/13/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku z 28. 5. 2014 od firmy ATELIER CREO, spol. 
s r.o., Třída Generála Píky 2005/7, 613 00 Brno na zpracování realizační projektové dokumentace 
2. etapy přestavby objektu Lánice 300 ve Velké Bíteši na MŠ. Současně RM rozhoduje u této firmy 
projekční práce objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014

SoUHrn USneSenÍ ze zaSedÁnÍ zaSTUPiTelSTva MĚSTa 
velKÁ BÍTeŠ Č. 31/14 KonanÉHo dne 14. dUBna 2014 

• 1/31/14/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Aloise Koukolu, CSc. a Jana Pavlíčka.
• 3/31/14/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2014  
č. 1/2014 schválené radou města dne 24. 2. 2014, č. 2/2014 schválené radou města dne 10. 3. 2014,  
č. 3/2014 schválené radou města dne 24. 3. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 4. 2014
• 4/31/14/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 4/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 5/31/14/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 
2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku  přezkoumání hospodaření města za rok 2013  
s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 6/31/14/ZM: schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2013 k rozvahovému dni 31. 12. 2013 
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a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2014
• 7/31/14/ZM: rozhoduje nezařadit  do Zadání Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš dílčí 
změnu, spočívající v návrhu na zařazení části pozemku p. č. 6026 –orná půda v k. ú. Holubí Zhoř  
v rozsahu 7600 m2 do zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu, dle požadavku.
• 8/31/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš dílčí 
změnu č.7-58 spočívající ve změně funkčního využití pozemku p. č. 352/6 - ostatní plocha (52 m2), 
p. č. 2281/14 - TTP (20 m2) a části p. č. 2277 - orná půda (2328 m2) vše v k. ú. Velká Bíteš o celkové 
výměře navrhované plochy 2400 m2, a to ze stávající „Plochy luk a pastvin (Pl)“ na nové využití jako 
„Plocha bydlení předměstského typu (Bm) v rodinných domech“, na základě uplatněné připomínky.
• 9/31/14/ZM: po projednání podkladů předložených pořizovatelem schvaluje podle § 47 odst.  
5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  
a v souladu se zákonem o obcích návrh Zadání Změny č. 7 Územního plánu města Velká Bíteš  
s úpravou a doplněním dle předloženého vyhodnocení stanovisek, připomínek, podnětů a požadavků 
a dle dílčích rozhodnutí ZM o jednotlivých požadavcích na zařazení dalších dílčích změn ÚP do 
Zadání Změny č. 7 ÚP města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 14. 6. 2014
• 10/31/14/ZM: rozhoduje přidělit v roce 2014 v rámci Programu regenerace MPR a MPZ  finanční 
prostředky na tyto akce:
Římskokatolické farnosti Velká Bíteš - 148 tis. Kč na opravu interiéru věží kostela sv. Jana Křtitele
Městu Velká Bíteš - 200 tis.Kč na opravu opevnění kolem kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši,  
II. etapa – 4. část
- 407 tis.Kč na opatření proti vlhkosti Hrnčířská 117 (ZUŠ)
-  75 tis.Kč na opravu domu Masarykovo náměstí 85 – angl. dvorek
Současně ZM rozhoduje poskytnout z rozpočtu města Velká Bíteš 43 tis. Kč Římskokatolické farnosti 
Velká Bíteš  na opravu interiéru věží kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2014
• 11/31/14/ZM: rozhoduje  úplatně nabýt pozemek parc. č. 3916 – orná půda o výměře 5870 m2  
v k. ú. Velká Bíteš za navrženou cenu. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 12/31/14/ZM: rozhoduje  úplatně převést pozemek parc. č. 1180/74 - zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš. Náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 13/31/14/ZM: rozhoduje  úplatně převést část pozemku parc.č.1893/1 – ostatní plocha,  
jiná plocha o výměře cca 77 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš s tím, že náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 14/31/14/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 
id. 83/519 na pozemku parc. č. 1045 – lesní pozemek, lesní pozemek na kterém je budova a části 
pozemku parc. č. 1056 - lesní pozemek v k.ú. Níhov.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
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• 15/31/14/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod pozemků parc.č.1028 – orná půda  
o výměře 4417 m2 a část parc. č. 1029 – lesní pozemek o výměře cca 2700m2 v k. ú. Březka u Velké 
Bíteše a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 16/31/14/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 2025/2 - ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš s tím, že náklady spojené  
s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 7. 2014
• 17/31/14/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o odprodej části pozemku parc. č.2244/1– trvalý travní 
porost o výměře cca 190 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš v majetku města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 18/31/14/ZM: pověřuje pana místostarostu jednáním o dopracování Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a městy/obcemi kraje dne 1. 6. 2010 k projektu 
Integrovaného systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina.
odpovědnost: místostarosta termín: 30. 6. 2014
• 19/31/14/ZM: rozhoduje úplatně převést bytovou jednotku č. 280.22 (2+1) v 1. NP bytového domu, 
U Stadionu čp. 280 ve Velké Bíteši včetně spoluvlastnického podílu id. 5730/71884 na společných 
částech a prostorách domu a spoluvlastnický podíl o velikosti id. 5730/71884 na zastavěném pozemku 
p. č. 803 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 297 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady 
spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 20/31/14/ZM: bere na vědomí rozhodnutí Rady města Velká Bíteš, kterým je nevyhovět podané 
námitce stěžovatele Porr a.s., IČO: 430 05 560 proti vyloučení z hodnocení nabídek veřejné zakázky 
„SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš, půdní vestavba stavební úpravy“.
• 21/31/14/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek parc. č. 3008/26 – ostatní plocha, silnice  
o výměře 94 m2 v k.ú. Velká Bíteš a včetně stavby vjezdu na tomto pozemku, jejíž cena bude stanovena 
znaleckým posudkem. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014

 SoUHrn USneSenÍ ze zaSedÁnÍ zaSTUPiTelSTva MĚSTa 
velKÁ BÍTeŠ Č. 32/14 KonanÉHo dne 9. Června 2014 

• 1/32/14/ZM: určuje ověřovateli zápisu Františka Kratochvíla a Ing. Evu Linhartovou.
• 3/32/14/ZM: rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina 
a městy/obcemi kraje dne  1. 6. 2010.
odpovědnost: vedení města termín: 30. 6. 2014
• 4/32/14/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 30. 4. 2014 a k 31. 5. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 6. 2014
• 5/32/14/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2014  
č. 5/2014 schválené radou města dne 12. 5. 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 6. 2014
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• 6/32/14/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 6/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2014
• 7/32/14/ZM: rozhoduje vyřadit dlouhodobý hmotný majetek z majetku města Velká Bíteš dle 
návrhu odboru správního ve výši 90.000 Kč a dále rozhoduje uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě  
o vkladu majetku ze dne 22. 1. 2003 se Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice.
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 6. 2014
• 8/32/14/ZM: rozhoduje uzavřít Dodatek č. 3 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s firmou 
BYTSTUDIO, a.s., Jihlava, kterým se mění termín dokončení staveb a ve kterém se kupující zavazuje 
připočíst k doplatku kupní ceny aktuální platnou sazbu DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
• 9/32/14/ZM: rozhoduje  úplatně převést bytovou jednotku č. 275/4 – dle prohlášení vlastníka byt  
č. 275/10 (2+1) ve 2. NP bytového domu, U Stadionu č.p. 275 ve Velké Bíteši včetně spoluvlastnického 
podílu id. 91/1000 na společných částech a prostorách domu a včetně spoluvlastnického podílu  
o velikosti id. 91/1000 na zastavěném pozemku p. č. 794 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291m2 
v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 10/32/14/ZM: rozhoduje  úplatně převést pozemek parc. č. 420/3 – zastavěná plocha a nádvoří  
o výměře 5 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš. Pozemek bude převeden s tím,  
že pro město Velká Bíteš bude sjednáno předkupní právo. Náklady spojené s vkladem KS do KN hradí 
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 11/32/14/ZM: rozhoduje  úplatně převést z majetku města Velká Bíteš pozemky v k.ú. a obci Velká 
Bíteš, a to:
- parc. č. 1511 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 106 m2

- parc. č. 1512 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře 88 m2

- část parc. č. 1499 – ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 270 m2

za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého 
posudku, geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
• 12/32/14/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky v k.ú.  Březka u Velké Bíteše, a to:
- parc. č. 1127/1 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 235 m2

- parc. č. 1127/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 577 m2.
z majetku města Velká Bíteš do vlastnictví Agro Záblatí, a.s., se sídlem Záblatí č. 63, 594 53 Osová 
Bítýška za cenu 120 Kč/m2. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do 
KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
• 13/32/14/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatné nabytí pozemků v k.ú. Bezděkov u Velké 
Bíteše, a to:
- parc. č. 147/1 – orná půda o výměře 11982 m2

- parc. č. 135/2 – trvalý travní porost o výměře 4509 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
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• 14/32/14/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o prodej části pozemku parc. č. 55/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 10 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 15/32/14/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku parc. č. 3025/1 (dle GP č. 2123-131/2014 
nově oddělená parcela č. 3025/10 - vodní plocha, tok přirozený o výměře 788 m2 a nově oddělená 
parcela č. 3025/11 – vodní plocha, tok přirozený o výměře 24 m2) v k.ú. Velká Bíteš z majetku Lesů 
ČR, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové do vlastnictví města 
Velká Bíteš za cenu 21.110 Kč. Náklady spojené s geometrickým oddělením pozemků, znaleckým 
posudkem a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 8. 2014
• 16/32/14/ZM: schvaluje změnu zakladatelské listiny a stanov obchodní společnosti Technické 
služby Velká Bíteš spol. s r.o. dle ust. § 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 
a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 6. 2014

SoUHrn USneSenÍ ze ScHŮze radY MĚSTa velKÁ BÍTeŠ 
Č. 14/14 KonanÉ dne 9. Června 2014 
 
• 2/14/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 13/14 ze dne 28. 5. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 9. 6. 2014
• 3/14/14/RM – rozhoduje souhlasit se změnou užívání prostor v budově školy Tišnovská č.p. 116 
dle žádosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/3974/14.
odpovědnost: ředitelka ZŠ termín: 1. 9. 2014
• 4/14/14/RM – schvaluje výpůjční dobu Městské knihovny Velká Bíteš v období letních prázdnin dle 
žádosti č.j. MÚVB/3702/14. 
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: průběžně
• 5/14/14/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2014 dle žádosti Základní umělecké školy, Velká 
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace doručené pod č.j. MÚVB/3973/14.
odpovědnost: ředitel ZUŠ termín: 31. 12. 2014
• 6/14/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelových finančních a věcných darů Mateřskou 
školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/3971/14. 
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 30. 6. 2014
• 7/14/14/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
bere na vědomí zápis z 1. zasedání dozorčí rady TS ze dne 18. 4. 2014 a schvaluje:
1. zprávu o ovládacích vztazích za účetní období roku 2013
2. zprávu o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2013 
3. návrh na rozdělení zisku za rok 2013 v předloženém znění. 
odpovědnost: jednatel termín: průběžně
• 8/14/14/RM – bere na vědomí oznámení ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace o udělení ředitelského volna v období 23. 6. – 27. 6. 2014.
odpovědnost: ředitel SOŠ termín: 20. 6. 2014
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• 9/14/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ze dne  05.06.2014 od firmy THERA Energo, 
spol. s r.o., Křenová 479/71, 602 00 Brno na nainstalování elektronických rozdělovačů topných 
nákladů s radiovým přenosem dat do budov města č. p. 86, 85, 42 ve Velké Bíteši za cenu 43.860 Kč 
bez DPH. Současně RM rozhoduje u této firmy práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 6. 2014
• 10/14/14/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za 
rok 2013 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní 
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 6. 2014
• 11/14/14/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů dle 
předloženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2014
• 12/14/14/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy, jejímž předmětem je byt  
č. 4 v 2. podlaží bytového domu č. p. 239 na ulici Tyršova ve Velké Bíteši, ke dni 30. 6. 2014 za 
podmínky, že před podpisem dohody budou vypořádány všechny závazky nájemce vůči pronajímateli.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014

pokračování v příštím čísle Zpravodaje

inzerce 

ŘÁdKovÁ inzerce

Nabízím jednoduchý přivýdělek v realitní činnosti, více info na tel. č. 777 824 822.

Koupíme, vykoupíme rodinný dům, byt, chatu, pole, louku, les, tel. č. 773 777 775.

Máte finanční problémy? Nevycházíte s výplatou? Tíží Vás exekuce, máte před dražbou  
nemovitosti? Nebojte se, nečekejte, až se to stane. Poradíme řešení, jak z toho ven. Jsme 
právní renomovaná firma Abivia s.r.o. Domluvte si schůzku zdarma Lubomír Starý, mobil: 
730 826 114, email:  Lubo.stary@seznam.cz. 
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TT JJ     SS PP AA RR TT AA KK   VV EE LL KK ÁÁ   BB ÍÍ TT EE ŠŠ   

PPŘŘIIJJÍÍMMÁÁ  DDĚĚVVČČAATTAA  NNAARROOZZEENNÁÁ  VV  RROOCCEE  22000044  AAŽŽ  22000055  DDOO  DDRRUUŽŽSSTTVVAA  MMLLAADDŠŠÍÍ  ŽŽÁÁKKYYNNĚĚ    
((VVOOLLEEJJBBAALLOOVVÁÁ  PPŘŘÍÍPPRRAAVVKKAA))  

  

CCHHCCEETTEE,,  AABBYY  VVAAŠŠEE  DDCCEERRAA  HHRRÁÁLLAA  VVOOLLEEJJBBAALL??  

 

PPrroočč  bbyy  mměěllaa  hhrráátt  vvoolleejjbbaall  ??  PPrroočč  ttrréénnoovvaatt  vv  TTJJ  SSppaarrttaakk  VVeellkkáá  BBíítteešš??  

 protože se jedná o populární sport našeho 
regionu 

 protože je to bezkontaktní inteligentní sport, 
který rozvíjí pohybové a myšlenkové schopnosti 
hráčů 

 protože krásně formuje její tělo 
 protože se dá hrát v tělocvičně, ale i pod širým 

nebem 
 protože pozná spoustu zajímavých lidí 

 naučíme jí základy všech druhů volejbalu - 
šestkový, čtyřkový (minivolejbal), beachvolejbal v 
létě a také jejich "zábavné" alternativy (doskoky, 
mixy...) 

 získá kondici a techniku, kterou určitě zužitkuje 
před spolužáky a kamarády :-) 

 dostane se do skvělého kolektivu 
 zúčastní se turnajů a časem také mistrovských 

utkání 

KKoonnttaakkttnníí  oossoobbaa::  NNáábboorr  bbuuddee  pprroobbííhhaatt::    
Hana Holíková 
Tel.: 737 743 444 

Petr Světlík 
Tel.: 603 429 878 

Červen 2014 v hale TJ Spartak, termín upřesníme. 

PPŘŘIIJJĎĎ  SSEE  PPOODDÍÍVVAATT  NNAA  SSVVÉÉ  SSTTAARRŠŠÍÍ  SSPPOOLLUUHHRRÁÁČČKKYY  
Možné po telefonické domluvě. 

Komerční sdělení / Inzerce
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Komerční sdělení / Inzerce



Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   Září 201442

Prodáváte nebo kupujete nemovitost?

       
  

                    

Bezpečně Vás provedu celým realitním obchodem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Michal Brázdil E-mail: michal.brazdil@re-max.cz
certifikovaný realitní poradce www.re-max.cz/atraktivplus

Karlov 261, Velká Bíteš 773 500 753   

Komerční sdělení / Inzerce
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Komerční sdělení / Inzerce

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 

Domácí hospicová péče 
 

Domácí hospicová péče vznikla v roce 2008 jako komplexní služba, která nabízí péči 
zdravotní, sociální, psychologickou i duchovní. Pracovnice pomáhají lidem bojujícím s těžce 
nevyléčitelným onemocněním a také umírajícím všech věkových kategorií v jejich domácím 
prostředí. Tato charitní služba působí na celém okrese Žďár nad Sázavou, poskytuje 
odbornou paliativní péči, a to v případě potřeby nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.  
Dále poskytuje pomoc a podporu i osobám blízkým. Potřebuje-li si blízký pečující odpočinout 
nebo si vyřídit nějaké záležitosti a vzdálit se od nemocného po nějaký čas, vykonává služba 
„dohled“ u nemocného. 
 
Jaké činnosti Domácí hospicová péče vlastně nabízí?  
 

 Zdravotní služby: 
Lékaři – specialisté pro paliativní medicínu garantují poskytování odborné paliativní péče 
a léčby bolesti v domácím prostředí nemocného. 
Odbornou zdravotní péči vykonávají registrované zdravotní sestry. Úkony provádí podle 
ordinace ošetřujícího lékaře pacienta, který ošetřovatelskou péči potvrzuje. 
Zdravotní péče je pro uživatele zdarma. Úkony jsou hrazeny pojišťovnou, ze zdravotního 
pojištění nemocného.  
 

 Sociální služba: 
Do základních činností patří: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně,  pomoc při poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
apod. 
Cena za úkony základních činností je stanovena podle počtu hodin služby pečovatele. 
Výše úhrady činí 80,- za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného 
k zajištění úkonů. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich 
zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.  
Poskytování základního poradenství je zdarma, dále např. vyřizování sociálních dávek, 
příspěvku na péči, pozůstalostního důchodu apod. 
 

 Psychologická a duchovní podpora 
Služba spolupracuje i s psychologem a duchovními. 
Psycholog podle potřeby a na žádost uživatele zajistí odbornou psychologickou pomoc 
a podporu. Pracovnice v případě zájmu zprostředkují návštěvu kněží či duchovních osob 
různých církví či církevních denominací podle přání uživatele v jeho domácím prostředí. 
 

 Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek 
Služba zapůjčuje svým uživatelům potřebné zdravotnické pomůcky. Jedná se např. 
o elektrická polohovací lůžka, antidekubitní matrace pasivní a aktivní, kyslíkové přístroje, 
odsávačky, antidekubitní pomůcky různých druhů, WC křesla, chodítka, lineární dávkovače, 
stolky k lůžkům apod. Zapůjčení zdravotnických pomůcek se řídí ceníkem zápůjční služby.  
 
Služba Domácí hospicové péče vychází vstříc druhému člověku v jeho nejtěžším období 
života. Pracovnice služby nemocného i jeho blízkého pečujícího „doprovází“ na jejich obtížné 
životní cestě. Naslouchají jejich radostem i bolestem. Je-li to přáním nemocného i jeho 
blízkého pečujícího, jsou s nimi i ve chvílích nejtěžších, při úmrtí.  
 
Kontakt na sociální pracovnici: Marie Miličková, mob. 739 389 244 
 
Více informací o Oblastní charitě Žďár nad Sázavou na www.zdar.charita.cz. 
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Zahájení tradičních trhů farm
ářských 

a jarm
arečných produktů, pod záštitou 

Inform
ačního centra a Klubu kultury 

m
ěsta Velké Bíteše.

Ú
středním

 tém
atem

 trhů je prezentace 
produktů m

oravských pěstitelů, 
chovatelů a zpracovatelů živočišných 
a rostlinných produktů.

Sobota
6. září

2014

8:00 - 20:00
M

asarykovo
nám

ěstí
Velká Bíteš

Rybářství Dujsík – čerstvé ryby.

Petra Krejčová – veganské pom
azánky.

Pavel Horký – m
ed, produkty z m

edu, občerstvení         
horkou m

edovinou.

Davídkovo koření – bylinky, bylinné sm
ěsi bez soli                   

a glutam
átu.

Sušená zelenina – 100%
 česká sušená zelenina,          

pěstovaná v okolí Dravčic.

Pekařství Řiháková – dom
ácí trubičky.

Brzáková M
arie – rybízové víno.

Farm
a Bořivoje Čady – sezónní ovoce a zelenina.

Tom
áš Jedlička – m

oravské víno a burčák.

Dom
ácí dobrůtky ze  Sebranic – m

arm
elády, pečené 

čaje, nakládané houby.

Honč a Křížek – dom
ácí preclíky a sušená rajčata.

N
ebeské dortíčky – 100%

 veganské sladké dortíčky.

O
vocňák TO

KO
 AGRI – m

ošty bez přídavku vody, 
sladidel, ochucovadel a chem

ie.

LUN
A Adam

ov – ruční výroba zdobeného perníku.

Uzenářské speciality – dom
ácí salám

y, čabajky.

Vrátka o.s. – dekorativní a užitkové předm
ěty z 

chráněné dílny.

M
arie Čigelská – tkané a pletené výrobky, ukázka 

spřádání vlny.

Veronika Veselá – decoupage, dekorační a kuchyňské nádoby, 
dílnička.

Sabina N
olčová – šperky a doplňky z korálků, výroba korálků         

a kytiček.

M
arkéta Petlachová – háčkované figurky a dekorační 

předm
ěty, m

ožnost vyzkoušení.

Zdeněk Doležel – soustružené dřevěné užitkové a dekorativní 
předm

ěty.

M
arta Pantůčková – cínové a drátěné šperky.

Hana Hotárková – vyšívané dekorační                                                             
a užitkové předm

ěty.

Jana M
üllerová – skleněné výrobky                                                 

a vitráže.

Zm
ěna program

u i prodejců vyhrazena
w

w
w

.m
alam

arketingova.cz/farm
arske-trhy
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POZVÁNKA - PROGRAM
Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor sociálních věcí, si Vás dovoluje 
pozvat na sérii vzdělávacích seminářů pro seniory s názvem

Město: Velká Bíteš
Místo konání: Kulturní dům (přísálí), Vlkovská 482, 595 01, Velká Bíteš
Čas zahájení: 10.00 hodin
Vstupné je pro seniory zdarma.

Ing. Peter Gajdoštin  
Zahrada pro každý věk      9. 7.
Mgr. Lucie Poláková 
Psychologie barev, arteterapie a muzikoterapie 
(přineste si s sebou pastelky)     23. 7.
Jana Vejsadová  
Životospráva pro mozek a paměť    6. 8.
ThMgr. Milan Klapetek  
Základy životní rovnováhy     20. 8.
akademický malíř Vladimír Netolička 
Poznáváme Dolní Rakousko        3. 9.
Martin Chlupáč 
Kurz přežití do 100 let      17. 9.
Mgr. Antonín Křoustek
Bezpečí pro seniory      24. 9.

Milí senioři, nezůstávejte přes léto doma a přijďte si poslechnout zajímavé 
přednášky, na kterých se dozvíte něco nového a potkáte se se svými vrstevníky. 
Pokud si chcete zajistit účast na jednotlivých přednáškách, kontaktujte prosím paní 
Silvii Kotačkovou na telefon 607 007 620, e-mail: program@bitessko.com, nebo 
pana Rudolfa Rudu na telefon 566 789 340, 727 899 086, e-mail: kd@bitessko.com.
Děkujeme a těšíme se na setkání.
Za pořadatele Vás zdraví Táňa Křížová (724 650 136, krizova.t@kr-vysocina.cz) 
a Eva Šnýdrová (eva.snydrova@gmail.com).

Letní škola seniorů Kraje Vysočina 2014

Jméno lektora a téma přednášky    Termín
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HLAVNÍ DŮVODY  PROČ ŘEŠIT E-AUKCI ENERGIÍ 

    Od 1.září je ve Velké Bíteši možnost přihlásit se do elektronické aukce energií 
organizované společností Terra Group Investment,a.s.. 

Tady je 6 hlavních důvodů proč věnovat chvíli svého volného času 
tomuto tématu : 

1) Princip léto/zima. Je zcela běžné, že ceníky dodavatelů v letní (netopné) sezoně mají 

nižší koncovou cenu než ceníky v zimní (topné). E-aukce probíhá v posledním měsíci letní 
sezony, tudíž vyvolávací ceny, které zákazníkovi zaručují tzv. minimální garantovanou 
úsporu  jsou posazeny o přibližně 15 procent níže než ceníky majoritních dodavatelů 
(RWE, E.ON).    

2) Geopolitická situace. Na základě situace na Ukrajině, přes kterou do ČR putuje část 

plynu z Ruska (cca 33% z celkového objemu - plynovod Bratrství) je vývoj cen poměrně 
nejistý. E-aukce garantuje stálost cen po dobu 24 měsíců, takže i v případě zastavení 
dodávek na Ukrajině,  nehrozí klientovi jakékoliv zdražení v aukci vydražené ceny. 

3) Energeticko – právní poradenství. Posouzení současných smluv, analýza odběrného  

místa spojena s detailním přehledem nad aktualními smluvními vztahy a právní 
poradenství je základním stavebním kamenem klientského servisu Terra Group 
Investment, a.s.. 

4) Omezení vlivu „šmejdů“. Díky optimalizaci odběrného místa nehrozí, že klient v 

budoucnu  pod nátlakem nějakého podomního prodejce realizuje nevýhodnou novou 
smlouvu s hrozbou sankčních poplatků. Naše administrativní oddělení detailně ověřuje 
výpovědi zasílané 3. stranou a klienta upozorňuje na možné komplikace, popř. 
nevýhodnosti s nimi spojené.  

5) Jednoduchost, rychlost a transparentnost celého procesu. Spoříme klientovi až 

50% času spojeného se změnou dodavatele, nepreferujeme žádného dodavatele pouze 
nejnižší cenu spojenou s garancemi ji dodržet. 

6) E-AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI VE VELKÉ BÍTEŠI JE ZDARMA. 

 
Pro propočet možných úspor stačí odeslat oskenované poslední roční 
vyúčtování odběrných míst na email eduard.rovensky@terragroup.cz, 
nebo s fakturami navštívit v úředních hodinách registrační místo na 
Masarykově náměstí 85.               
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   Pro Bíteš  
VŠEMI DESETI! 

       

Máme Bíteš rádi. Podpořte náš tým  
v komunálních volbách 10. - 11. října. 

 
49
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...pamatujte na to u komunálních voleb 10. a 11. října 2014

Vrátíme do Bíteše nejdůležitější úřady

abychom nemuseli s každou věcí na úřad do Velkého Meziříčí

Dosud byl rozvoj města přidušen,
nastartujme ho!

aby kvalitní podniky našly místo pro své výrobní provozy
a mohly zaměstnávat lidi a platit daně v místě - tedy pro město

aby Bítešáci neodcházeli jen proto, že nenajdou pozemek
pro rodinný dům

Vytvořme příjemné prostředí pro život, bydlení i podnikání!



PODPORUJEME:
· Dořešení dopravy a bezpečnosti na silnicích
· Sociální oblast života občanů, zejména 
 zlepšení podmínek a služeb pro život  
 mladých rodin, předškolní mládeže 
 a seniorů ve městě
· Společenský a kulturní život města, 
 jeho občanů a místních spolků
· Realizace investic do technické 
 infrastruktury a bytového fondu města,
 dobudování kulturních a sportovních 
 zařízení města

Ing. Ludvík Svoboda

Milan Nedoma

Aleš Geisselreiter

Miloslav Ráček

Božetěch Bárta

Zdeněk Řezáč

Ing. Silvestr Malec

MVDr. Jan Konečný

Ing. Zdeněk Vlček

Josef Loukota

Miroslava Káňová

MUDr. Zdeňka Ouředníčková

Bc. Jiří Dohnal

MUDr. Svatopluk Horek

Karel Navrátil

Alois Blaha

Miroslav Odvářka

Mgr. Jitka Konečná

Marie Cahová

Alois Špaček

Ing. Milan Vlček

komunální volby 10. a 11. října 2014
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