ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Září 2017
Hlavní stárka Eliška Brázdilová a stárek Lukáš Veleba,
rychtářský pár Šárka a Jiří Dohnalovi.

Foto: Tomáš Škoda
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí v Lánicích od „Méta“ po konec zástavby na Osovou Bítýšku je téměř za námi. Podle harmonogramu byla
ke konci srpna zprůjezdněna tato zrekonstruovaná
státní silnice I/37. Zbývající dokončení úprav veřejných ploch a chodníků, zejména pak v úseku mezi
mateřskou školou a „Métem“, však bude probíhat
ještě během září a října. Proto prosím s ohledem na
zajištění vaší bezpečnosti, o zvýšenou pozornost při
průchodu nebo průjezdu uvedeným úsekem Lánic.
Od počátku minulého měsíce začala rekonstrukce
dalšího úseku komunikace Lánic od „Méta“ až
k náměstí, která je realizovaná ve spolupráci města,
Kraje Vysočina a SVK Žďársko. Průběh stavby byl v samém závěru července v kulturním
domě opakovaně projednán s občany, mající dům či provozovnu v uvedeném úseku, tak,
aby byly vyjasněny všechny podrobnosti vlastního průběhu rekonstrukce, ale i případné
nutné úpravy přípojek inženýrských sítí k jednotlivým nemovitostem. Stavební práce této
akce budou trvat do konce října, tedy bohužel i přes období hodů. Kvůli tomu nebudou
v letošním roce v Lánicích, ani jinde kolem náměstí umísťovány prodejní stánky s oblečením, obuví, nádobím a dalšími tržními výrobky obdobného charakteru. Naproti tomu
stánky řemeslné a živnostenské, které svými produkty a výrobky dotvářejí místní hody,
budou letos umístěny opět přímo na náměstí.
Jsem potěšen, že náš Klub kultury ve spolupráci s Krajem Vysočina již čtvrtým rokem
za sebou organizuje Letní školu seniorů. Zájem seniorů již při prvním ročníku předčil nejen naše očekávání, ale i kapacitu přísálí kulturního domu, ve kterém jsou jednotlivé přednášky uskutečňovány. Loňský i letošní běh tak byly již dopředu s velkým předstihem zájemci
o tuto velmi zajímavou a přínosnou aktivitu Kraje obsazeny. Společenský život obyvatel
v našem městě je poměrně bohatý. Velkou měrou se na něm podílí i aktivní skupiny seniorů,
kteří k sobě přitahují svoje vrstevníky. Nejviditelnější jsou pak aktivity místního Seniorklubu
a místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami. Jejich přednášky, zájezdy,
výlety, výstavy a další činnosti dnes patří již mezi pravidelné a nejnavštěvovanější akce ve
městě. Podpora činnosti těchto skupin městem, a to jak finanční či materiální včetně poskytování zázemí akcím těchto spolků, je pro nás naprosto jednoznačná. Oblastí, ve které má
město ve vztahu k seniorům stále ještě dluh, je existence odpovídajícího Domova důchodců
či obdobného zařízení města pro nejstarší spoluobčany. V současnosti zatím malý domov
pro cca 25 klientů máme umístěný přímo v objektu městské polikliniky. Našim přáním je
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nalezení řešení, které by Domovu důchodců dalo nejen definitivní lokalitu pro jeho umístění,
ale i reálný časový plán k jeho realizaci. V tomto smyslu přijala rada města prohlášení
o podpoře výstavby Domova důchodců ve městě a ve spolupráci s majetkovým odborem
intenzívně pracuje na nalezení reálné lokality pro jeho budoucí výstavbu.
Máme před sebou všichni po roce opět Bítešské hody. V letošním bohatém programu si
zejména během od pátečního odpoledne do nedělního podvečera, přijdou i letos na své příznivci moderní hudby, dechovky, cimbálových muzik i folkloru. Nenechte si proto ujít například páteční narozeninový koncert zpěváka Petra Bende s jeho hosty. Kapelu, se kterou
koncertuje již třináct roků v nezměněné sestavě, doplní jeho velký dechový Big Band. Jako
své hosty si pozval legendu skupiny YoYo Band Richarda Tesaříka, zpěváka skupiny Burma
Jones Bohouše Josefa, hitmakera Ivana Hlase a zpěváka kapely Kamelot Romana Horkého.
Folklor v podání domácích i hostujících souborů se představí během celého sobotního
odpoledne 9. září již popatnácté v rámci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“.
Hostem festivalu bude slovenský folklorní soubor Vargovčan z našeho družebního města
Hanušovce nad Topľou. Po folkloru přivítáme slovenskou kapelu R2 Brothers, která přinese jedinečné propojení cimbálu, houslí a pop-rockového stylu. V závěru sobotního hodového večera nám předvede swing a jazz v nezaměnitelném podání Vojenská hudba Olomouc. Novinkou v programu hodů je sobotní společenský večer pro veřejnost v kulturním
domě „Česko – Slovenský večer s folklorem“, ve kterém k tanci a poslechu budou hrát
cimbálová muzika souboru Vargovčan a houslová muzika národopisného souboru Bítešan.
To vše za podpory členů obou družebních folklorních souborů.
V neděli 10. září proběhne již tradiční krojovaný průvod městem za účasti dechové
hudby Lesanka, Muzikanti Ladislava Prudíka a historického šermu Taranis a následný odpolední program na Masarykově náměstí na podiu pod májí, ve kterém hlavní úlohu mají
rychtář s rychtářkou, bítešská chasa, písař, konšelé, hodoví policajti a cikáni.
Příjemně strávené chvilky při programu určitě nezapomeňte završit dobrým jídlem
a pitím v hodových sklípcích a mázhauzech nebo ve vyhlášeném rybářském klípku u hodové porce bítešského kapra. Kompletní program můžete najít na webu: http://www.bitessko.com/program-hodu-2017 .
Milan Vlček, starosta města

TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY
STŘEDA 6. ZÁŘÍ – STŘEDA 13. ZÁŘÍ 2017
Klub kultury Města Velké Bíteše ve spolupráci s Městem Velká Bíteš, rychtářem a rychtářkou, prvním stárkem a stárkou, bítešskou chasou, Muzejním spolkem Velkobítešska
a národopisným souborem Bítešan, místními organizacemi a spolky Vás srdečně zvou na
Tradiční bítešské hody.
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STŘEDA 6. ZÁŘÍ
16.30 hod.
ZAHÁJENÍ BÍTEŠSKÝCH HODŮ
	
STAVĚNÍ MÁJE za doprovodu dechové hudby LESANKA
na Masarykově náměstí a otvírání hodových sklípků
17.30 hod.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
NOVÉHO PROSTRANSTVÍ ZA RADNICÍ
	Vystoupení folklorního tanečního souboru BAJDYŠ Třebíč, ukázka
moderní gymnastiky SK TART MS Brno, přehlídka svatebních šatů
ze svatebního salónu MARILYN, ukázka KUNG FU Akademie
YULONG, vystoupení dětí ZUŠ Velká Bíteš.
Občerstvení zajištěno restaurací „NAŠE BÍTEŠSKÁ“
19.00 – 24.00 hod.	TATABAND a jeho dixieland pod vedením Josefa Kučery
hraje ve sklípku „na Pětce“
ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ
18.30 hod.
„(NE)JEN OPERNÍ KONCERT“ – mimořádný koncert BHP
	Vystoupí: Nikola Uramová, Marie Mičánová, Martin Vydra,
Ondřej Slavičínský a Jana Rambousková
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
PÁTEK 8. ZÁŘÍ
19.30 hod.

IVAN HLAS TRIO koncert na vedlejším krytém pódiu
na Masarykově náměstí
21.00 hod.
PETR BENDE / Cimbál BIG Band – narozeninový koncert
	Hosté: RICHARD TESAŘÍK, BOHOUŠ JOSEF,
IVAN HLAS a ROMAN HORKÝ na vedlejším krytém pódiu
na Masarykově náměstí
19.00 – 24.00 hod.	Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou JAROSLAVA ČECHA
ve sklípku „na Pětce“
19.00 - 24.00 hod.	K posezení i tanci zahraje hudební skupina TANDEM ve sklípku
„na Sedmičce“ u hasičů
SOBOTA 9. ZÁŘÍ
SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU – XV. ročník – moderuje: KAREL HEGNER
13.30 – 18.00 hod.	Přehlídka folklorních souborů a skupin z Podhorácka, sousedních regionů
a hostů. Vystoupí NÁRODOPISNÝ
SOUBOR BÍTEŠAN A ZPĚVÁČCI
z Velké Bíteše, STÁRCI z Ostrovačic, HORÁČAN z Velkého Meziříčí, ONDRÁŠEK z Brna, DUDÁCKÁ MUZIKA ZUŠ Hrotovice, TRNÁVKA z Pacova, PODJAVOŘIČAN z Telče a hostující
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slovenský soubor VARGOVČAN z družebního města Hanušovce
nad Topľou

Součást festivalu:
19.30 hod.	Vystoupení slovenského folklorního souboru VARGOVČAN
na vedlejším krytém pódiu
20.30 hod.	R2 BROTHERS – jedinečné propojení cimbálu, houslí a pop-rockového stylu, cimbalistou skupiny je držitel ocenění „nejrychlejší
cimbalista na světě“, na vedlejším krytém pódiu na Masarykově
náměstí
21.30 hod.
HODOVÝ VEČER SE SWINGEM A JAZZEM
	Koncert SWING – DIXIE VOJENSKÉ HUDBY OLOMOUC
AČR na vedlejším krytém pódiu na Masarykově náměstí
19.00 – 24.00 hod. Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou SYLVÁN
ve sklípku „na Pětce“
19.00 – 24.00 hod. K posezení i tanci zahraje hudební skupina RETROBAND
ve sklípku „na Sedmičce“ u hasičů
21.00 hod.	ČESKO – SLOVENSKÝ VEČER S FOLKLOREM v kulturním
domě. K tanci a poslechu zahrají NÁRODOPISNÝ SOUBOR
BÍTEŠAN a partnerský slovenský folklorní soubor VARGOVČAN.
NEDĚLE 10. ZÁŘÍ
8.00 – 9.00 hod.	SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA v kostele sv. Jana Křtitele za účasti
krojované chasy
9.00 – 11.00 hod.
STÁRCI ZVOU STÁRKY za doprovodu dechové hudby LESANKA
9.30 – 11.30 hod.
Vystoupení dechové hudby DOUBRAVĚNKA
na hlavním pódiu pod májí
13.00 hod.
KŘEST HVĚZDY – tenista RADEK ŠTĚPÁNEK,
	vystoupí HELENA ZEŤOVÁ a MICHAL DAVID – na hlavním
pódiu pod májí
13.30 hod.	KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM za účasti skupiny historického
šermu TARANIS od kulturního domu na Masarykovo náměstí.
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.
Hrají muzikanti LADISLAVA PRUDÍKA na hlavním pódiu pod májí
16.00 – 16.45 hod. Vystoupení skupiny historického šermu TARANIS
na Masarykově náměstí
16.00 – 20.00 hod. Posezení u cimbálu s cimbálovou muzikou
STANISLAVA GABRIELA ve sklípku „na Pětce“
16.00 hod.
LOSOVÁNÍ HODOVÉ TOMBOLY
na Masarykově náměstí u domu čp. 5
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STŘEDA 13. ZÁŘÍ
17.00 hod.
KÁCENÍ MÁJE
19.00 hod.
HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT ve sklípku „na Pětce“
V případě nepříznivého počasí budou některé akce přesunuty do sálu kulturního domu.

OTEVŘENÉ VÝSTAVY A DOPROVODNÉ AKCE
Od 4. září do 15. září 2017
„To.viŽ“ - HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KERAMIKY VERONIKY BÁRTOVÉ
Vernisáž: pondělí 4. září 2017 v 17.00 hod.
Kulturní program: Stanislav Filip, průvodní slovo: PaedDr. Eva Kočí Valová
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 10. září od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hod.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
MĚSTSKÉ MUZEUM
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Expozice: Geologické a mineralogické zajímavosti Velkobítešska
Výstava: Tradiční úprava a úbor hlavy žen k lidovému kroji na Horácku
a Podhorácku jindy a nyní
Hodový víkend - sobota 9. a neděle 10. září ve 12.00 hod. – Komentovaná prohlídka
kostela sv. Jana Křtitele
Městské muzeum otevřeno: úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod.
Hodový víkend muzeum otevřeno: 10.00 – 18.00 hod.
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL OPEL DOBROVOLNÝ
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hod. | Neděle: 10 – 17 hod.
UKÁZKA VOZIDEL NISSAN J.P.N. CARS URČENÉ PRO HODOVOU TOMBOLU
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hod. | Neděle: 10 – 17 hod.
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE VOZIDEL AUTONOVA BRNO S.R.O.
Horní strana Masarykova náměstí
Sobota: 13 – 18 hod. | Neděle: 10 – 17 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY A JARMARK LIDOVÝCH ŘEMESEL
Masarykovo náměstí v průběhu soboty a neděle
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TRASA HODOVÉHO PRŮVODU:
Kulturní dům – ul. Vlkovská – ul. U Stadionu – Pečovatelský dům – Domov důchodců
– ul. Tyršova – ul. Hrnčířská – ul. Růžová – ul. Karlov – ul. Za Potokem zpět kolem
odstavného parkoviště (ul. Hybešova/ul. Kpt. Jaroše) na Masarykovo náměstí.
UZAVÍRKA MASARYKOVA NÁMĚSTÍ
Od pátku 8. 9. 2017 (00.00 hod.) do neděle 10. 9. 2017 (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 8. 9. 2017 do 15.00 hod.
Během trvání programu v rámci Tradičních bítešských hodů budou pro veřejnost zdarma
otevřena veřejná WC v zadním traktu za Starou poštou čp. 88.
ZRUŠENÍ CHOVATELSKÉ VÝSTAVY
Český svaz chovatelů základní organizace Velká Bíteš se na své schůzi rozhodla vzhledem
k opravě ul. Lánice zrušit letošní hodovou výstavu drobného zvířectva.
Všem naším návštěvníkům a příznivcům se omlouváme a těšíme se na setkání příští hody
v roce 2018.
Výbor ZO

KAM DO HODOVÝCH SKLÍPKŮ
SKLÍPEK „NA PĚTCE“		
Masarykovo náměstí 5
Středa 6. září 19.00 hod.
TATABAND a jeho dixieland pod vedením Josefa Kučery
Pátek 8. září 19.00 hod.
Cimbálová muzika JAROSLAVA ČECHA
Sobota 9. září 19.00 hod.
Cimbálová muzika SYLVÁN
Neděle 10. září 16.00 hod.
Cimbálová muzika STANISLAVA GABRIELA
Středa 13. září 19.00 hod.
HODOVÉ DOZVUKY se skupinou SPRINT
SKLÍPEK „U HASIČŮ NA SEDMIČCE“
Masarykovo náměstí 7
Pátek 8. září od 19.00 hod.
hudební skupina TANDEM
Sobota 9. září od 19.00 hod. hudební skupina RETROBAND
Neděle 10. září od 13.00 do 18.00 hod. – Reprodukovaná hudba
RESTAURACE „NAŠE BÍTEŠSKÁ“
Vlkovská 482
Středa 6. září – neděle 10. září Speciality na grilu, burčák z jižních svahů
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Sobota 9. září od 16.00 hod.	Posezení s country skupinou NACONOTY
před kulturním domem, speciality na grilu
SPORTBAR KLÍMA
Tyršova 219
Středa 6. září – neděle 10. září
Pátek 8. září
Sobota 9. září

		
Speciality na grilu, uzené maso
Hraje kapela PROROCK
Hraje kapela ROBUR–ROCK

MÁZHAUS - STARÁ POŠTA		
Masarykovo náměstí 88
Středa 6. září – neděle 10. září Reprodukovaná hudba, občerstvení, víno, burčák, pivo
RYBÁŘSKÝ SKLÍPEK
		
Masarykovo náměstí 86
Středa 6. září a čtvrtek 7. září od 14.00 do 21.00 hod.
Pátek 8. září a sobota 9. září od 14.00 do 23.00 hod.
Neděle 10. září od 14.00 do 17.00 hod.
Středa 13. září od 14.00 do 21.00 hod.			
Smažený kapr, rybí polévka, víno, douzované speciality
MUSILOVA VINOTÉKA			
Masarykovo náměstí 84 (ve dvoře)
Středa 6. září – středa 13. září Grilování klobásků, pití dobrého vína i burčáku.
otevřeno od 10.00 hod.		
KREATIVE CAFÉ
Lánice 57
Otevřeno: středa až pátek od 14.00 hod., sobota a neděle od 14.00 hod.
Čerstvě pražená káva, domácí moučníky, panini, obložené bagety,
poctivé pivo, burčák, víno a mnoho dalšího...
Více se dozvíte na našem facebooku. Těšíme se na vás!
RESTAURACE NA „103“		
Peroutkova 103
Středa 6. září – neděle 10. září Udírna, gril, domácí kuchyně,
Pátek a sobota
Živá hudba
DISKO – BAR CARIBIC
Lánice 59
Středa 6. září, pátek 8. září a sobota 9. září

10 | Září 2017

HODOVÉ DISKOTÉKY

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

BOWLING BAR – s tankovým pivem Radegast
Masarykovo náměstí 98
Středa 6. září – neděle 10. září 	Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice), sudová
vína, nová nabídka odrůdových vín z Mikulovské vinařské oblasti z mikroregionu Pálava
Pátek 8. září – sobota 10. září Hodové grilování
RESTAURACE U RAUŠŮ
Masarykovo náměstí 13
Středa 6. září – neděle 10. září	Burčák z Moravského muškátu (oblast Mutěnice),
sudová vína, nová nabídka odrůdových vín z Valtického
podzemí, Chateau Lednice a z vinařství Jožky Šmukaře.
Prodej zajištěn na recepci – Nonstop.
CUKRÁRNA U ZDUBŮ / CYRIL JEŘÁBEK - maso uzeniny lahůdky
Masarykovo náměstí 10
pátek 8. září – neděle 10. září od 8.00 do 18.00 hod.
ŠPUBŮV SKLÍPEK
Kostelní 77
Otevřeno od 14.00 hod.
Středa 6. září – neděle 10. září Burčák, víno, pivo, limo, dobroty z grilu a udírny
Středa 6. září od 18.00 hod.
Hraje country kapela ČTYŘTAKT
Čtvrtek 7. září od 17.30 hod. Hraji kapely CHILLY WEATHER, WIGGUM THE CHIEF
BUD – BAR „U STAŘÍKA“
Vlkovská 482
Středa 6. září – středa 13. září	Otevřeno denně od 13.00 hod. Burčák,
točené pivo velkomeziříčský Harrach 12°,
budějovický Pardál 11° a Svijánský máz 11°
Pátek a sobota
Gyros a hamburgery

ZVEME VÁS
Od 4. září do 15. září 2017
„To.viŽ“ - HODOVÁ VÝSTAVA OBRAZŮ A KERAMIKY VERONIKY BÁRTOVÉ
Vernisáž: pondělí 4. září 2017 v 17.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Otevřena od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin,

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Září 2017 | 11

v sobotu 10. září od 13.00 do 17.00 hodin a v neděli 11. září od 10.00 do 18.00 hodin.
Kulturní program vernisáže s kytaristou Stanislavem Filipem.
Průvodní slovo PaedDr. Eva Kočí Valová.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
PŘEDNÁŠKY LETNÍ ŠKOLY SENIORŮ:
5. 9. STOP smutku a START smíchu aneb Jóga smíchu ve spojení s léčebnou metodou
STOP-START vás pobaví a naučí, jak se bleskově zbavit trápení – přednáší: Miroslav
Hadaš. Přednáška je již plně obsazená.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kraj Vysočina ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Sobota dne 12. září 2017 ve 14.30 hodin
BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Sedm sportovních soutěží pro děti od 4 do 14 let rozhodne, kdo je bítešským borcem.
Přijďte se bavit, užívat si dobrou hudbu a soutěže. Připraven bude i skákací hrad.
Farní zahrada, Kostelní 71
Organizuje: Kolpingova rodina
Úterý dne 19. září 2017 ve 14.00 hodin – POZOR ZMĚNA!
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Kvízové odpoledne s Karlem Smolíkem.
Organizuje: Seniorklub
Pondělí dne 25. září 2017 v 19.00 hodin
ZÁBAVNÝ POŘAD „PÁTÉ PŘES DESÁTÉ“
S IVO ŠMOLDASEM A JANOU RYCHTEROVOU
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Oredon s.r.o. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Čtvrtek dne 28. září 2017 v 9.00 hodin
SVATOVÁCLAVSKÝ POCHOD
8. ročník turistického pochodu.
Start v přírodní učebně u ZŠ Velká Bíteš Sadová 579.
Organizuje: ZŠ Velká Bíteš a Pionýrská skupina Velká Bíteš
Sobota dne 30. září 2017 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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Sobota dne 30. září 2017 ve 13.0 hodin
„CVIČTE S NÁMI“
Lektorky: Hana Karmazínová, Katka Slavíčková, Kontakt: Hana Holíková tel. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME
Pátek dne 13. října 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY „NEZMAŘI“
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 250,- Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5,
Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Od 9. října do 19. října 2017 po – pá 8.00 – 17.00, so a ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – VI. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo nám. 5
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého
Pátek dne 3. listopadu 2017 v 19.00 hodin
„CAVEMAN“
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom,
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš. Vstupné: 350,- Kč
Organizuje: POINT s.r.o.
Středa dne 22. listopadu 2017 v 19.00 hodin
OLYMPIC – PERMANENTNÍ TOUR 2017
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: VM art production
Pátek dne 1. prosince 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY INFLAGRANTI S JOSEFEM VOJTKEM
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO!
Zakoupené vstupenky lze vrátit na Klub kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Agentura VIP ART COMPANY
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Pátek dne 15. prosince 2017 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE
DALŠÍ PODOBA SPOLUPRÁCE SPOLEČNOSTI E.ON
A MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Dlouhodobá spolupráce našeho města
a energetické společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. byla důvodem, proč tato společnost v rámci své firemní oblasti propagace
a marketingu zapůjčila městu pro jeho využití elektroskútr E.ON e-max. Tento jednostopý dopravní prostředek tak od pondělí
10. 7. 2017 po dobu tří letních měsíců bude
využíván nově zřízenou městskou policií,
která ve Velké Bíteši zahájila svoji činnost od
1. června letošního roku. V rámci vlastního
předání a zaškolení zástupci města i městští
strážníci vysoce kladně ocenili jízdní vlastZapůjčený elektroskútr se strážníky Městské policie.
nosti a celkový design zapůjčeného vozidla.
Foto: Archiv MP
Vzhledem k tomu, že nový služební automobil pro městskou policii bude k dispozici až
v průběhu září, je více než jasné, že skútr najde u bítešské policie každodenní uplatnění.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ŠKOLY
MATEŘSKÁ ŠKOLA U STADIONU A REALIZACE PROJEKTŮ
Naše mateřská škola se dlouhodobě zapojuje do tvorby a realizace řady projektů,
zpracovává žádosti o projekty do různých dotačních programů s cílem získat mimorozpočtové zdroje pro financování nadstandardních aktivit a na materiálně technické vybavení školy.
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Ve školním roce 2017/2018 budeme pokračovat v realizaci a naplňování dvou projektů,
které jsou spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace je partnerem
projektu:
Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech
(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ
a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 29 944 884,54 Kč
Dotace EU: 24 195 466,71Kč
Dotace státní rozpočet: 5 749 417,83 Kč
Termín zahájení realizace projektu: 1. 1. 2017
Termín
ukončení realizace projektu: 31. 12. 2019
Projekt
Příjemce projektu: Centrum pro rozvoj a podporu regionů, o.p.s.

"ŠABLONY PRO MŠ I" S REG. Č.
Projekt
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005106
"ŠABLONY
PRO
MŠ I" Sunií.
REG. Č.
je
spolufinancován
Evropskou
Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005106
je spolufinancován Evropskou unií.

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
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PROJEKT MATEŘSKÉ ŠKOLY VELKÁ BÍTEŠ, U STADIONU 538,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, REGISTRAČNÍ ČÍSLO
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005106 JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného
vykazování (Šablony pro MŠ a ZŠ).
Projekt je zaměřen na kombinaci témat – osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které mateřská škola určí jako prioritní pro svůj
rozvoj a budoucí směřování.
Cílová skupina projektu: děti v předškolním vzdělávání, pedagogičtí pracovníci
a vedoucí pracovníci škol.
Schválená částka na realizaci projektu: 422 808,- Kč.
Aktivity projektu:
Personální podpora: cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu –
školního asistenta pro mateřskou školu.
Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ: cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání
v oblastech – čtenářská a matematická pregramotnost, inkluze, specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v MŠ, prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ, individualizace vzdělávání v MŠ.
Fyzická realizace projektu – termín zahájení 1. 3. 2017, předpokládané datum ukončení
28. 2. 2019.
Janíková Jiřina, ředitelka školy

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM NA ZŠ SADOVÁ
HODNOCENÍ CHOVÁNÍ
Vedle vzdělávání je úkolem školy také výchova dětí. Žáci se učí stanovovat a dodržovat
pravidla při pobytu a práci ve skupině. Učitelé jim potom dávají signály, jak moc se jim
to daří. Hodnocení chování pak zahrnuje dobře známá výchovná opatření – napomenutí
a důtky různých stupňů. V uplynulém školním roce bylo uděleno:
• 39 napomenutí třídního učitele • 19 důtek třídního učitele
• 11 důtek ředitele školy
• 4 zhoršené známky z chování
Hodnocení však zahrnuje pochvaly. Ve školním roce jsme udělili celkem171 pochvalu.
Z toho 131 třídního učitele a 40 pochval ředitele. Také pochvaly, které na škole používáme,
jsou různých stupňů.
Na konci roku mohou být 3 žáci ze třídy odměněni knižní odměnou. Za jednorázovou
reprezentaci školy mohou obdržet pochvala ředitele (diplom).
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Pro žáky devátého ročníku máme pochvalu ředitele za příkladnou sportovní reprezentaci školy a za příkladný prospěch po dobu školní docházky; ta je spojena s diplomem
a knižní odměnou. Za příkladný prospěch po celou dobu školní docházky potom mohou
dostat pochvalu ředitele na vysvědčení s knižní odměnou.
V letošním roce jsme poprvé udělili Cenu fair play, a to hned třem žákům. Cena je
spojena s udělením diplomu a věcnou odměnou. Držiteli této ceny se stali:
Leona Matyášová z 8.B za pomoc zraněné – při závodě v přespolním běhu přiběhla
k závodnici, která zkolabovala mimo dohled organizátorů. přerušila svůj závod a počkala
s ní na pomoc. poté závod dokončila v poli poražených.
Jan Geisselraiter a František Petříček z 9.A za pomoc zraněné – společně se spolužákem pomohli paní, která na náměstí spadla a zlomila si ruku. přivolali pomoc a počkali
s ní, dokud nepřijela záchranka.
Pokud je příležitost, dostává jeden ze žáků Cenu starosty. Ta je udělena za příkladný
přístup k plnění povinností a mimořádnou činnost ve prospěch školy. Také tato cena je
spojena s věcnou odměnou. Letos cenu získal Michal Uherka z 8.B za vzorný prospěch,
reprezentaci školy ve sportovních soutěžích, za úspěšnou účast v olympiádě českého
jazyka (okresní kolo), fyziky (okresní kolo – úspěšný řešitel), zeměpisu (okresní kolo),
v soutěžích Eurorébus (krajské kolo) a Poznej Vysočinu.
ROČNÍKOVÁ PRÁCE
Žáci 9. tříd letos poprvé zpracovávali ročníkové práce. Zvolili si téma, které je jim
blízké, a učitele, který je v práci povede. Výsledkem byla práce v papírové podobě, kterou
v červnu veřejně obhajovali před komisí. Tomu jsme věnovali tři odpoledne. S přihlédnutím k faktu, že se jednalo o první ročník, si žáci poradili s pracemi i obhajobou výtečně.
Důležité bylo přiblížit se k hranicím svých možností. Všichni účastníci obhajob dostali
certifikát, že práci obhájili úspěšně či obhájili.
Zvolená témata se týkala zájmu dětí, a tak byla prezentována se znalostí věci a vnitřním
přesvědčením. Obohatila ty, kteří se přišli podívat. Byla velmi různorodá - od jednoduchých
prací pro téměř práce diplomové. Některá nám představila sportovní aktivity - basketbal,
volejbal, biatlon, airsoft, sportovní klub Arsenal FC, Moto GP, Australian Open) další hudebníky (Kabáti, Justin Bieber, Atmo Music) a hudební nástroje (klavír, elektrická kytara).
Dále cestování (Asie, Amerika, Španělsko, Benátky, Francie, Velká Británie, Čína), katastrofy ve světě, domácí mazlíčky (papoušci). Seznámili jsme se také s historickou technikou (tanky, bitvu u Kurska, letadla druhé světové války), s koníčky dětí (bonsaje, koně,
RC modelářství stavba PC, PC hry, brzdy v autě), se životním stylem (móda, tetování,
kouření, piercing) či dokonce s tématy práva či architektonických stylů, s hody v Přibyslavicích nebo folklorem. V dalším roce budeme v projektu pokračovat.
STÁŽ VE ŠKOLE ZA ALEJÍ V UHERSKÉM HRADIŠTI
Pedagogové se soustavně vzdělávají v různých kurzech, seznamují se s novými poznatky a s metodami výuky. Při těchto akcích je velmi přínosná výměna zkušeností s ko-
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legy z jiných škol. Z toho důvodu jsme v listopadu vyjeli do Uherského Hradiště, kde nás
v ZŠ Za Alejí seznámili s jejich výukou. Program připravila předem vedení škol na základě
podnětů od učitelů.
Úvodními tématy bylo seznámení se školou a s aktivitami žáků a jednotlivých tříd
v průběhu roku. V další části se věnovali vedoucí předmětových komisí skupinám zájemců
z řad našich pedagogů. Sdělovali jsme si zkušenosti s různými způsoby práce a porovnávali jsme svoje pozitivní i negativní zkušenosti. K zajímavým tématům školy patří ekotým, společné stravování, školní časopis, adaptační pobyt předškoláků, videokonference,
montessori třídy, polonéza žáků, ve škole po škole.
Kolegové z Hradiště se nám věnovali velmi obětavě, přestože jim na škole jim řádily
chřipky a všichni museli suplovat. Vedení školy nám zajistilo oběd ve školní jídelně. Byla
to zdařilá, příjemná tečka za návštěvou!
Zdeněk Strašák

STŘELECKÝ DEN SOŠ JANA TIRAYE

Společné foto soutěžících. | Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye

Dne 28. června proběhl střelecký den
SOŠ Jana Tiraye na soukromé střelnici
pana Procházky. Tato samotná soutěž
byla doplněna přehlídkou zbraní a přednáškou o jejich použití. Byl pozván pan
nprap. Roman Smekal – vrchní inspektor
z kriminální policie Brno, který sdělil
studentům prevenci kriminality mládeže.
Po přednášce následovala samotná soutěž
ve střelbě na terč. Zájem o střelbu byl vePředávání diplomů. | Foto: Archiv SOŠ Jana Tiraye
liký. Studenti si odnesli medaile, diplomy
a pěkné dárky. Tímto děkuji celému kolektivu SOŠ Jana Tiraye za výbornou spolupráci.
Dále panu řediteli Ing. Bc. Chytkovi a majiteli střelnice panu Procházkovi za umožnění
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a podporu této akce, předání medailí a hezký sportovní zážitek. Doufáme, že příští rok se
opět sejdeme v dobré náladě.
Petr Drlíček, organizátor akce

KULTURA
KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ TRADIČNĚ V BÍTEŠI
Opět po roce v červenci
navštívil Velkou Bíteš Kinematograf bratří Čadíků, který
je již čtvrtým rokem plně digitalizovaný. Na Masarykově
náměstí se promítaly skvělé
české filmy: v sobotu 22. 7. se
jako první promítala pohádka
„Řachanda“ od režisérky Marty
Ferencové, v neděli 23. 7. do„Čadíci“ opět v Bíteši. | Foto: Silvie Kotačková
kumentární film „Trabantem do
posledního dechu“ režiséra Dana Přibáně, v pondělí 24. 7. i přes nepřízeň počasí a s asi
20 návštěvníky, komedie „Teorie tygra“ od režiséra Radka Bajgara. Jako poslední den,
a to v úterý 25. 7., se promítala romantická komedie s názvem „Všechno nebo nic“ od
režisérky Marty Ferencové. Pokud byla návštěva v pondělním přeháňkovém večeru slabá,
tak poslední den vše vynahradil – asi v duchu názvu filmu – Všechno nebo nic. Kdo přišel
krátce po začátku, stěží našel volné místo.
Celková návštěvnost byla však nižší než v minulých letech, ale přesto se na dobrovolném vstupném vybralo 11.528,- Kč. Tento finanční obnos bude věnován ve prospěch
„Konta Bariéry“, jež je projektem „Nadace Charta 77“.
Občerstvení zajišťovala restaurace „Naše bítešská“, která nabízela návštěvníkům kuřecí
a vepřové steaky, hamburgery a samozřejmě točené pivo a limonádu.
Určitě se budeme snažit, aby do našeho města i v příští sezóně tento letní kinematograf
opět zavítal, a budeme se těšit, jaké filmy nám Dr. Čadík opět přiveze.
Informační centrum a Klub kultury

KOLPING – PRAHA 2017
Pravidelné každoroční mezinárodní setkávání Kolpingových rodin (KR) Velké Bíteše
(ČR) a Schrobenhausenu (BRD) se letos konalo v Praze, včetně ubytování obou partnerů.
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Celý třídenní program – od pátku 30. června do neděle 2. července, se udál na území hlavního města:
PÁTEK
Vyjeli jsme třemi osobními auty s tím, že se po ubytování setkáme s německými kolegy
na mši ve Svatovítské katedrále. To se bohužel nepodařilo, stěží jsme se sešli my Bítešáci,
zatímco Němci skončili ve dvouhodinové koloně, někde na plzeňské dálnici. Po mši svaté
byla v plánu návštěva Arcibiskupského paláce se společnou večeří v historickém sále kardinála Berana. Všechno bylo v režii KR Velká Bíteš, včetně přípravy stolování. Nakonec
hosté ze Schrobenhausenu přece jen přijeli a neformální společenský večer mohl začít.
Promítaly se fotografie a bilancovala činnost během posledního roku. Na závěr večera jsme
hostům „nabídli“ jedinečný pohled na noční Prahu z hradčanské terasy.
SOBOTA
V 9 hodin jsme se sešli u Obecního domu na Náměstí Republiky, významného pražského kulturního centra, kde byla 28. října 1918 oficiálně vyhlášená samostatná Československá republika. Tam nás čekal mladý průvodce, který svou němčinou bez znatelného
přízvuku hosty příjemně překvapil. Setkání u této nádherné secesní stavby bylo dobrým
počinem a navodilo příjemnou atmosféru k následující procházce po pražských pamětihodnostech. Není možné popsat všechna navštívená místa, všechnu tu krásu, to není účelem.
Spíše se pokusím o zjednodušený subjektivní pohled na místa, která jsou možná méně
navštěvovaná, a která by mohla čtenáře zajímat.
Pro úplnost uvedu přehled většiny dále navštívených míst:
Pátek – Ulice Na Příkopech, Václavské náměstí, palác Lucerna, Kostel Panny Marie
Sněžné, Staroměstské náměstí, Karlův most, Malá Strana s obědem v „Profesním domě“,
Pražské jezulátko, Pražský hrad, Strahovský klášter, Petřínská rozhledna, Vyšehrad.
Sobota – Žižkovská televizní věž, Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně, okolí Národního divadla a Malé scény, oběd v Restauraci Vltava na Náplavce.
Pražské jezulátko
Věřícími celého světa je považováno za jeden z nejznámějších zázračných chrámových artefaktů. Nachází se v Kostele Panny Marie Vítězné v Karmelitánském klášteře
na pražské Malé Straně. Dřevěná renesanční soška, vysoká 47 cm, je potažená vrstvou
barevného vosku a představuje tříletého Ježíška, který pravou rukou žehná a v levé drží
říšské jablko s křížem, symbolem vlády nad světem. Výraz obličeje a kudrnaté vlásky
svědčí o španělském původu. Původně bylo toto dílo neznámého autora ve vlastnictví
španělské šlechtické rodiny Manrique, a v roce 1555 se sňatkem Marie Manrigue de
Lara, s vrchním kancléřem českých zemí Vratislavem z Pernštejna, dostalo do Čech,
jako nevěstin svatební dar. V roce 1631 vymřel rod Pernštejnů po meči a jejich teta Polyxena z Lobkowiczů předala tento rodinný poklad Karmelitánskému klášteru, který jej
uchovává dodnes.
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Strahovský klášter
Založil a vystavěl jej vévoda Vladislav II. se svou chotí Gertrudou z Babenbergu, za součinnosti olomouckého biskupa Jindřicha Zdika v letech 1140 – 1143. Tento premonstrátský
klášter byl nejprve osídlen kanovníky z německého kláštera Steinfeld v Eifelu, kteří v něm
zřídili klášterní kostel, jakož i obytné a hospodářské budovy. Prvním opatem byl Gero
z kanonie v německém Kolíně. Po zničujícím požáru v roce 1258 bylo celé zařízení během
několika roků znovu obnoveno. Poškozen byl také během husitských válek, ve válce třicetileté a ve válce o rakouské dědictví v r. 1741.
Klášteru dominuje třílodní románský Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1148.
Ten byl po požáru v roce 1258 částečně přestavěn s novými ranně gotickými prvky.
Na nádvoří se nachází Kostel sv. Rocha, založený císařem Rudolfem II. v r. 1599 jako
poděkování za ochranu před morovou nákazou. Sloužil jako farní kostel a ve 20 stol. byl
přestavěn na výstavní sál. Vnitřní prostory strahovského kláštera se Strahovskou knihovnou, Teologickým a Filosofickým sálem Němcům doslova vyrazily dech.
Původně jsme měli slíbeného průvodce z nejpovolanějších – opata „Královské kanonie
premonstrátů na Strahově“ Josefa Pojezdného, kterého někteří z nás poznali osobně za
jeho kněžského působení v Osové Bítýšce, ale musel se omluvit, a tak jej úspěšně zastoupil
v Praze žijící Laďa Koubek.

Členové obou KR rodin v Praze u Karlova mostu. | Foto: Archiv KR
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Vyšehrad

Tuto národní kulturní památku, připomínající úsvit dějin
našeho národa jsme naším hostům ukázat museli, a to s náležitou hrdostí. Podle staré legendy
bylo toto místo nad skalním útesem, vypínajícím se strmě nad
ústím potoka Botiče do Vltavy,
sídlem prvních českých vladařů,
především pověstmi opředené
kněžny Libuše, pramáti všech
Čechů, která z tohoto místa
Noční Vyšehrad. | Foto: Archiv KR
pronesla svoje proroctví: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká…“ Co však doloženo je, že v 1. polovině
10. století zde byl založen hrad, jako druhé sídlo Přemyslovců, a že zde kolem roku 990
byla mincovna, ve které si česká knížata nechala razit denáry s nápisem „VISEGRAD“.
Kolem roku 1070 si sem přeložil svoji rezidenci první český král Vratislav II. Z roku 1085
pochází tzv. „Vyšehradský kodex“ - korunovační evangeliář tohoto prvního českého krále,
který obsahuje jedny z nejstarších románských knižních maleb. Po takto stručně uvedené
historii jsme hostům uvedli ještě několik dalších informací, spojených s tímto místem:
Letos 1. září tomu bude 670 roků, kdy odtud vyšel korunovační průvod českého krále
Karla IV., který pokračoval přes Dobytčí trh, Staré Město, Karlův most a Malou stranu na
Hradčany. Tuto cestu absolvoval panovník ještě jednou, naposledy, ve smutečním průvodu
po své smrti 29. listopadu 1378, když před tím bylo jeho tělo uloženo jednu noc ve zdejším
Kapitulním kostele svatých Petra a Pavla. Vyšehrad byl také posledním sídlem jeho matky,
královny Alžběty, která zde v roce 1330 zemřela.
S patřičnou hrdostí jsme také zmínili významné osobnosti českého národa, odpočívající
na zdejším hřbitově (Dvořák, Smetana, Kubelík, Destinová), v jehož středu stojí Slavín –
„čestná hrobka“ našich zasloužilých osobností (Mucha, Křižík).
Stylově jsme povečeřeli, kde jinde než v restauraci U Šemíka, ale to už se setmělo a nás
čekala nelehká cesta potemnělými okrajovými částmi noční Prahy, z Vyšehradu ke stanici
metra na Náměstí Míru na Vinohradech. Veřejnou dopravu jsme zavrhli a trasu absolvovali
pěšky, s pomocí „mobilové“ GPS – překvapivě úspěšně.
NEDĚLE
Žižkovská televizní věž
Nepřehlédnutelná, stojící na hranicích Žižkova a Vinohrad, nazývaná také Žižkovský
televizní vysílač. Je veřejně přístupná a navzdory tomu, že se z našich řad ozvalo, že je
to „nejhroznější“ stavba na světě, což Němci nemohli pochopit, nám poskytla překvapivé
zážitky. Nejprve k jejím parametrům:
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Byla postavena z betonu a oceli v letech 1985
až 1992, podle projektu architekta Václava Aulického. Vysoká je 216 m, má dvě vyhlídkové plošiny ve výšce 63 m a 95 m a celkovou hmotnost 11
800 tun. Tato neobvyklá stavba spočívá na třech
134 m vysokých, ocelí „potažených“ betonových sloupech. Ten „nejtlustší“ má průměr 6,4 m
a nachází se v něm výtah pro návštěvníky. Základ
tvoří 4 m tlustá armovaná betonová deska o průměru 30 m, zapuštěná v 15-ti metrové hloubce.
První zážitek: Byla neděle dopoledne a my
jsme věděli, že ze studia na horní plošině bude ve
12.00 hodin vysílán TV program „Otázky Václava
Moravce“. Už při vstupu jsme minuli ostrahu a jeden z našich mladíků se mazácky optal půvabné
recepční: „Koho tam dnes máte?“ Bez váhání odpověděla: „Pana Kalouska a pana Zaorálka“, a my
jsme jen uznale pokývali hlavami. Výtahem jsme
Žižkovská televizní věž. | Foto: Archiv KR
tedy vyjeli na horní plošinu, kde už byla ostraha
početnější a recepční ještě půvabnější. Pokukovali jsme po „Moravcově“ studiu a ostraha
po nás. Přesto jsme si pořídili několik snímků.
Druhý zážitek: Nádherný výhled takřka na celou Prahu, který jsme my a zejména Němci,
využili k nekonečnému fotografování.
Zakončení programu
Měli jsme sbaleno a od televizní věže jsme odjeli na nedělní mši v nedalekém Kostele
Nejsvětějšího Srdce Páně. Zbývající čas jsme využili na prohlídku vnější chrámové architektury i přilehlých prostor.
Potom jsme se auty přesunuli do centra, zaparkovali v podjezdu u Národního divadla,
prohlédli si jeho okolí i Novou scénu a odešli na nedělní oběd do Restaurace Vltava na
Náplavce. Obsluhující vrchní, připomínající spíše mořského vlka, dodal tomuto rozlučkovému obědu svými komentáři jistý „šmrnc“, a svou nekompromisní světáckou němčinou
uspěl i u našich hostů. Po dobrém obědě následovalo oficiální rozloučení s tím, že návštěva
KR Velká Bíteš v příštím roce v Německu je pokládána za samozřejmou.
Závěr
Možná si někdo řekne, to je toho, pořád ta Kolpingova rodina, ale tak to není. Posuzujeme-li tato pravidelná mezinárodní setkávání v kontextu doby, zjistíme, že význam takových drobných kontaktů pro mírový vývoj v Evropě je nedoceněný. Ve světě, který
je k prasknutí přesycen zbraněmi, v Evropě, jejíž kultura je ohrožena nekontrolovanou
migrací a neustálými teroristickými útoky, je přece velice prospěšné, setkávají-li se takto
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pravidelně zejména mladí lidé dvou národů, které ještě v nedávné historii stály ostře proti
sobě. Nejen, že zde spolu o těchto problémech hovoří, ale dovedou se také společně pobavit. Mezi našimi „staršími“ německými kolegy jsou také pamětníci „odsunu“, někteří
se dokonce v bývalém Československu narodili, znají a navštěvují ta místa. Otevřeně
o všem hovoříme, přitom ale trváme na svém stanovisku a přesto nás to spojuje, a to je moc
důležité. Isolovat se není možné.
Alois Koukola

NAŠE LIDOVÁ PÍSEŇ NA FESTIVALU V RAKOUSKU

K. Chmelová, M. Votavová, A. Kratochvílová, B. Smutná, L. Malá, F. Malý. | Foto: Lenka Kühtreiberová

V neděli 25. června se v dolnorakouské obci Schrick konal přeshraniční festival malých
muzik, kterého se zúčastnila dechová uskupení z rakouských oblastí Weinviertel a Valdviertel. Pozváni byli hosté ze Slovenska, Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Mezi nimi
též Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice spolu se zpěvačkami z Národopisného souboru Bítešan Annou Kratochvílovou a Barborou Smutnou.
Obec Schrick se nachází ve vinné oblasti na severovýchodě Rakouské republiky. Akce
probíhala v idylickém prostředí uličky vinných sklepů, jež účinkujícím poskytovaly zázemí.
Samotné vystoupení probíhalo střídavě na dvou místech přímo v bezprostřední blízkosti
diváků, pro něž bylo nachystáno asi 250 míst - lavice a stoly opatřené velikým plátěným
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stanem. Pořad začal ve 14 hodin a v průběhu odpoledne se v krátkých časových úsecích
vystřídalo čtyřiadvacet skupin. Jednotlivé hudební soubory prezentovaly svou tradiční lidovou hudbu ve svých regionálních krojích. Odnesly si nejen pamětní list s poděkováním,
ale předně příjemné vzpomínky. Festival měl formu interaktivního setkání – platforma poskytující prostor a příležitost navázat sousedské vztahy zejména na hudební úrovni. Celá
akce plynula v přátelské atmosféře. Publikum bylo skvělé, odměňovalo jednotlivé pěvecké
a muzikantské výkony jak živým potleskem, tak i nadšeným zvoláním Bravo!
Silva Smutná

(NE)JEN HODOVÝ (NE)JEN OPERNÍ KONCERT
Tak prázdniny utekly jako voda, léto se chýlí ke konci a my tu máme začátek 21. koncertní
sezóny BHP. Již tradičně zahajujeme mimořádným hodovým koncertem, ten letošní se ponese v duchu operním. Připravili jsme si pro vás netradiční projekt mladých umělců - (Ne)jen
operní koncert. Jedná se o projekt Ondřeje Slavičínského, vzniklý ve spolupráci s jeho kolegy
z Brněnské JAMU a Pražské HAMU. V rámci koncertů se představí Nikola Uramová (soprán/
HAMU) Marie Mičánová (mezzosoprán/JAMU), Martin Vydra (tenor/JAMU), Ondřej Slavičínský (basbaryton/MKP) a skvělá klavíristka Jana Rambousková (piano/HAMU).
Jednotlivé členy jsme si již krátce představili v naší brožuře. Nově tento projekt zaštiťuje
Operní divadlo Jihlava. Cílem projektu je seznámit lidi nenásilnou a zábavnou formou
s českou a světovou operní literaturou a pokusit se změnit povědomí o operní tvorbě,
která může v některých očích býti za nudnou.
Srdečně Vás tímto na koncert zvu a doufám v hojnou účast publika, vždyť členkou
souboru je Jana Rambousková - naše paní učitelka klavíru na ZUŠ. Během večera zazní
A. Dvořák, B. Smetana, J. S. Bach, W. A. Mozart, G. Rossini, G. Donizetti, G. Verdi,
P. I. Čajkovskij, G. Bizet, F. Lehár a z populární části A. L. Webber, či L. Bernstein, v (ne)
tradičním provedení. Věřím, že přijdete podpořit tyto vynikající mladé umělce. Ve čtvrtek
7. září se na Vás těšíme v 18.30 v KD Velká Bíteš.
Ondřej Sedlák

ZPRÁVY A NOVINKY Z KNIHOVNY
Vážení čtenáři, doufáme, že jste si i díky Městské knihovně Velká Bíteš přes prázdniny
odpočinuli a strávili volné chvíle jak se svými blízkými, tak i s knihami z našeho fondu,
který se pro Vás snažíme neustále aktualizovat a rozšiřovat.
I my knihovnice jsme si stihly odpočinout a nabrat síly do nového školního roku,
ale na druhou stranu jsme v práci ani přes léto nezahálely. Pro mládež tudíž čeká zbrusu
nové posezení a nové kolo Lovců perel, které bude odstartováno během podzimu. Mezi
perlorodky nyní vybíráme nové tituly, aby byl výběr aktuální, širší a neočtený. Taky jsme
během léta formálně připravily přechod knihovny na novou generaci knihovního systému
Tritius, který bude do knihovny nainstalován firmou Lanius během září nebo října. Pro vás,
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čtenáře, přináší mnoho výhod a vylepšených funkcí, nám knihovnicím například pomůže
s výběrem nových knih k nákupu, ale i přesto si dovolím požádat o shovívavost, než se nám
nový systém dostane takzvaně „pod kůži“ a vychytáme všechny mouchy. Nezapomeňte,
že od 4. září opět najíždíme na klasickou otevírací dobu, takže za námi můžete přijít
i v úterý odpoledne. A na závěr lahůdka: na říjen jsme pro vás s Městským muzeem ve Velké
Bíteši připravili setkání s velmi oblíbeným a populárním spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, které proběhne v pátek 13. října od 17.00 hodin v městkém muzeu. Všechny vás na
toto setkání srdečně zveme. V říjnovém čísle včas připomeneme.
Hana Vokřínková

BÍTEŠ HLEDÁ BORCE
Tradiční hodové klání o to,
kdo je nejlepším bítešským borcem,
se i letos uskuteční o hodové sobotě
odpoledne. Loňský ročník, který se
nesl ve znamení hudby, kouzelnického odpoledne a soutěží inspirovaných hodovými sklípky, se setkal
s velkým úspěchem, a tak uvidíme,
co si organizátoři připravili na letošek. Těšit se můžete na spoustu soutěží, skákací hrad, hudbu, ale i dobré
hodové občerstvení.
V loňském programu soutěže nechybělo kouzelnické představení.
Foto: Archiv Kolpingovy rodiny
Již od prvního ročníku soutěže je
tradicí, že nejlepší borce odmění hodový rychtář s rychtářkou, a nejinak tomu bude letos.
Soutěžit mohou již nejmenší děti (předškoláci) a všichni, kdo jsou školou povinní, kteří
budou rozděleni do kategorií podle věku. Farní zahrada, kde se soutěž „Bíteš hledá borce“
koná, se letos otevře v sobotu 9. září od 14.30 hodin.
Ladislav Koubek

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice KOZÍ, čp. 156:
V roce 1594 držel dům švec Martin Suchánek. Ten roku 1600 prodal svůj již splacený
dům „ležící v Růžové ulici“ v ceně 130 zlatých Janu Novoměstskému. Roku 1623 již
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Dům čp. 156 v současnosti. | Foto: Jan Zduba

pozůstalý dům zakoupil za 100 moravských zlatých Václav Brodský a „k tomu puštěna
jemu kráva, aby ji užíval rok bez platu a tele od ní Matějovi dal. Co pak dáleji užívati bude,
to podle smlouvy mezi sebou učiněné platiti bude“. Zmíněným Matějem mohl být Matěj
Chlumecký, který zakoupil dům (stále) po Janu Novoměstském za stejnou cenu v roce
1637. Někdy poté dům zpustl a byl veden jako poustka Novoměstského.
Až roku 1755 „Jejich Opatrnosti páni [radní] na poníženou žádost Kristiána Ondráka připsali a připisují požár tak řečený v Psí ulici, odzadu gruntu Martina Trusky
[čp. 149], naproti Jakuba Sovaty [čp. 158] a z druhé strany pustého Žemličkovského
[čp. 155] záležející za hlavní sumu 40 zlatých moravských vedle kněh městských. Když ale
takový z gruntu vystaví, tehdy náklad budoucně jsobě šacovati a do knih městských vtáhnouti mocti bude. Placení tej hlavní sumy ročně po 1 zlatém moravském spláceti má a povinen bude“. V roce 1782 krejčí Kristián Ondrák prohlásil, že „pro sešlost svého věku na tom
gruntě délejíc hospodařiti sobě netroufá a syn jeho [rovněž krejčí] Šebestián [Ondrák]
skutečným dědicem pozůstává, z tej tehdy příčiny, že on otec jemu synovi Šebestiánovi svůj
domek pod numerem 28 [...] s dobrým rozmyslem popouští a poustupuje [...] i [s] při ní se
vynacházející malou zahrádkou“. Tehdy z domu ještě stále náleželo obci 40 moravských
zlatých vejrunků. Roku 1812 již vdova Mariana Ondráková postoupila dům i s rolí v trati
„U Dvouch Kamenů k Radostínu“, kterou „ona od svej matky Doroty Franz Ondrákovej
zdědila“, svému synovi krejčímu Františku Ondrákovi. Ten měl vyplatit své tři sestry
každou stem zlatých. Následně roku 1858 František postoupil dům v ceně 480 zlatých Liboru Ondrákovi. Roku 1869 Liborova manželka Josefa zřejmě ovdověla a později roku
1882 nechala připsat polovinu domu Matěji Kamanovi.
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Roku 1884 koupil dům Josef Večeřa, který v roce 1894 postoupil polovinu domu Františce Večeřové a té byl v roce 1907 připsán celý. Postoupila jej dále roku 1911 novomanželům Karlu a Kristýně Večeřům. Od roku 1958 Kristýna vlastnila dům celý.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 167, 200,
kn. č. 11788, fol. 79, 190, kn. č. 11789, fol. 61, kn. č. 11792, fol. 28, kn. č. 11797, fol. 102. Katastrální
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Růžová ulice,
č. kn. vl. 94.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – CHLÉB A ŽEMLE

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Radniční večeře 2. září 1681 se zúčastnilo nejspíše šest osob městského úřadu.
Primátor Jan Bokr s jednočlenným doprovodem ten den jednal v Náměšti a po návratu
bylo třeba, aby podal zprávu. Pojedeno bylo 3,5 libry masa (1,8 kg, tj. 300 g na osobu,
7,5 krejcaru), chleba (1 kr.) a 6 mázů piva (9 kr.). Podobně 4. září 1685 při obědě, který
byl určen asi deseti členům městského úřadu při vytýkání jařního obilí, chléb (2 kr.) doprovázel 6 liber hovězího vařeného nebo pečeného masa (3,1 kg, 18 kr.). Chléb s pivem
měl být občerstvením 14 lovcům při výlovu rybníka Hadru 15. září 1677, na což jim obec
vydala poměrně menší částku 15 kr., odpovídající spíše „jen“ půl mázu piva na osobu
a dvěma bochníkům chleba. Oblíbenější základní kombinací ovšem bývaly žemle s pivem. Takové občerstvení doprovázelo 26. září 1676 sjednávání díla na obecním domě
(čp. 5) s tesaři (4 kr.), podobně takové pozřel sám městský úřad 18. září 1694 při vytýkání ovsa (piva 9 mázů za 18 kr. a žemle za 3 kr.) a též asi dva mušketýři z Náměště
(5 kr.). Tyto příklady mohou posloužit pro představu o nejjednodušším způsobu někdejšího užití chleba a žemlí.
V té době býval základním typem chleba „pekařský“ v ceně zpravidla 2 krejcarů.
Je možné, že se jednalo o podlouhlý chléb zvaný štrycl. Větší chleba zřejmě ve tvaru
kulatého bochníku se nazýval „pecnářský“ a stál obvykle 3 krejcary. Pecny chleba se
ovšem pekly i ve větších velikostech, kupříkladu v létě 1694 byl rozlišen na částky 3,
6 a 7 krejcarů. V nabídce byl i „měkký“ chléb, který byl vhodný k maštění. Je pravděpodobné, že se chleba pekl především ze žitné mouky, neboť pšenice bývala výrazně
dražší a spolu s ječmenem využívána též na pivovarský slad. Dále se tu pekly asi z bílé
mouky žemle a v menším množství jakési bochníčky, preclíky, rohlíčky a věnečky. Pekař
Jakub Žemlička (náměstí 133), který patrně nebyl členem žádného cechu, žádal v roce
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1672 vrchnost o povolení péct bílé pečivo, v roce 1692 podobně o povolení péct žemle,
štrycle a koláče mimo týdenní trh.
Pekařské řemeslo patřívalo v Bíteši spíše k těm slabším, což mohlo být dáno jak menší
ekonomickou silou odpovídající velikosti místního trhu, tak možná nepotřebností malé
ochranářské instituce hájící zájmy jen několika pekařských mistrů. Pozoruhodné je,
že v roce 1414 nebyl v soupise obecních příjmů zmíněn jmenovitě žádný pekař (na rozdíl
od perníkáře a koláčníka), a dokonce ani prodejní chlebné lavice, i když jejich existenci lze
předpokládat. V roce 1594 byli ve Velké Bíteši nejspíše 3 pekaři: Jan Chvojka (Lánice 27),
vdova Tomšová (Růžová 136) a Nikodém Bulčin (Lánice 62). V roce 1749 se tu nacházeli 4 pekaři, z nichž Jan Knobl či Knobloch (Kostelní 74), Martin Růžička (náměstí 21)
a Karel Šmíd (Hrnčířská 122) spadali do ivančického cechu a patrně Martinův otec Jiřík
Růžička (Kostelní 69) do náměšťského, jelikož dříve působil v Náměšti. Tito tehdy žádali
obec o povolení zřídit nový (v městě již devátý) cech a v roce 1754 jim bylo vyhověno.
V roce 1771 bylo pekařů již 6 a stejný počet byl i v roce 1825, tehdy jmenovitě Ignác Jelínek (Hrnčířská 120) a jeho bratr Jan Jelínek (Hrnčířská 119), Filip Kellner (Peroutkova
103), František Kočent (Růžová 149), Josef Macháček (Kostelní 68) a Jan Šmíd (náměstí
133). Tito všichni prodávali své výrobky v pekařských krámech vedle krámů masných
určených k tomuto účelu. V roce 1858, kdy se existence těchto krámů chýlila ke svému
konci, mělo město příjem ze tří pekařských a tří masných krámů na náměstí. Později počet
pekařů klesl, kupříkladu v roce 1931 byla v Bíteši pouze tři pekařství: Josef Bartoněk (Kostelní 68), Julie Bartoňková (náměstí 16) a Antonín Tuček (náměstí 18).
Bítešská pekařina nabyla největší proslulosti paradoxně až v době státem centrálně řízené ekonomiky v polovině 80. let minulého století. Ve městě se nacházela jediná (samozřejmě státní) pekárna, ve které se pod vedením Ladislava Marka pozoruhodně dařilo zachovávat kvalitu. Tím byla ve své době výjimečná natolik, že vzbudila pozornost televize
i rozhlasu a dokonce spisovatel František Nepil ve své knize Lipová alej (1985) vychvaloval bítešský chléb jako delikatesu, která stojí za odbočení z dálnice.
„Kermbrot“ (tj. chléb k pokrmům) podle rukopisné kuchařské knihy šlechtické
z r. 1645
Žejdlík (0,48 l) dobré smetany mírně ohřej, přidej 3 lžíce kvasnic, dobrý kus másla
a dobře vymíchaných 7 žloutků s 1 bílkem. Vlej to do nahřáté mouky se solí a vypracuj v těsto. Přidej tlučený koriandr a anýz, těsto dobře vyhněť a bochník nech nakynout.
Až naběhne, pomaž čerstvým máslem a upeč pěkně a dobře.
Zdroje: Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava
XVIII., 2014, s. 183 – 236, zde s. 194. Zmínky o pekařích sestaveny na základě gruntovních knih,
matrik, soupisů domů, výročního počtu města (1858), okresního adresáře (1931) a Tirayových Dějin.
O bítešských pekařích ve Zpravodaji již pojednala s důrazem na 20. století Silva Smutná (12/1984
a 12/1999). Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 443
(recept).

Jan Zduba
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Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
Část VII

II. Kapitola
Návrat domů
Zašel jsem k našemu závodnímu lékaři dr. Hrubému do závodu na Vysočanech. Čekárna
byla prázdná, zaklepal jsem a vešel do ordinace. Doktor se na mě podíval, vyžádal si závodní průkaz a spustil: „Kolik chceš?“, odpověděl jsem „sedm“. Napsal mně tedy neschopenku na sedm dnů. To jsou chvíle, které si dodnes přesně pamatuji.
Ve svém dočasném bydlišti jsem sbalil špinavé prádlo a na nádraží jsem si zakoupil
jízdenku do Kolína. V této válečné době nebylo možné volně cestovat, pouze do vzdálenosti 75 km. Jinak bylo zapotřebí zvláštního povolení, které jsem však nesháněl,
abych nevzbudil pozornost.
Cestu jsem si naplánoval na noc. Zašel jsem ještě do kina, kde jsem si v teple pěkně
odpočal a popřemýšlel o plánované cestě domů. Potom jsem odjel rychlíkem směr Jihlava.
Za Kolínem jsem požádal průvodčího o vystavení další jízdenky až do Jihlavy, což bylo
více než povolených 75 km. Ten nad touto mou „pochybnou“ žádostí jen mávl rukou s dovětkem, že přijde později. Podobných cestujících bylo ve vlaku více, nejen z Protektorátu
Čechy a Morava, ale i lidé, kteří utíkali z „Rajchu“ (Německa). Někteří z nich však potřebná povolení měli. Cestou jsem přemýšlel, kde mám vystoupit. V Náměšti jsem nechtěl,
jednak jsem ji dobře neznal, ale také z obavy, že zde bude německá posádka nebo policie.
Vystoupil jsem proto v Kralicích, ale moc jsem si nepomohl, poněvadž jsem zde také
nikdy nebyl. Byla noc, kolem druhé hodiny. Zeptal jsem se na cestu a odešel směrem na
Jinošov. Asi po pěti kilometrech jsem uslyšel zvuk osobního auta. Usilovně jsem přemýšlel, kam se mám schovat, ale rozhodl jsem se pokračovat v chůzi. Stejně už bylo pozdě.
Došel jsem na křižovatku v Jinošově, na které nebyl žádný ukazatel, a já nevěděl jak dál.
(Pozn.: Všechny ukazatele odstranili němečtí vojáci před postupující frontou). Špatně jsem
se zorientoval a vydal se směrem na Náměšť. To jsem zjistil, až se rozednívalo, kdy už
jsem okolní krajinu začal poznávat, protože jsem v dětství chodil do těchto lesů se strýcem
L. Hrbkem sbírat dřevo po dobývání pařezů. Domů jsem došel až za světla a teprve tam
jsem zjistil, jak nebezpečná byla moje cesta z Kralic do Velké Bíteše, protože byl vydán
zákaz vycházení od osmé hodiny večerní do páté hodiny ranní.
Blíží se konec války
Linie fronty mezi Wehrmachtem a Rudou armádou se blížila k Ostrovačicím a dalo se
očekávat, že zanedlouho dosáhne k Velké Bíteši. Téměř každý den létal sem a tam nad
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Stopy po bombardování 8.5.1945 na spodní straně náměstí. (Dům bez střechy je č.p. 5, dnešní muzeum a ICaKK).
Zdroj: Archiv Regionální učebnice

Velkou Bíteší sovětský dvouplošník, z kterého pilot vyhazoval ručně menší tříštivé nebo
zápalné bomby a střílel po lidech, které náhodně zahlédl. Málem „trefil“ moji sestru Květu.
Já se sestřinou kamarádkou Věrou Kopečkovou jsme se na poslední chvíli schovali do
malého krytu na Pelánově zahradě. Byl zakryt pouze silnými dřevěnými fošnami, na kterých bylo nasypáno asi 10 cm hlíny. V těchto dnech zahynuli první občané našeho města.
Pan Balák byl zabit tříštivou bombou na dvoře budovy č. 5. (dnešní muzeum a ICaKK)
a podobnou bombou byl zabit i pan Caha. Takové nálety, spíše průzkumné lety, se konaly téměř denně. U kapličky na Psí hoře byla umístěna baterie čtyř protiletadlových děl.
Můj otec, který bojoval v první světové válce a měl velké zkušenosti, chtěl, abychom vyklidili z půdy všechny hořlavé předměty a důkladně všechno vymetli.
8. května 1945 bylo vyhlášeno příměří mezi Německem a vítěznými mocnostmi. V ten den
jsme se sešli před Pavlíčkovou stodolou a bavili se. Přistoupil k nám nějaký německý voják
a snažil se s námi navázat rozhovor. Za chvíli přišel další - německý „Obergefreiter“ (hodnost
odpovídající našemu desátníkovi), a pokusil se osahávat moji sestru. Ta mu dala přes hubu
a to ho tak rozzuřilo, že začal hystericky řvát, vytáhl pistoli, odjistil ji a mířil sestře na břicho.
Ihned jsem ji zahnal domů, aby jej dál neprovokovala. Tento „skopčák“ byl v návalu zuřivosti
schopný všeho. Kdyby ji býval zastřelil, živý by neodešel, byla nás většina.
Poslední děsivá válečná noc
Noc z 8. na 9. května 1945 byla pro Velkou Bíteš nejhorší z celé války. V naší ulici
Za Potokem vyhořel dům souseda Aloise Ondráka, na druhé straně dům vdovy paní
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Plachetské, dále pak dům Pavlíčkův a Pelánův. Na náměstí vyhořely všechny domy
v jeho dolní polovině. Náš dům stále odolával, a proto pilot letadla na něj znovu a znovu
nalétával a shazoval zápalné bomby. Otec občas obhlížel situaci venku kolem domu
a na zahradě. Celá plocha kolem našeho krytu byla postříkaná fosforem z těchto bomb.
Pokud jsme se například otřeli kalhotami o postříkaný rybíz, bylo nutné jej ihned setřít,
aby nám oblečení nechytlo. Při poslední otcově obhlídce vybuchla další zápalná bomba
hned za otcovými zády.
Do našeho krytu jsme vzali celou rodinu Aloise Ondráka z jejich vyhořelého domu.
Při jednom z mnoha náletů trefila jeho ženu do hlavy malá hrudka hlíny. Ihned začala
hystericky řvát, že je zabitá. Chvíli to trvalo, než ji matka uklidnila. Další zápalné bomby
zasáhly dům a dvůr pana Dvořáčka. Řezačku na slámu měl postříkanou fosforem a když
se chytil jejího ručního kola, zanaříkal, že mu hoří ruce. Postříkané bylo i malé selátko,
které svítilo, jako by bylo ze zlata. Husy a kačeny měly postříkané nohy a já panu Dvořáčkovi vysvětloval, jak je ošetřit. Tyto znalosti jsem pochytil při studiu na Vyšší průmyslové
škole strojnické v Brně. Chemii nám tehdy přednášel pan profesor Ing. Remčík a říkal,
že chemik při pokusech hraje všemi barvami. Zapamatoval jsem si, jaký je rozdíl mezi
zápalným a bojovým fosforem. Ještě následující den jsme posypávali pískem rozstříkaný
fosfor na podlaze na půdě.
Osvobození
Dne 9. května 1945, mezi čtvrtou a pátou hodinou ranní, přijely od Brna první sovětské tanky. Němečtí vojáci opustili město během noci, aby unikli zajetí Rudou armádou.
Posledního německého vojáka s puškou jsem viděl stát pod mostem. Po brněnské silnici
přijížděly v několika proudech nákladní automobily s rudoarmějci, mnoho z nich šlo také
v několika proudech pěšky. Shromáždili se na Masarykově náměstí a odtud pokračovali
po přecpaných silnicích na Jihlavu a na Žďár. Kolem deváté hodiny bombardovala sovětská letadla omylem vlastní vojáky. První bomby dopadly před náš dům na břeh potoka,
dále pak na louky, náměstí a Hrnčířskou ulici. Bombardování přestalo až po vystřelení
červené rakety. Zahynulo asi 16 bítešských občanů a přibližně stejný počet sovětských
vojáků. Bomby dopadaly také na louku u rybníka „Hadr“ a do vzniklých jam potom zahrabávali zabité koně. Jedna z bomb dopadla na břeh potoka před naším barákem, a kromě
hlíny „vystřelila“ i mezní kámen určující hranice pozemků. Ten přeletěl střechu a dopadl
na dvůr, těsně vedle mého otce, který si právě mazal krajíc chleba škvarkovým sádlem,
a tak ho měl posypaný i hlínou.
A bylo po válce…
Po odchodu německých vojáků zůstalo na území našeho města a jeho okolí mnoho demontovaných nebo poškozených zbraní i množství nejrůznější munice. Náboje, nalezené
po dělostřelecké baterii u kapličky na Psí hoře, někteří mladíci rozebírali, vysypávali prachové tyčinky, těmi plnili jiné, vhodnější nábojnice, a ty pomocí zápalné šňůry odpalovali
jako rakety. Mnoho se jich při tom zranilo, jeden přišel dokonce o ruku.
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Ztráta kamaráda
Asi dva týdny po skončení války jsme šli s Jendou Mužíkem a jeho nevlastním bratrem
Fanoušem Pelánem do Radostínského údolí chytat ryby. Jenda, aniž by to někomu z nás řekl,
si sebou vzal útočný granát, jehož aktivní část byla umístěná v trubce na dřevěné násadě.
Ten chtěl odpálit a hodit do jedné z větších tůní potoka Radostínky. Přesto, že jsme mu to rozmlouvali, neposlechl. Poodešli jsme proto s Fanoušem asi deset metrů a ukryli se do menší
prohlubně. Jenda vytáhl odjišťovací šňůru, ale granát včas neodhodil a ten mu nečekaně
vybuchl v rukou. Díky dřevěné násadě ruce moc poraněny nebyly, ale odneslo to břicho,
před kterým se výbušná část roztrhla. Ihned jsem poslal Fanouše do mlýna, aby požádal pana
Odehnala o pomoc a odvezl zraněného Jendu k lékaři. Odvezli jsme jej bryčkou k bítešskému
doktorovi MUDr. Slavíkovi, který jej ošetřil a zařídil jeho odvoz do nemocnice U svaté Anny
v Brně. Tam Jenda asi po třech dnech zemřel na otravu krve. Bylo těsně po válce, nebyly léky
- nebyl penicilin potřebný k jeho přežití. Tak jsme přišli o prvního kamaráda.
Pokračování příště
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

STŘÍPKY Z REGIONU
PREZIDENT REPUBLIKY V HEŘMANOVĚ
Tato, v minulém čísle Zpravodaje již avízovaná, významná návštěva byla jistě největší
událostí v osmisetleté historii Heřmanova. Není běžné, aby hlava státu s krajským doprovodem poctila svou oficiální návštěvou vesničku, ukrytou v kopcích Vysočiny, která má
pouze dvě stě obyvatel. Jistě k tomu přispělo i získání titulu „Vesnice Kraje Vysočina roku
2017“. Na rozdíl od podrobných statí uveřejněných v denním tisku se pokusím vyjádřit svůj
bezprostřední pocit, porovnaný s názory některých účastníků:
Vzato od konce
„Ty vole, já čumím… já teda toho Zemana nemusím, ale to bél mazec, von je fakt dobré,
a ti Heřmanováci só take dobří…“.
Takto jadrně, v místním nářečí, mě po skončení besedy prezidenta republiky s občany
oslovil jeden „pravověrný“, aniž by tušil, že stručně a výstižně zhodnotil průběh této výjimečné návštěvy.
Úvaha
Není náhodou, že aktivní a pozitivně naladění občané Heřmanova, kteří o svoji obec
pečují tak, že se stala „Vesnicí Kraje Vysočina roku 2017“, prokázali, že pro ně slova národ
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a vlast nejsou prázdné pojmy a že s nimi svoji obec i svůj kraj spojují. Je to jejich domov,
tady žijí a pracují, vychovávají děti. Také proto přijali nejvyššího státního představitele,
prezidenta České republiky pana Miloše Zemana, kultivovaně, s hrdostí a s náležitou úctou
– všechna čest. Ve většině přítomných zanechala návštěva hlavy státu nezapomenutelný
dojem a nikdo nelitoval, že přišel.
Jistě, že někteří z účastníků „besedy s občany“ mají odlišné názory a ne ve všem
s panem prezidentem souhlasí, ale uchovali si zdravý selský rozum a chovali se normálně,
jako řádní občané. Žádné urážky, žádné červené karty, nic zajímavého pro sdělovací prostředky. Pouze životní zážitek a velké povzbuzení pro všechny slušné lidi z Heřmanova
a širokého okolí. Starostka Pavla Chadimová uvedla v regionálním tisku: „Návštěva prezidenta v Heřmanově proběhla v příjemné a přátelské atmosféře. Pan prezident Miloš Zeman
i pan hejtman Jiří Běhounek poděkovali občanům za milé přijetí a úspěšnou reprezentaci
Kraje Vysočina.“
K průběhu návštěvy

Pan prezident Zeman s dětmi ze souboru Heřmánek. | Foto: Archiv obce Heřmanova

Už samotný příjezd byl triumfální. Svažité prostranství před kostelem sv. Mikuláše
s nastoupenými hasiči, v současných i historických uniformách, na straně jedné a s čestnými hosty na straně druhé, doplnily děti v zelených trikotech ze souboru Heřmánek,
vedené sestrami Laubovými. Za dětmi stály místní ženy v „soutěžních“ krojích a před
nimi starostka Pavla Chadimová. Spodní prostor pod silnicí zaplnilo velké množství místních i přespolních. Netrpělivé očekávání, napětí organizátorů, ale i vtípky a pozdravy přá-
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tel, kteří se dlouho neviděli. Konečně se v zátočině od Křižanova objevily modře blikající motocykly a za nimi černé limuzíny, z nichž ta druhá, s prezidentskou standartou,
bravurně zakroužila před děti ze souboru. Vzácný host vystoupil, pokynul občanům,
pozdravil se s paní starostkou a s chutí se zakousl do nabídnuté domácí makové buchty.
Pak předstoupil před děti ze souboru Heřmánek a vyslechl si jejich uvítací, speciálně složenou písničku, kterou byl překvapen a nadšen.
Po krátké přestávce se pan prezident odebral do vkusně vyzdobeného kulturního domu,
kde v soukromí pohovořil s 35 pozvanými hosty z řad místních zastupitelů, hasičů,
zástupců zemědělského družstva, rodáků a starostů sousedních obcí. Potom se v doprovodu starostky Pavly Chadimové a vysočinského hejtmana Jiřího Běhounka přesunul na
slavnostně vyzdobenou náves, aby pobesedoval s občany. Mírně skloněné zatravněné prostranství pod zachovalým lihovarským komínem s čapím hnízdem bylo zcela zaplněné
a působilo jako přírodní amfiteátr uprostřed vesnice. Po jeho boku bylo pro návštěvníky
připravené bohaté občerstvení na obecní útraty.
Besedu zahájila úvodním proslovem starostka Pavla Chadimová, občany pozdravil také
hejtman Jiří Běhounek. Potom se ujal moderování populární Štěpán Škorpil a vyzval diváky, aby se ptali a pana prezidenta nešetřili. Sluníčko svítilo, o zajímavé otázky nebyla
nouze a pan prezident odpovídal s vtipem a úsměvem, který se přenášel do řad návštěvníků. Zkrátka pohoda.
O čem se hovořilo?
Mimo jiné o milosti pro Jiřího Kajínka, kolika jazyky pan prezident hovoří, o nutnosti
zřizování hospiců v ČR nebo o tom, co považuje za svůj životní úspěch. „To, že jsem
zplodil dvě děti, což samo o sobě je výkonem, který není hoden zvláštní pozornosti. Syn je
lékař, slouží lidem, dcera teprve začíná studovat, ale doufám, že bude lidem také užitečná,“
sdělil prezident a ozval se potlesk. Prozradil, že ze svého platu dává více jak 600 tisíc korun
ročně na Fond ohrožených dětí.
V dobrém rozpoložení potom pochválil paní starostku za její práci a naopak „kritizoval“
pana hejtmana slovy: „Doufám, že se hejtman plácne přes kapsu a zvýší Heřmanovu odměnu za vítězství, vzhledem k tomu, že kraj hospodaří s přebytkem.“
Prezident také ocenil, že vesnice, která má pouze dvě stě obyvatel, vyhrála boj o zachování kamenné pobočky České pošty. Na závěr besedy vystoupila starostka městyse Křižanova Marie Smejkalová - pozdravila pana prezidenta a jménem všech okolních starostů
poděkovala heřmanovské starostce za pozvání.
Předání darů
Pavla Chadimová předala vzácnému hostu jeho oblíbené makové buchty i některé jiné
místní speciality, jako jsou heřmanovská jeřabinka, slivovička, bylinky a med. Chybět nemohla i krásná fotokniha o Heřmanově a samozřejmě velká vzácnost, světový mineralogický unikát - „Heřmanovská koule“ z nedalekého naleziště. Prezident na oplátku věnoval
obci pamětní stuhu připomínající jeho návštěvu.
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Starostka Heřmanova Pavla Chadimová vítá prezidenta České republiky. | Foto: Archiv obce Heřmanova

Oběd
Po oficiálním programu, který skončil přesně ve 13.00 hodin, následoval soukromý oběd prezidenta v prostorách nově zrekonstruované heřmanovské fary.
Ve stejné době se v klubovně podával oběd pro čestné hosty a starosty okolních obcí
a v kulturním domě, oběd pro desítky dalších pozvaných hostů z řad pracovníků krajského úřadu, prezidentské kanceláře, ochranky i policie ČR. Pan prezident si pochutnal na vývaru s knedlíčky a vepřovém i kuřecím plátku se šťouchanými brambory.
Kromě makových koláčků mu místní kuchařky připravily jednohubky, chlebíčky
a napekly trubičky.
Zajímavost

Pan Ovčáček s ovečkami. | Foto: Archiv obce Heřmanova
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Za zmínku stojí milé setkání mluvčího
prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka
s ovečkami, pasoucími se na farské zahradě. Ty totiž musely uvolnit část zahrady pro tiskovou konferenci, která se
na závěr návštěvy hlavy státu v Kraji
Vysočina, v tomto příjemném prostředí
konala. Prezident to na úvod konference
novinářům vtipně okomentoval: „Místo
oveček tu máte Ovčáčka“.
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Co říci na závěr?
Snad jen to, že starostka Pavla Chadimová obdržela od Kanceláře prezidenta republiky poděkování
občanům Heřmanova za vzorně připravené a výjimečně přívětivé přijetí hlavy státu. Uznání a poděkování se obci dostalo i od Krajského úřadu Kraje
Vysočina a s poděkováním za vzornou reprezentaci
celého regionu se připojuje také redakce našeho
Zpravodaje.
Alois Koukola

Zdravice pana prezidenta čtenářům Zpravodaje.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
120 LET SDH PŘIBYSLAVIC
Kulaté výročí si hasiči připomněli 30. 6. 2017 slavnostní členskou schůzí spojenou s předáním
medailí a čestných uznání. Sobota
1. 7. patřila veřejnosti. Po obědě
v areálu zemědělského družstva
se sešli hosté a bratrské sbory.
Po slavnostním zahájení R.D.
Mgr. Bohumil Poláček požehnal
nový dopravní automobil DA-L1Z Ford Transit.

„Žehnání“ nového vozidla DA-L1Z Ford Transit. | Foto: David Dvořáček

Sbor dobrovolných hasičů v Přibyslavicích byl založen 20. 6. 1897. Stalo se tak pravděpodobně následkem požáru jednoho obytného a hospodářského stavení v Přibyslavicích
16. 11. 1896. U zrodu hasičů v obci stál Karel Staněk a Ludvík Odehnal. Velký podíl na
založení sboru měl náčelník velkobítešských hasičů Jan Vorel, který také sbor vycvičil.
První stříkačku staršího typu zakoupili roku 1896 z Velké Bíteše. Stříkačka byla dřevěná,
z 18. století, dle původního vzoru Jakuba Leopolda Plánického, sestávající se ze dvou
bot a větrníku, k němuž byla připevněna pohyblivá mosazná žárnice s dodávkou vody do
nádržky bez sacího přístroje a hadic. Když sbor dosáhl 18 členů, byly sepsány jeho první
stanovy, které byly v září 1897 předány c.k. místodržitelství v Brně ke schválení. Byla to
zároveň oficiální žádost o povolení nového sboru, pod kterou byli podepsáni starosta Karel
Staněk - starosta, František Oplatek, Antonín Štefan, Adolf Fišer - radní, Ludvík Odehnal,
Josef Svoboda a Karel Hotárek. S velkým elánem se hasiči hned po založení pustili do
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práce: účastnili se různých hasičských slavností ve Velké Bíteši, Níhově, Svatoslavi a Tasově. 22. 8. 1897 oslavoval velkobítešský hasičský sbor 25. výročí svého založení a konala
se valná hromada župy „Krškovy“ XIX. politického okresu velkomeziříčského ve Velké
Bíteši. Sbor v Přibyslavicích – jako kolektiv – obdržel po slavnosti povolení stát stráž
u Božího hrobu o velikonočních svátcích v bítešském kostele. Dne 17. 7. 1932 župa velkobítešská Brožova oslavila třicetileté trvání a šedesátileté trvání sboru dobrovolných hasičů
ve Velké Bíteši župním sjezdem. Před poplachovým cvičením byly provedeny závody:
v kategorii motorových stříkaček zvítězila Velká Bíteš za 55 vteřin a obdržela cenu 150 Kč;
v kategorii vozových ručních stříkačů zvítězily Přibyslavice a obdržely cenu 100 Kč. SDH
Velká Bíteš zasahoval od roku 1896 v Přibyslavicích u 20 požárů a u 3 požárů v Radoškově. SDH Přibyslavice v letech 1904 – 1933 zasahoval v Bíteši u 6 požárů.
David Dvořáček

135 LET SDH DOLNÍCH LOUČEK

Ukázka vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla.
Foto: David Dvořáček

V sobotu 15. 7. 2017 proběhla
slavnostní valná hromada sboru. Neděle 16. 7. 2017 byla dnem určeným
pro veřejnost. SDH Velká Bíteš se
zúčastnil slavnostního průvodu obcí
s technikou CAS 32 Tatra 148 a CAS
20 MAN TGM 18.330 4x4 BB. Dále
divákům ukázali, jak probíhá vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla.
David Dvořáček

OSTATNÍ
SETKÁNÍ NA MYSLIVECKÉ CHATĚ
Každý rok v červenci se senioři schází s myslivci na jejich chatě. Letos to bylo dokonce
dvakrát. Myslivci nám připravili pěkné posezení, opékali jsme špekáčky a poslouchali vyprávění myslivců.
Seznámili nás mimo jiné se stavem zvěře v honitbě. Předvedli ukázku trofejí a také živé
liščí mládě.
Na druhé opékání nám připravili zajímavé setkání s panem Oubrychtem, který je zaměstnán jako sokolník na letišti v Náměšti nad Oslavou. Přivezl sebou na ukázku dva
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druhy rarohů a mládě sovy. Poutavé a velice zajímavé povídání o výcviku dravců a práci
na letišti. Za tuto léta trvající tradici moc děkujeme a už dnes se těšíme na další setkání.
Jana Požárová za Seniorklub

ZMRZLINOVÉ ODPOLEDNE
Dne 27. července 2017 se pro klienty DD a DPS konalo „Zmrzlinové odpoledne“ spojené s vystoupením dětí z Vlkova a z Osové Bítýšky. Děkujeme Café Jana za darování
výborné zmrzliny a všem dětem za krásné vystoupení.
Klienti a zaměstnanci DD a DPS Velká Bíteš

SOUSTŘEDĚNÍ KUNG FU AKADEMIE YULONG
NA CHATĚ LETNÉ

Z nedělního tréninku již s prořídlými řady účastníků. | Foto: Jiří Komínek

V sobotu 29. července 2017 se rekreační objekt „Letná“ zaplnil členy Kung Fu Akademie Yulong, kteří tu pod vedením svého trenéra, Jiřího Komínka, zdokonalovali a „pilovali“ svoje dovednosti. Tato Akademie se soustředí nejvíce na výuku tradičního jihočínského bojového umění Hung Gar, ale zastřešuje i výuku sebeobrany.
Mezi studenty této školy jsou zastoupeny všechny věkové kategorie, od menších dětí
po dospělé.
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Účastníci tohoto sobotního setkání se procvičili ve svých dovednostech, přítomní rodinní příslušníci byli také spokojeni s průběhem dne, počasí přálo, sluníčko svítilo (někdy
až moc, naštěstí okolní stromy poskytovaly příjemný stín). Den byl zakončen zaslouženým
posezením u táboráku.
Kung Fu Akademie tímto děkuje městu Velká Bíteš za vstřícný přístup, kterým umožnilo pronájem objektu „Letné“ za sníženou cenu. Již teď se všichni těší na další tréninkové
soustředění.
Team Kung-Fu Velká Bíteš

OPOMENUTÝ BÍTEŠSKÝ OBČAN
Pro mnohé Bítešáky nic nového, pro ostatní možná překvapující zpráva.
Prvním Čechem, který obdržel významné francouzské vyznamenání, Řád čestné
legie, přímo od císaře Napoleona, byl bítešský občan Johan Seka z Velké Bíteše.
Ale pěkně od začátku.
V pátek dopoledne 5. srpna, rozhlas ČR 2, vysílal zajímavou reportáž z depozitáře Národního muzea, z oddělení sbírek vyznamenání. Historička muzea Dr. Hásková vyprávěla o jednom francouzském vyznamenání, Řádu čestné legie, na jehož stuze je nápis,
Johan Seka z Velké Bíteše. Toto vyznamenání ji vždy dojímalo a bylo pro ni velkou záhadou a také výzvou k pátrání. Kdo to byl Johan Seka? Řády čestné legie, které založil
v r. 1802 Napoleon jsou udělovány významným osobnostem, hlavám států, vysokým církevním hodnostářům, slavným vojevůdcům, významným politikům, vědcům, umělcům.
Kdo to ale byl Johan Seka? Z vyprávění Dr. Háskové uvádím.
1. Johan Seka se narodil v Rumunsku r. 1723. Dlouhou dobu sloužil jako ranhojič
v rakouských armádách, se kterými procestoval celou Evropu, až se nakonec usadil ve
Velké Bíteši, kde byl i starostou. Byl dvakrát ženatý, jeden z jeho synů byl v r. 1821
zvolen opatem v klášteře v Nové Říši.
2. Johan Seka zažil bitvu u Slavkova, 5. prosince 1805, kde se střetlo na obou stranách
160 000 vojáků a bylo téměř 40 000 mrtvých a raněných. Johan Seka v té době už
byl velmi starý pán, ale přesto nabídl své bohaté ranhojičské zkušenosti raněným
vojákům.
3. Obětavá ranhojičská činnost starého pána neušla pozornosti francouzských důstojníků
a tak se stalo, že při udělování četných vyznamenání, které se po vítězné bitvě konalo
a která s největší pravděpodobností předával sám císař Napoleon, se nezapomnělo ani
na Johana Seku.
K tomu dodávám několik zajímavých souvislostí.
1.	Knihovnu mnohých Bítešáků zdobí Dějiny města Velké Býteše, od Jana Tiraye.
O tak významné události, že Johan Seka dostal vyznamenání, navíc byl i starostou, zde není zmínka. Pouze v ručně psaných doplňcích je poznamenáno,
že v r. 1923 požádal autor opata v klášteře v Nové Říši o sdělení životopisných dat
o dřívějším opatovi Ferdinandu Sekovi.
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2.	Kronikář Mgr. Jaromír Kotík, ve své knize Pohledy do dějin města Velké Bíteše,
uvádí v seznamu majitelů domů uvnitř hradeb, Jana Seku, jako majitele domu
č. 15.
3.	Známý je z minulosti i další občan, Leopold Seka, který žil v l. 1864 až 1921.
Byl to architekt a výtvarník, který tvořil hlavně v cizině, ale dožil ve Velké Bíteši
a byl známý svými hezkými obrazy a pohlednicemi.
Osobnost Johana Seky má určitě ještě svá tajemství. Hodně se potvrdilo, ne vše je vyvráceno. Jako Bítešáci ale můžeme s hrdostí tvrdit, že prvním Čechem, který obdržel významný francouzský Řád čestné legii, přímo od císaře Napoleona, byl Johan Seka z Velké
Bíteše.
Karel Smolík, st.

NA BESEDĚ U SOUSEDŮ ANEB HISTORIA MAGISTRA VITAE
Vítanou příležitostí k dlouho odkládané návštěvě členů Muzejního spolku Velkobítešska u historičky paní Mgr. Markéty Burešové ve Březce byl svátek její patronky sv. Markéty, panny a mučednice (13.7.) vzývané jako ochránkyně dobrého počasí a přímluvkyně
za hojnou úrodu a zdárnou žňovou sklizeň.
Za obecním domem a „Kovárnou“ stála ještě štíhlá pouťová máje, na návsi
a před domy uklizeno, domy upravené, kaplička a kamenný kříž působily jako nové,
panovalo téměř sváteční poklidné odpoledne. Paní Markéta nás vítala s úsměvem
a zvala na pohoštění u bytelného dubového stolu. Rozproudila se živá debata,
která brzy přešla k výkladu o historii Březky, jednotlivých domů a jejich obyvatel.
Na stůl pokládala rozměrné listy a komentovala vystavené texty a fotografie, které přehlednou formou shrnují její obsáhlé historické a rodopisné bádání osady Březka a všech
jejích obyvatel. Listy seřazené podle domovních čísel vystavovala v Obecním domě
v r. 2013 při setkání rodáků a sklidila velké uznání. S obdivem sledujeme historický
přehled Březky poprvé takto zpracovaný a zveřejněný, který směle může být podkladem pro knihu Dějiny Březky. Vzpomínali jsme a vybavovali si mnohou spřízněnost,
vazby a příběhy březkých a bítešských rodů a osob a připomenuli si pravdivost úsloví
o historii jako učitelce života.
Velmi jsme uvítali pozvání k procházce obcí, kdy paní Markéta probírala jak historii
osídlení, tak některých domů a rodin až po současnost a upozorňovala na další zajímavosti
ze života Březky.
V příštím roce připravuje osadní výbor Březky opětovné setkání rodáků, budou doplněny jak historické panely, tak zápisy v nově založené obecní kronice, má formu tradiční,
ručně psané do vázané knihy. Listujeme kronikou, kterou paní Markéta založila a vede,
oceňujeme její obsah, členění zápisů a jejich grafickou úpravou.
Děkujeme paní Markétě za přátelské přijetí, bohatství poznatků a zážitků. Přejeme jí
a všem obyvatelům Březky dobré sousedské vztahy, bohatý spolkový život a hodně zdaru
při zvelebování obce.
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Členové Muzejního spolku před bývalou rychtou ve Březce. | Foto: Silva Smutná

Těšíme se na opětovné setkání a spolupráci s paní Mgr. Markétou Burešovou, historičkou a všestranně agilní ženou, která jako členka Muzejního spolku Velkobítešska spolu
s dalšími naplňuje jeho poslání historicky badatelské a kulturně osvětové.
Josef Hájek za členy Muzejního spolku Velkobítešska

JAK SE DOSTAT PŘES ŘEKU
Při své pravidelné četbě Bible jsem nedávno došla ke knize Jozue. Mnozí jistě znáte
příběh o dobytí Jericha, kdy se zázračně rozpadly silné hradby tohoto nedobytného města,
jakmile Izrael na Boží pokyn pod vedením Jozua několikrát toto město s troubením obešel
a nakonec spustil válečný pokřik. Skupina Spirituál kvintet o této události zpívá píseň.
Mě však zaujalo to, co se stalo ještě před tím. Izraelci stáli před Jerichem, městem,
o kterém věděli, že tam mají být a splnit poslání, které jim Bůh dal. Mezi nimi a jejich
cílem však byla rozvodněná řeka Jordán. Jak se jen dostat bezpečně na druhou stranu i se
svými rodinami, majetkem a zvířaty, když stojí v cestě velmi silná a prudká masa vody,
která bere všechno, co jí přijde do cesty?
Jste někdy v podobné situaci? Vidíte v dálce cíl, ke kterému máte dojít, ale v cestě stojí
nepřekonatelná překážka? Víte, že máte splnit nějaký úkol, ale museli byste překonat něco,
co je nad vaše síly? Já jsem občas takové situace musela řešit a vím, že bez Boží pomoci
bych je jen těžko zvládla.
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Izraelci se nakonec dostali bezpečně a suchou nohou na druhou stranu rozvodněné řeky,
aniž by museli stavět nějaký složitý most či loď. Bůh se o to postaral. Kdo chce, může si
o tom přečíst v knize Jozue v Bibli, anebo si o tom můžeme popovídat na našem pravidelném setkání, kam jste srdečně zváni.
Přijďte si o výše uvedeném, nebo třeba i o jiném tématu, které vás zajímá, popovídat na
naše pravidelná setkání, která se konají kromě první a třetí neděle v měsíci, kdy jezdíme
do sboru ve V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře
(na pavlači) od 17.00 hodin.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině,
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného
občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje všem požehnaný čas Věra Pokorná

PROJEKT PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY POMÁHÁ
OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám?
Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku či nespravedlnosti? Nevíte, kam přesně se
s Vaší tíživou situací obrátit o radu anebo o pomoc? Nejste v tomto sami! Právě pro Vás je
tu poradna pro oběti Probační a mediační služby.
Každému, kdo se cítí být obětí trestného činu, nabízí poradna bezplatně široké
služby. „Obětem poskytujeme psychosociální podporu, poradenství v rámci orientace v trestním řízení, základní právní informace, doprovázení, které se týká zejména
procesních úkonů, tzn. na polici, k soudu. Pomůžeme jim uplatnit náhradu škody“,
uvádí žďárská poradkyně Nela Šupková. Pomoc se však nezaměřuje jen na právní
oblast, neboť trestný čin poznamená často i psychiku. „Oběti citlivě vyslechneme,
neptáme se po detailech činu, snažíme se vytvořit prostředí důvěry. Často platí,
že vyslechnutí, projevení soucitu a podpory je pro oběti dostačující“, doplňuje Šupková. V případě závažnějších případů nicméně poradkyně může zdarma zprostředkovat odbornou pomoc od psychologa.
Poradnu můžete kontaktovat telefonicky, elektronicky nebo i osobně bez objednání
v rámci poradenských hodin. Dveře u nás jsou otevřené, snažíme se maximálně vyjít vstříc
a pomoci, uplatňujeme citlivý a individuální přístup. Je důležité zdůraznit, že naše služby
jsou poskytovány naprosto bezplatně, anonymně a jsou určeny všem, kteří se cítí být obětí
trestné činnosti, nehledě na svůj věk, pohlaví, druh spáchaného činu, způsobenou újmu či
fázi trestního řízení.
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Žďárskou poradnu najdete na adrese Komenského 1786/25, Žďár nad Sázavou, 3. patro.
Obrátit se na poradkyni můžete telefonicky (727 939 970) či přes mail (supkova.pms@
gmail.com). Poradenské hodiny bez objednání jsou každou středu od 13.00 do 16.00 hodin
a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin. Poradna pro oběti je zřízena v rámci projektu „Proč
zrovna já? II“, který je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu
ČR.
Nela Šupková, středisko PMS, Žďár n./Sáz.

SPORT
TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ – SEZÓNA 2017/2018 ZAČÍNÁ
Po relativně klidném období letních prázdnin začne v září naplno také provoz sportovní
haly TJ. Některé oddíly takzvaně „odpočívaly“, o to víc se nyní těší na zahájení nové sezóny.
Jako první spustí svoji činnost již od 4. 9. 2017 oddíl moderní gymnastiky,
od 11. 9. 2017 oddíl JUDO a ostatní oddíly se přidají tradičně po hodech. Trenéři a cvičitelky během celého roku absolvovali nejrůznější školení a semináře přínosné pro práci
jednotlivých oddílů. Náplň cvičebních hodin je pestrá pro všechny věkové kategorie – od
těch nejmenších ve cvičení rodičů a dětí až po seniory.
V pohybu nacházíme nástroj k upevnění zdraví i k naplnění aktivního životního stylu
moderního člověka. Informace o cvičební sezóně včetně seznamu oddílů, rozvrhu hodin
a plánu akcí najdete na webových stránkách TJ: www.tjsp.cz.
Pokud jste příznivcem sportu a některá z námi organizovaných činností Vás zaujme,
rádi Vás v naší tělovýchovné jednotě přivítáme. Máte jedinečnou příležitost udělat něco
pro své zdraví a odpočinout si od běžných denních starostí, tak ji využijte…
Všem našim členům přejeme do nové sezóny spoustu radosti z pohybu a dosažených
výsledků a trenérům a cvičitelkám v jejich náročné práci hodně úspěchů a elánu, aby se
jim podařilo opět zabezpečit plynulý chod tělovýchovné činnosti, za což jim patří velký
dík i naše uznání.
Výkonný výbor TJ Spartak

BÍTEŠSKÁ SAUNA
V dnešní době plné stresů nabývá stále více na významu relaxace, účinný způsob,
jak poskytovat tělu i duši fyzickou a psychickou úlevu. Jednou z příjemných forem relaxace
je bezesporu také saunování. Prohřátí těla a ochlazení vytváří blahodárné účinky na prokrvení tkání, zklidňuje činnost srdce, zvyšuje vylučování odpadních látek z organismu, prohlubuje a uvolňuje dýchání, uklidňuje a tlumí rozrušení, tísnivé pocity, nervozitu i nespavost.
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Těší nás, že naši saunu využívají občané z Velké Bíteše i z širokého okolí. Přízeň všech
bychom si chtěli udržet, a tak každým rokem provádíme v době letní odstávky rekonstrukční práce. V minulé sezóně se modernizovalo sociální zázemí, v letošním roce proběhla rekonstrukce potírny, kterou návštěvníci jistě ocení.
Přijďte i Vy vyzkoušet na vlastní kůži vliv klasické sauny pro posílení imunity,
detoxikaci organismu a uvolnění napětí – budete srdečně vítáni. Možná potom podpoříte
tvrzení „SAUNA = ZDRAVÍ“ a rozšíříte řady pravidelných návštěvníků, pro které nabízíme možnost zakoupit si cenově zvýhodněnou permanentku.
PROVOZNÍ DOBA SAUNY – sezóna 2017/2018:
(zahájení od 6. 10. 2017)
PÁTEK:		
ŽENY 17.30 – 19.30 hod.
SOBOTA:
MUŽI 17.00 – 20.00 hod.
Od 4. 11. 2017: RODINNÁ SAUNA (SOBOTA: 15.00 – 17.00 hod.)
Pro uzavřenou společnost lze objednat saunu mimo provozní dobu na tel. 737 743 444.
Výkonný výbor TJ Spartak

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 11. srpna 2017 oslavili manželé
Marie a Josef Loukotovi
z Velké Bíteše
smaragdovou svatbu,
padesát pět let společného života.
Členky Sboru pro občanské záležitosti přejí jubilantům do dalších let hlavně mnoho zdraví.
S gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje.
Sbor pro občanské záležitosti

SVATBA, KTERÁ POTĚŠÍ
Jako členka Sboru pro občanské záležitosti jsem byla přizvána k zajištění průběhu svatebního obřadu, který byl výjimečný nejen popularitou jeho aktérů, ale, jak mně sdělila matrikářka Milena Janštová, také jejich milým a skromným přístupem při zajišťování nutných
úředních úkonů. Nestává se to často, a všechny nás to velice potěšilo.
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V sobotu 29. července se v naší obřadní síni vdávala maminka mladého herce
a moderátora Jakuba Zedníčka, která je sestrou populárního herce Pavla Zedníčka Dagmar Zedníčková, které věrnost a lásku manželskou přislíbil moderátor brněnského
rozhlasu Vladimír Masařík. Když na závěr svého proslovu popřál oddávající Alois Koukola - nad rámec protokolu a k překvapení všech, přítomnému dědečkovi Zedníčkovi
k jeho úctyhodným 95. narozeninám pevné zdraví, ozval se potlesk celé obřadní síně.
Po skončení obřadu nám přišli někteří svatebčané osobně poděkovat a za oddávajícím
přišel sympatický Jakub Zedníček s žádostí o fotografii. Měli jsme příjemný zážitek
a pocit úlevy, že jsme to nezkazili, a snad dobře reprezentovali naše město.
Naděžda Burianová, členka SPOZ

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 78/2017 KONANÉ DNE 12. ČERVNA 2017
2/78/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 77/2017 ze dne 5. června 2017.
odpovědnost: rada města termín: 12. 6. 2017
3/78/17/RM – bere na vědomí informaci Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizace o znovuotevření Turistického informačního centra.
4/78/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních a věcných darů Mateřskou školou Velká
Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4179/17 a děkuje všem sponzorům za podporu mateřské školy.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 6. 2017
5/78/17/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2017 dle žádosti Střední odborné školy Jana Tiraye
Velká Bíteš, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/4152/17.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2017
6/78/17/RM – bere na vědomí oznámení Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace o schválení projektové žádosti do projektu ERASMUS+ 2017.
7/78/17/RM – bere na vědomí oznámení ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská
117, příspěvkové organizace o udělení ředitelského volna od 26. 6. 2017 do 30. 6. 2017.
8/78/17/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského č.p. 137,
č.o. 9, 674 01 Třebíč číslo: SM201703072.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 30. 6. 2017
9/78/17/RM – rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské autobusové dopravy za rok 2016 č.j. MÚVB/4071/17/SPR/BUR.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 30. 6. 2017
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10/78/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184 a pověřuje Ludvíka Zavřela, velitele SDH Velká
Bíteš fyzickým převzetím majetku.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 30. 6. 2017
11/78/17/RM – a) bere na vědomí oznámení předsedy školské rady Základní školy Velká Bíteš,
příspěvkové organizace o zmizení školního zvonu z budovy 1. stupně ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115
a zmizení pamětní desky z budovy 2. stupně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579,
b) požaduje písemné stanovisko ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace k této
záležitosti,
c) pověřuje odbor majetkový prověřením této záležitosti.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace, odbor majetkový termín: 30. 6. 2017
12/78/17/RM – rozhoduje vyhovět žádosti paní Lucie Havlišové, U Stadionu 277,
595 01 Velká Bíteš, IČO: 04626044 o prominutí nájemného za nebytový prostor číslo 101 na
adrese Velká Bíteš, Tišnovská 563, a nájemné v uvedeném prostoru prominout v plné výši,
a to od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 23. 6. 2017
13/78/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu s paní Janou Kolesárovou,
nar. 24. 6. 1949, trvale bytem Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš k bytu č. 1 na adrese Masarykovo
náměstí 14, Velká Bíteš ke dni 30. 6. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2017
14/78/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Huslík s.r.o., Karlova 12,
614 00 Brno; IČ: 25527495 na výmalbu společných prostor dvou bytových domů na adrese:
Velká Bíteš, Janovice, Návrší č.p. 249 a č.p. 250 za cenu 59.205,00 Kč bez DPH (2x 29.602,54 Kč)
a realizaci této výmalby objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 6. 2017
15/78/17/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace v měsících červenci a srpnu 2017 dle žádosti
č.j. MÚVB/4412/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: průběžně
16/78/17/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo
náměstí 86, příspěvkové organizace dne 21.06.2017 dle žádosti č.j. MÚVB/4413/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 21. 6. 2017
17/78/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o poskytnutí kopírovacích služeb s firmou
COPY PLUS, s.r.o., IČO: 27756904, Merhautova 64, 613 00 Brno.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 30. 6. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 79/2017 KONANÉ DNE 26. ČERVNA 2017
2/79/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 78/2017 ze dne 12. 6. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 26. 6. 2017
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3/79/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu
neurčitou od 1. 7. 2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2017
4/79/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 14, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 6. 2017
5/79/17/RM – a) rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru č. 101 o výměře 46 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85, a to od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017.
b) rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části nebytových prostor v budově č.p. 86, obč. vyb., na p.č.
59 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to nebytový prostor č. 106 o výměře 143,28 m2.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 14. 7. 2017
6/79/17/RM – rozhoduje souhlasit s pokračováním v základním vzdělávání pro školní rok 2017/2018
ve vzdělávacím programu RVP – ZŠS - díl I. v Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 10. 7. 2017
7/79/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru a věcných darů Mateřskou školou
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4600/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2017
8/79/17/RM – bere na vědomí informace o přidělení finančních prostředků od Kraje Vysočina pro
Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace, na projekty Webová stránka
pro specskolabites.cz a Zdravá škola a doporučuje zastupitelstvu zařadit do rozpočtu roku 2017
příspěvky na dokrytí finančních prostředků na tyto projekty, a to na projekt Webová stránka pro
specskolabites.cz ve výši 24.000,- Kč a na projekt Zdravá škola ve výši 40.000,- Kč.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 9. 2017
9/79/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 Pojistné smlouvy č. 2731319909 s firmou UNIQA
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 3. 7. 2017
10/79/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 lesní
pozemek o výměře 86 m2 a p.č. 1149/2 lesní pozemek o výměře 610 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2017
11/79/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p.č. 849/25 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s předkupním právem města Velká Bíteš
k uvedenému pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2017
12/79/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3238 orná půda o výměře cca 1085 m2 za cenu 120,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady
související s koupí části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
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13/79/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. ½ části pozemku p.č. 3320 orná půda
o výměře cca 468 m2 za cenu 120,- Kč/m2 a id. ½ části pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca
2724 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
14/79/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 3241 orná půda o výměře
30 m2 za cenu 120,- Kč/m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související
s koupí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
15/79/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 6. 9. 2005 mezi
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Lesním družstvem svazu obcí s.r.o., IČ: 63487977,
se sídlem Březské 46, 595 01 Velká Bíteš jako nájemcem ve znění jejích dodatků na pronájem lesních
pozemků, jehož předmětem jsou následující ustanovení:
- s tanovení výše nájemného za pronájem lesní půdy činí částku odpovídající 75 % z kladného ročního výsledku hospodaření nájemce před zdaněním z předmětu pronájmu/pronájem lesních pozemků dle této smlouvy/. Minimální výše nájmu je stanovena ve výši
10,- Kč/ha.
Při výpočtu kladného ročního výsledku hospodaření nájemce je vycházeno ze vzorce ( a-b-c), kde je:
a) celkové výnosy v souvislosti s pronajatými pozemky/ tržba za prodej dříví a dotace/
b) náklady na péči o pronajaté pozemky dle LHP
c) podíl na hospodářském výsledku režijního střediska. /tj náklady a výnosy, které nejdou jednoznačně přiřadit k pronajatým pozemkům a jiným střediskům/. Podíl se vypočítá jako poměr celkových výnosů firmy vůči výnosům v bodu „a“
- na roční výši nájmu vystaví pronajímatelé fakturu se splatností do 15.12 roku vystavení
- nájemce má právo propachtovat pozemky dále třetí osobě, k tomuto musí dát souhlas valná hromada nájemce.
- každá ze smluvních stran má právo výpovědi, která činí 6 let, počítaných od 1. ledna roku následujícího po dni řádného doručené takovéto písemné výpovědi.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2017
16/79/17/RM – pověřuje odbor majetkový předložením návrhu řešení veřejného osvětlení v lokalitě
na Návrší.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 14. 7. 2017
17/79/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy
Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, 586 01 Jihlava na akci „Chodník a lávka v ulici Jihlavská“, ve výši
106.480,- Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 7. 2017
18/79/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Petrem Osobou, Sadová 524, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 725 07 713 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Úprava ohřevu teplé vody
a výměna kotle na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši, kterým se navyšuje cena díla o 16.621,- Kč
včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 7. 2017
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19/79/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele Jiří Loukota, Růžová 142,
595 01 Velká Bíteš, IČ: 426 53 304 a vystavit objednávku na realizaci „Palisádové stěny Na Valech
ve Velké Bíteši“ za cenu 163.445,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 17. 7. 2017
20/79/17/RM – rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 21/75/17/RM ze dne 29. 5.
2017 a pověřuje odbor majetkový předložením návrhu technickoekonomické výhodnosti instalace
rekuperace v kuchyni MŠ U Stadionu ve variantách s dotací a bez dotace.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 10. 7. 2017
21/79/17/RM – bere na vědomí stanovisko ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace a odboru majetkového k usnesení Rady města Velká Bíteš č. 11/78/17/RM ze dne 12. 6. 2017
ve věci zmizení zvonu z budovy 1. stupně ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115 a zmizení pamětní desky
z budovy 2. stupně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, a pověřuje odbor majetkový vznesením dotazu na
bývalého ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, jak bylo naloženo s těmito
věcmi za jeho působení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 10. 7. 2017
22/79/17/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti o prodloužení nájmu k bytu na adrese Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 67, a neuzavírat na další období smlouvu o nájmu bytu, Masarykovo náměstí
67, Velká Bíteš.
Rada města rozhoduje prostřednictvím právního zástupce podat žalobu na vyklizení bytu,
Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš v případě, že stávající nájemce do stanoveného termínu předmětný byt nevyklidí.
Rada města rozhoduje předat dluh nájemce na nájemném k vymáhání soudní cestou v případě,
že tento nájemce do dne stanoveného jako den předání vyklizeného bytu tento dluh v aktuální výši
neuhradí ani neuzavře s městem uznání dluhu v aktuální výši a dohodu o jeho splácení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 9. 2017
23/79/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 1326/3 orná půda o výměře
63 m2, p.č.1328/4 trvalý travní porost o výměře 13 m2, p.č. 1328/6 trvalý travní porost o výměře
12 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2017
24/79/17/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 168 ostatní
plocha, zeleň o výměře 67 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
25/79/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit:
- část pozemku p.č. 880/33 orná půda o výměře cca 646 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš
za
- část pozemku p.č. 880/40 orná půda o výměře cca 432 m2,
- část pozemku p.č. 2346/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 59 m2
v k.ú. a obci Velká Bíteš,
a
- část pozemku p.č. 2346/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 111 m2,
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- část pozemku p.č. 880/35 orná půda o výměře cca 44 m2 vše
v k.ú. a obci Velká Bíteš,
Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
26/79/17/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace o čerpání provozních prostředků v roce 2017.
27/79/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na vyhotovení ÚPD Změny č. 9 ÚP města
Velká Bíteš předloženou Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční
kancelář, Zavřená 32, 634 00 Brno a současně rozhoduje uzavřít příslušnou smlouvu o dílo s tím,
že celková cena díla bude činit 64.130 Kč včetně DPH.
– rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 06/2016 na vyhotovení ÚPD pro „Územní
plán Velká Bíteš“ s Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář,
Zavřená 32, 634 00 Brno dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 26. 7. 2017
28/79/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o spolupráci uzavíranou mezi městem Velká
Bíteš a spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 05612799, se sídlem Skalice 197, 671 71 Skalice.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 7. 2017
29/79/17/RM – rozhoduje uzavřít s S.O.K. stavební, s.r.o., se sídlem Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 675 01 Třebíč dohodu o ukončení nájmu dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 6. 2017
30/79/17/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem parkoviště pro bytové domy S.O.K.,
ul. Za Uličkami, Velká Bíteš na pozemku parc.č. 4603 v k.ú. Velká Bíteš, konkrétní podmínky budou
stanoveny v písemném vyjádření odboru majetkového.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 6. 2017
31/79/17/RM – rozhoduje udělit Mateřské škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové
organizaci souhlas s realizací projektu s názvem „Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2017
32/79/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/4716/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2017
33/79/17/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV01987.0016) s Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Velká Bíteš- Nasvícení přechodů pro chodce“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 26. 7. 2017
34/79/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým
zadáním s dopravcem BDS-bus, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš číslo AD1/2017.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 10. 7. 2017
35/79/17/RM – a) rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. arch. Kunčíka, autorizovaného architekta na dokumentaci bouracích prací – Masarykovo náměstí 85 ve výši 19.723,- Kč včetně DPH
a tyto projekční práce objednat.
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b) rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. arch. Kunčíka, autorizovaného architekta na dokumentaci bouracích prací – Masarykovo náměstí 86 ve výši 15.125,- Kč včetně DPH a tyto projekční
práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 17. 7. 2017
36/79/17/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 168/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
platový výměr Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 7. 2017
37/79/17/RM – pověřuje odbor majetkový svoláním jednání s odpovědnými zástupci ŘSD ČR
a SVK Žďársko ve věci neuspokojivého stavu úseku ulice Kpt. Jaroše silnice I/37 po předchozí
rekonstrukci komunikace.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 31. 7. 2017
38/79/17/RM – bere na vědomí sdělení o odstoupení od rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 5. 6. 2017 o výběru ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizace s tím, že dne 1. 9. 2017 do funkce ředitele nenastoupí.

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 80/2017 KONANÉ DNE 3. ČERVENCE 2017
2/80/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 79/2017 ze dne 26. 6. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 3. 7. 2017
3/80/17/RM – rozhoduje, jakožto zadavatel ve smyslu ustanovení §122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky
ve veřejné zakázce „III/3791a Velká Bíteš ul. Lánice“ uchazeče EUROVIA CS a.s., IČO: 45274924,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií v souladu s doporučením komise vyhodnocena jako
nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
b) rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo se společností EUROVIA CS a.s., IČO: 45274924.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 8. 2017
4/80/17/RM – schvaluje s účinností od 3. 7. 2017 aktualizovanou Směrnici pro vedení pokladen
města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 4. 7. 2017
5/80/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na
dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2017
6/80/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku spol. GLOBDATA a.s., Staroměstské náměstí
608/10, 110 00 Praha 1 na řešení plateb parkovného mobilními telefony a pověřuje odbor majetkový
přípravou systému SMS parkovného s účinností od 1. 8. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 14. 7. 2017
7/80/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na
dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2017
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8/80/17/RM – bere na vědomí vnitřní předpis města Velká Bíteš č. 1/2017, který upravuje přidělování, nošení a ukládání služebních zbraní a střeliva Městské policie Velká Bíteš.
9/80/17/RM – rozhoduje uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci (strategickém partnerství)
v projektu Smart City se spol. E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice , IČ 25733591.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 31. 8. 2017
10/80/17/RM – schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2017:
• Mgr. Haně Sedlákové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
		
příspěvková organizace
• Jiřině Janíkové, ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• Ing. Josefu Chytkovi, řediteli Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Mgr. Blance Gaizurové, ředitelce Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,
		
příspěvková organizace
• Mgr. Zdeňku Strašákovi, řediteli Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Františku Kratochvílovi, řediteli Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
		
příspěvková organizace
• MUDr. Svatopluku Horkovi, řediteli Polikliniky Velká Bíteš, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel/ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 7. 2017
11/80/17/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.
schvaluje vyplacení odměny za 1. pololetí roku 2017 jednateli společnosti Ing. Pavlu Gaizurovi.
odpovědnost: jednatel TS termín: 31. 7. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 81/2017 KONANÉ DNE 18. ČERVENCE 2017
2/81/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 80/2017 ze dne 3. 7. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 18. 7. 2017
3/81/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci se spol. E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 215/16, 370 01 České Budějovice, IČO: 25733591.
odpovědnost: starosta termín: 24. 7. 2017
4/81/17/RM – bere na vědomí přípravu s následnou realizací akce: „Oprava hřbitovní zdi – 3. část“
s pomocí Ministerstva kultury České republiky.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 9. 2017
5/81/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 7/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 7. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 82/2017 KONANÉ DNE 24. ČERVENCE 2017
2/82/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 81/2017 ze dne 18. 7. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 24. 7. 2017
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3/82/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. D 002238 / - / 1 s firmou RENARDS dotační, s.r.o., se sídlem Vídeňská 228/7, 639 00 Brno ohledně ukončení spolupráce při
přípravě žádosti o dotaci - z dotačního titulu IROP na projekt s pracovním názvem „Informační
a komunikační systémy města Velká Bíteš“
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 30. 7. 2017
4/82/17/RM – rozhoduje uzavřít rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací s firmou UPC Česká republika, s.r.o., Závišova 502/5, Praha 4, Nusle,
IČ: 00562262 v oblasti poskytování služby pevných linek.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 30. 7. 2017
5/82/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na realizaci přípolože ochranných trubek pro metropolitní síť města v celkové výši 274.807,88 Kč bez DPH s firmou TEMO – TELEKOMUNIKACE,
a.s., U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10, IČO: 257 40 253.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 31. 7. 2017
6/82/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 8/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 7. 2017
7/82/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nádvoří za
radnicí Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA- LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Meziříčí,
IČ: 607 32 610, kterým se mění předmět plnění, snižuje cena díla a prodlužuje termín dokončení.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 7. 8. 2017
8/82/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektové dokumentace od zhotovitele
Ing. Jiří Procházka na akci „Rekonstrukce objektu Jihlavská 623“, ve výši 80.810,- Kč včetně DPH
a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 8. 2017
9/82/17/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 smlouvy o připojení na pult centralizované ochrany
číslo K 0600/2014-PCO se SECURITY MONIT s.r.o., se sídlem Hoblíkova 6, 613 00 Brno.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 31. 7. 2017
10/82/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 4 na adrese Družstevní 584,
Velká Bíteš ke dni 31. 7. 2017.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, Družstevní 584, Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 01.08.2017 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 7. 2017
11/82/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku a objednat zboží u Technických služeb Velká
Bíteš spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce
„Dláždění chodníku na fotbalovém stadionu“ v rozsahu cenové nabídky za 98.162,28,- Kč bez DPH
/ 118.776,- Kč s DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 8. 2017
12/82/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o.,
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo na akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín
plnění díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 8. 2017
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13/82/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor, a to služebny městské
policie a skladu dopravního značení, s pronajímatelem Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.,
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 7. 2017
14/82/17/RM – schvaluje zadávací dokumentaci pro zadávací řízení projektu „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 31. 8. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 83/2017 KONANÉ DNE 31. ČERVENCE 2017
2/83/17/RM - schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 82/2017 ze dne 24. 7. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 31. 7. 2017
3/83/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku kamerového systému od spol. AXEC, s.r.o.,
Palackého tř. 93, 612 00 Brno ve výši 44.810 Kč bez DPH a kamerový systém objednat.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 8. 2017
4/83/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 9/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 8. 2017
5/83/17/RM – bere na vědomí žádost Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace o souhlas se zřízením nového vzdělávacího oboru Praktická škola jednoletá 78-62C/01 od školního roku 2018/2019 a doporučuje ZM schválit změnu zřizovací listiny Základní
školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace tak, aby nový vzdělávací obor mohl
být zřízen.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 9. 10. 2017
6/83/17/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková
organizace o zřízení detašovaného pracoviště v budově Tyršova č.p. 239 ve Velké Bíteši na přechodnou dobu pro školní rok 2017/2018.
7/83/17/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. o snížení
nájemného a pověřuje odbor majetkový jednáním se společností o těchto variantách:
a) uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 10 let, nájemné 120 tis. Kč bez DPH/rok s inflační
doložkou, nebo
b) ukončení nájemní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2017
8/83/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na pořízení a nasazení informačního systému knihovny se zhotovitelem Tritius Solutions a.s., Vodní 258/13, Staré Brno, 602 00 Brno,
IČ: 05700582.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 8. 2017
9/83/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, Ke Skalce 32, 586 04 Jihlava, IČO 70885184 a pověřuje
Ludvíka Zavřela, velitele SDH Velká Bíteš fyzickým převzetím majetku.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 15. 8. 2017
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10/83/17/RM – doporučuje ZM uzavřít předložený dvoustranný právní úkon: UZNÁNÍ DLUHU
A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ. Rada města rozhoduje předat dluh nájemce na nájemném
k vymáhání soudní cestou v případě, že tento nájemce neuzavře s městem dohodu o splácení dluhu
do stanoveného termínu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2017
11/83/17/RM – k žádosti sděluje, že žadatelka má možnost zakoupit parkovací kartu dle nařízení
města Velká Bíteš č. 2/2013 za cenu 1.800 Kč/rok. Pokud se jedná o vyhrazení trvalého parkovacího
místa, činí místní poplatek dle obecně závazné vyhlášky města Velká Bíteš č. 2/2011 10.000 Kč/rok.
odpovědnost: starosta termín: 15. 8. 2017
12/83/17/RM – schvaluje Organizační řád Městského úřadu Velká Bíteš v předloženém znění
s účinností od 1. 8. 2017.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 8. 2017
13/83/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku majákové rampy od spol. TOP CENTRUM
car s.r.o., Strážovská 958, 697 01 Kyjov ve výši 35.500 Kč včetně DPH a majákovou rampu objednat.
odpovědnost: starosta termín: 15. 8. 2017
14/83/17/RM – bere na vědomí technickoekonomické posouzení výhodnosti instalace rekuperace
v kuchyni MŠ U Stadionu ve Velké Bíteši a rozhoduje zahájit přípravné práce pro realizaci rekuperace v kuchyni MŠ U Stadionu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 9. 2017
15/83/17/RM – rozhoduje uzavřít Pojistnou smlouvu č. 355000909 na kolektivní úrazové pojištění
strážníků Městské policie Velká Bíteš s firmou UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6,
IČ: 49240480, dle předloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 8. 2017
16/83/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k nebytovému prostoru číslo 103 na
adrese Masarykovo náměstí č.p.7, 595 01 Velká Bíteš, ke dni 31. 7. 2017.
Rada města rozhoduje prominout nájemné ve výši 11.480,00 Kč za pronájem nebytového prostoru
číslo 103 v domě na adrese Masarykovo náměstí 7, 595 01 Velká Bíteš, za období od 1. 1. 2017 do
31. 7. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 8. 2017
17/83/17/RM – rozhoduje přijmout od firmy CHOMEX s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2;
IČ: 24846562 cenovou nabídku ve výši 135.000,- Kč bez DPH / 163.350,- Kč s DPH za provedení
vrtané studny na fotbalovém stadionu ve Velké Bíteši a současně RM rozhoduje s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 9. 2017
18/83/17/RM – rozhoduje přijmout od firmy CHOMEX s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2;
IČ: 24846562 cenovou nabídku ve výši 79.000,- Kč bez DPH / 95.590,- Kč s DPH za provedení vrtané studny na hokejovém stadionu ve Velké Bíteši a současně RM rozhoduje s danou firmou uzavřít
předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 9. 2017
19/83/17/RM – rozhoduje přijmout od firmy CHOMEX s.r.o., Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha
2; IČ: 24846562 cenovou nabídku ve výši 65.000,- Kč bez DPH / 78.650,- Kč s DPH za provedení
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vrtané studny na speciální škole na ulici Tišnovské 116 ve Velké Bíteši a současně RM rozhoduje
s danou firmou uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 9. 2017
20/83/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče HZB spol. s r.o., Pražská 548/136,
642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří (místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v bytovém domě na adrese: Velká Bíteš, Návrší 259 za cenu
212.821,40 Kč bez DPH a uzavřít smlouvu o dílo na předmětnou zakázku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 12. 2017
21/83/17/RM – rozhoduje pronajmout panu Miloši Brychtovi, Hajany 160, 664 43, IČ: 64278395
nebytový prostor číslo 101 o výměře 46 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš na adrese Masarykovo náměstí 85,
a to na dobu určitou od 1. 8. 2017 do 31. 10. 2017, za nájemné 3.000,00 Kč/měsíc/nebytový prostor.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 8. 2017
22/83/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem SCC CZECH s.r.o., Za Žoskou 383, 288 02 Nymburk, IČ: 2877932 dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na výkon koordinátora BOZP, kterým se snižuje
cena díla o 26.100 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 8. 2017
23/83/17/RM – rozhoduje zamítnout žádost firmy Autobaterie Kopečný s.r.o. o umístění reklamního poutače na zábradlí před budovou České pošty, s.p. a rozhoduje vyhotovit na náklady města
Velká Bíteš společný informační panel o provozu firem nacházejících se v rekonstruovaném úseku.
Tento panel bude po dobu stavby umístěn na objektu čp. 67.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 7. 8. 2017
24/83/17/RM – vydává nařízení města Velká Bíteš č. 2/2017, kterým se vymezuje oblast města Velká
Bíteš, ve které lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla za sjednanou cenu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 9. 2017
25/83/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o dílo na pořízení a nasazení evidence docházky
v organizacích města s firmou Vladimír Zavřel Z-WARE, Horákovská 163/7, 628 00 Brno – Líšeň,
IČO: 15564894.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 8. 2017
26/83/17/RM – deklaruje svůj zájem na dořešení lokality pro městský domov důchodců a pověřuje
odbor majetkový předložením variant možného umístění tohoto zařízení na území města.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 21. 8. 2017
27/83/17/RM – rozhoduje poskytnout bezplatné parkovací karty obyvatelům ulice Lánice v opravovaném úseku od ulice Kostelní po Mejto s platností do 31. 10. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 10. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 18/2017 KONANÉHO DNE 12. ČERVNA 2017
1/18/17/ZM: určuje ověřovateli zápisu p. Eduarda Rovenského a p. Zdeňka Řezáče.
3/18/17/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 4/2017 a č. 5/2017.
4/18/17/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 5. 2017.
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5/18/17/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 6/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 6. 2017
6/18/17/ZM: rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2994/17 ve výši 80.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 15. 7. 2017
7/18/17/ZM: rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 2635/17 ve výši 105.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 15. 7. 2017
8/18/17/ZM: rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města
Velká Bíteš na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3905/17 ve výši
150.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 7. 2017
9/18/17/ZM: rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na
rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3981/17 ve výši 410.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 7. 2017
10/18/17/ZM: pověřuje určeného strážníka pana Pavla Hradeckého plněním těchto úkolů při řízení
Městské policie Velká Bíteš (dále jen „MP“) s účinností od 1. 7. 2017:
1.	Spolupráce se starostou města, jeho informování o činnosti a úkolech plněných MP, poskytování
veškerých podkladů o činnosti MP.
2.	Kontrola funkčnosti stanoveného systému chodu MP a navrhování případných změn starostovi
města.
3. Rozdělení přidělených úkolů mezi jednotlivé strážníky MP.
4.	Kontrola plnění úkolů jednotlivými strážníky a návrh případných opatření při nesplnění povinnosti strážníka MP plynoucí z právních a jiných předpisů.
5. Rozpis směn strážníkům dle podmínek určených starostou města.
6.	Odpovědnost za vedení příruční spisovny MP včetně průkazné evidence dokumentů MP v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
ve znění pozdějších předpisů.
7.	Odpovědnost za vedení evidence o nákupu a přidělování stejnokrojů MP a ostatních pracovních
pomůcek, které podléhají evidenci.
8. Určování čerpání dovolené strážníkům MP.
9. Zajištění školení a výcviku strážníků MP.
10. Zabezpečení plnění ostatních výše nespecifikovaných úkolů v oblasti organizačně technického
zabezpečení MP uložených starostou města.
11/18/17/ZM: po projednání podkladů předložených pořizovatelem, schvaluje podle § 47 odst.
5 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000
Sb. v platném znění návrh zadání Změny č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 12. 8. 2017
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12/18/17/ZM: rozhoduje směnit
- část pozemku p.č. 1024/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 24 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 3.070,- Kč stanovenou znaleckým
posudkem
za
- pozemek p.č. 1043/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 24 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš
za cenu 120,- Kč/m2,
- pozemek p.č. 3010/3 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,Kč/m2,
- část pozemku p.č. 3316 orná půda o výměře cca 765 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/
m2,
- část pozemku p.č. 1030 zahrada o výměře cca 18 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to id. 1/2 a id. 1/2
za cenu 120,- Kč/m2.
Doplatek bude hradit město Velká Bíteš po započtení výše uvedených částek. Náklady související se
směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
13/18/17/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2210/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 a část pozemku p.č. 2210/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 7 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí
náklady na oddělení předmětných částí pozemků i náklady související s vkladem kupní smlouvy do
katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
14/18/17/ZM: rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a p. dohodu o zrušení věcného předkupního práva k pozemku p.č. 84/13 orná půda v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš
zřízeného ve prospěch města Velká Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru
nemovitostí uhradí žadatel.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 5. 2018
15/18/17/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 170 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 a část pozemku p.č. 753/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 280 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 do spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek bytového domu č.p. 294 na p.č. 753/1 v k.ú. Velká Bíteš, a to takto:
- id. 1/12, id. 1/24 ,
s tím, že kupující uhradí náklady související s prodejem uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
16/18/17/ZM:
a) rozhoduje neuzavírat s obcí Pucov, IČ: 00378330, Pucov 19, 675 71 Náměšť nad Oslavou dohodu
o změně hranic území v souvislosti se stavbou č.e. 95 st. pro rod. rekr. na p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov
u Velké Bíteše a na p.č. st. 128 v k.ú. Pucov,
b) bere na vědomí, že o změně hranic obcí rozhodne po projednání s příslušným katastrálním úřadem Ministerstvo vnitra z moci úřední.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
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17/18/17/ZM: zamítá žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1180/155 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 23 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
18/18/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p. č. 81 oddělenou geometrickým plánem
č. 309-117/2016 a nově označenou p. č. 541/15 zahrada o výměře 84 m2 v k. ú. Košíkov, obec Velká
Bíteš včetně všech součástí a příslušenství za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
19/18/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to id. 1/21
- spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to id. 1/21
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
20/18/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt:
- id. 1/6 části pozemku p.č. 2350/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 31 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- id. 1/6 části pozemku p.č. 2350/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 4304 m2 za cenu
25,- Kč/m2,
- id. 1/12 pozemku p.č. pozemku p.č. 2349/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 162 m2 za cenu
25,- Kč/m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
21/18/17/ZM: zamítá žádost o směnu části pozemku p.č. 852/1 ostatní plocha, zeleň o výměře
cca 50 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
22/18/17/ZM: rozhoduje schválit a uzavřít předloženou smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami č.j. UZSVM/BZR/1999/2017-BZRM,
a to k pozemku parc. č. 2295/3 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro
ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, včetně omezujících podmínek uvedených v čl. IV. smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 5. 2018
23/18/17/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/157 orná půda
o výměře 829 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem
kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do
jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu
Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka
kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/157 orná půda o výměře 829 m2 v k.ú. a obci Velká
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Bíteš za cenu 1.0001,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na
tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného
pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
24/18/17/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/156 orná půda
o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho
vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/156 orná půda o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 1.001,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde
do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto
pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
25/18/17/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/170 orná půda
o výměře 838 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho
vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/170 orná půda o výměře 838 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš za cenu 1.200 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného
domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2
předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro říjen 2017: 18. září 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Rádi bychom koupili domek nebo pozemek ve Velké Bíteši. Nejsme realitka.
Prosím, nabídněte! Moc děkujeme. Tel. 603 222 210.
Hledám byt ke koupi (balkon či terasa výhodou). Tel. 607 127 906.
RD-CHALUPA, směr Brno. Hledám. Tel. 739 826 409.
Prodám suché palivové dřevo. Tel. 608 065 337
Sečení trávy a mulčování trávy. Tel. 608 065 337

POHŘEBNÍ SLUŽBA HAVLIŠOVÁ – Kostelní 70, Velká Bíteš

- s vlastním chladícím zařízením ve Velké Bíteši
- s novou malou rozlučkovou místností na hřbitově ve Velké Bíteši
Provádíme: - zajistíme pohřeb či kremaci, zajistíme vykopání hrobu
- smuteční věnce a kytice, tvorba smutečního oznámení na počkání
- NONSTOP převoz zesnulých
- poradíme s vyřízením potřebných dokumentů, a mnoho dalších…

Tel.: 607 925 320, 736 541 375
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Čistíme

KOBERCE KŘESLA
SEDACÍ SOUPRAVY

.

INTERIÉRY VOZIDEL
Velké Meziříčí a okolí 50km

Tel: 605 332 806
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CVIČENÍ PRO ZDRAVÉ TĚLO I DUŠI

Sestava cviků je zaměřená na posilování a protažení zkrácených svalů celého těla. Díky cvičení
posílíte především břišní svaly a zpevníte pánevní dno, což Vám napomůže správně držet tělo a tím
předcházet bolestem Vašich zad. Důraz kladu na správné provedení cviku a správné dýchání.
Součástí cvičení jsou různé alternativní techniky, které Vám zlepší Vaše fyzické i duševní zdraví.
Na závěr každého cvičení Vás provedu uvolňující relaxací.
•

Místo konání: Výstavní síň Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

•

Termín a čas: úvodní hodina v pondělí 18. 9. 2017 v 16:40 - 17:55 a v 18:00 - 19:15
nebo ve středu 20. 9. 2017 v 16:50 - 17:50 hodin

•

Cena permanentky: Pondělí 19 lekcí 1425 Kč (1 lekce 75 min = 75 Kč)
Středa 19 lekcí 1710 Kč (1 lekce 60 min = 90 Kč)

•

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

Kontakt:
Mgr. Blanka Vafková
mobil: +420 774 881 211, e-mail: blankavafkova@centrum.cz
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21/10/2017

Cena:

Kulturní dům Velká Bíteš
START: 19.00 hodin
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220,- Kč v předprodeji
250,- Kč na místě
Předprodej:

Turistické informační centrum
Velká Bíteš a www.ticketportal.cz
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