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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
konec září byl významným termínem pro okružní křižovatku 
a rekonstrukci ulic Na Valech a Pod Hradbami. Komuni-
kace byla zprůjezdněna a navrátila dopravu v bezprostřední 
blízkosti náměstí do normálních kolejí. Jsem přesvědčen,  
že za pomoci nové kruhové křižovatky tak nyní všichni 
zvládáme průjezd tímto úsekem výrazně lépe a bezpečněji.  
Dokončení zbývajících stavebních prací na chodnících,  
terénních úpravách a veřejném osvětlení, předpokládáme do 
konce října. Část stavby v ulici Za Školou je navíc koordino-
vána se zateplením části suterénu školy a plánem na vybudování parkovacích stání na sou-
kromém pozemku vedle školy. Ta jsou určena zejména pro potřeby krátkodobého zastavení 
automobilů rodičů malých školáků prvního stupně základní školy před a po vyučování  
a tím zajištění bezpečného průchodu jejich dětí do školy. Úpravy pozemku pro parkoviště uva-
žujeme včetně kamenných zdí, obdobné jako u kulturního domu a zeleně, které by měly spo-
lečně zachovat sousedním rodinným domům soukromí v jejich dvorních částech pozemků.

Tak trochu ve stínu kruhové křižovatky finišují i práce na rekonstrukci státní silnice 
I/37 v Lánicích. I zde v úseku mezi bývalým mlýnem a mateřskou školou bylo odve-
deno množství práce na splaškové a dešťové kanalizaci, vodovodu a nové komunikaci.  
U mlýna navíc přibyla místa pro nové autobusové zastávky v obou směrech silnice.  
Dokončení letošní etapy prací je plánováno rovněž na konec října. Pokračování stavby 
ve zbývajících úsecích v ulici Lánice pak bude realizováno od dubna do srpna 2017.  
K této stavbě ŘSD se nám po jednáních s Krajem podařilo ještě přidat v příštím roce re-
konstrukci krajské komunikace od ulice Kostelní až do Lánic po „mejto“, a to včetně úprav 
chodníků, parkování a veřejného osvětlení. Do závěru příštího roku bychom tak měli mít 
všechny komunikace v blízkosti centra města ve vyhovujícím stavu.

Minulý měsíc byl opět po roce ve znamení bítešských hodů. Ty letošní se vydařily na jed-
ničku. Kombinace slunečného počasí, bohatého a kvalitního programu, velkého množství 
návštěvníků domácích i „přespolních“, fungujících sklípků a zejména pak úžasných tradič-
ních hodových aktérů v čele s rychtářem, rychtářkou, konšely, prvním stárkem a stárkou  
a jejich chasou dělají bítešské hody jedinečnou kulturní událostí celého Kraje Vysočiny.  
Všem, kteří se o letošní skvělý výsledek hodů zasloužili, v čele s pracovníky ICaKK, patří můj 
velký dík. Nenechme si proto drobné a v celkovém kontextu nepodstatné epizody hodů přerůst 
do vzájemného osočování a po vzájemném „chlapském“ vyříkání věcí se jim společně s od-
stupem času zasmějme. Ruku na srdce. Vždyť i to letošní symbolické „škádlení máje pilkou“  
by nebylo možné při bezchybném hlídání máje chasou. 

Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

PoHoDa, náměstí Osvobození 106,Velká Bíteš
Říjnové akce PoHoDy najdete na stránkách www.studio-pro-zeny.cz a ve výloze.
Kontakt: Marcela Machalová 607 909 462

Sobota dne 1. října 2016 od 8.00 do 12.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PBS
Areál společnosti PBS, Vlkovská 279, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš

Od 3. října do 7. října 2016
TÝDEN KNIHOVEN - letošní jubilejní 20. ročník
V tomto roce jsme pro vás připravili nabídku již tradičních akcí - registraci nových čtenářů 
zdarma, odpuštění upomínek, soutěž o knihu, ale i nové služby - půjčování tematických 
kufříků nebo rodinná registrace. Přijďte se informovat rovnou do knihovny. Jistě si vybere 
každý!
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Úterý dne 4. října v 17.00 hodin
BARVY INDIE – NEUVĚŘITELNÝ MIX KULTUR A NÁBOŽENSTVÍ
Setkání s novinářem Tomášem Kubešem. Nadšeným fotografem, který prožil několik let 
putováním po Africe, stopem procestoval Asii, např. fotografoval během půlnoční cesty  
z Vladivostoku do Prahy, nebo při výpravách do Indie, Nepálu... V současnosti fotogra-
fuje pro řadu významných českých (Hospodářské noviny, Koktejl, Lidé a Země, Reflex,...)  
i zahraničních časopisů. Na besedě nám představí neuvěřitelný svět překrásných sárí,  
největší velbloudí sraz na světě, města z pohádek Tisíce a jedné noci, bělostný Taj Mahal, 
vůně koření a vůbec vše, co severní Indie nabízí.
Organizuje: Městská knihovna ve spolupráci s Městským muzeem ve Velké Bíteši 

Úterý dne 4. října 2016 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – SMETANOVO TRIO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Středa dne 5. října 2016 od 10.00 do 15.00 hodinou
KOLÁČ PRO HOSPIC
Masarykovo náměstí ve Velké Bíteši
Organizuje: Oblastní charita Žďár nad Sázavou
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Čtvrtek dne 6. října 2016 v 15.30 hodin
DRAKIÁDA
Na poli mezi I. a II. mlýnem.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Neděle dne 9. října 2016 ve 14.30 hodin
DRAKIÁDA NA LOUCE CHOBŮTEK
Kromě draků čeká na děti ukázka hasičské techniky, hry, soutěže a vyhlášení nejhezčího 
draka. Louka, kde se akce koná, leží mezi PBS a Chobůtkami.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL

Od 10. října 2016 
RELAXAČNĚ UZDRAVUJÍCÍ CELOROČNÍ PROGRAMY PRO DANÉ SKUPINY
Malý Budha, Tančící Bohyně, Ochránkyně, Kuthumi, Seniors - relaxačně uzdravující ce-
loroční programy pro danou skupinu - zvuky, hlasy, smích, pláč, ticho, vědomé dýchání, 
vykreslování, tančení, zklidnění, uvolnění, vnitřní síla, vědomý život - zbavení se strachu, 
úzkostí, depresí, emočních návalů, vzteků, agresí. Návrat vašeho já. Přijďte se pobavit  
a uvolnit. Do tělocvičny u oranžového hřiště TJ Spartak. Těší se Julie Kolářová,  
tel.: 777 897 669 více na letáčcích, článku či osobně.

Úterý dne 11. října 2016 od 17.00 hodin
460. LET OD ZALOŽENÍ SMOLNÉ KNIHY VELKOBÍTEŠSKÉ
Přednáška Mgr. Martina Štindla Ph.D., vedoucího státního archivu ve Velkém Meziříčí
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo nám. 5

Čtvrtek dne 13. října 2016 v 17.00 hodin 
BESEDA NA TÉMA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU Z POHLEDU KŘESŤANSTVÍ
Beseda s Věrou Pokornou o zdravém životním stylu, kde se nebude mluvit pouze o obecných 
zásadách zdravé výživy, ale přednášející Vám představí své praktické typy a rady ověřené 
vlastní zkušeností, co pro sebe můžete udělat, abyste pomocí úpravy stravovacích návyků  
a jídelníčku zlepšili svoje zdraví. Těšit se můžete i na ochutnávku speciality – bezlepkových 
chlebových placek. Bezlepkové pečivo totiž není pouze pro celiaky, ale naopak je vhodné 
jej občas zařadit do jídelníčku nás všech. Nepůjde o odbornou přednášku, spíše o přátelské 
posezení se sdílením zkušeností. V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši.
Organizuje: Věra Pokorná ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši

Čtvrtek dne 13. října 2016 v 19.00 hodin
ŽALMAN 70 – koncert Pavla Lohonky
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro) ve Velké Bíteši. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Pátek dne 14. října 2016 v 19.00 hodin
KONCERT FOLKOVÉ SKUPINY SOUMRAK
V kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Organizuje: Farnost Velká Bíteš

Od 17. října do 27. října 2016 po – pá 8.00 – 17.00, so a ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – V. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizují: manželé Petra a František Šínovi z Lesního Hlubokého

Středa dne 19. října 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
V přísálí kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 20. října 2016 v 18.00 hodin
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, JAROUŠKU!
Hudební komedie s originální zápletkou se známými herci (Kateřina Kornová Jaroslav Sy-
pal, Martin Maxa/Petr Vojnar, Josef Mladý, Michal Roneš/Tomáš Nisser, Tereza Šefrnová, 
Karolina Gudasová/Helena Langerová, Libor Petrů/Jan Jiterský). 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 (1. patro) ve Velké Bíteši. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle dne 23. října 2016 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: MARIE DUDÍKOVÁ: CHCEME VAŠI KREV
Na ZUŠ Velká Bíteš - Marie Dudíková se skoro celý profesní život pohybuje v transfuzní 
službě: jako laborantka a manažerka pro dárcovství krve, nejdéle působila na pozici ve-
doucí Odběrového střediska v Třebíči. Spolu s námi se zamyslí nad krví a jejími záhadami. 
Dovíme se, koho poprvé napadlo využít krev k léčebným účelům, jaké problémy provázely 
první převody krve a pronikneme do zákonitostí krevních skupin. Seznámíme se s pod-
mínkami dárcovství krve a plazmy, s průběhem odběrů i následnou výrobou transfuzních 
přípravků. 
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL

Úterý dne 25. října 2016 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
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Úterý dne 25. října 2016 od 17.00 hodin
GRUZIE – ráj na zemi
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského. 
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5.
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou

Čtvrtek dne 27. října v 17.00 hodin 
„VÁŠ OBLIČEJ NIKDY NELŽE“ - ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTIKA
Další setkání s terapeutkou Danou Švestkovou přinese spoustu zajímavých, praktických 
poznatků, jak si pomocí oblíbené metody Su Jok sami pomoci ku lepšímu zdraví.
V Městské knihovně ve Velké Bíteši.
Organizuje: Městská knihovna ve Velké Bíteši

Sobota dne 29. října 2016 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – za sv. Zdislavou na Svatou horu
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

PŘIPRAVUJEME: 

Od 9. listopadu do 16. listopadu 2016 po – pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30 hodin
VÝSTAVA PRACÍ KLIENTŮ DOMOVA BEZ ZÁMKU VELKÁ BÍTEŠ A ŽÁKŮ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠNOVSKÁ 
Slavnostní vernisáž – úterý 9. 11. v 16.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Tišnovská ve spolupráci s Domovem bez zámku Velká Bíteš

Pátek dne 11. listopadu 2016 v 19.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ
Hraje: Cimbálová muzika Púčik
Předprodej vstupenek bude zahájen od 15. října na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo 
náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 19. listopadu 2016 od 15.00 hodin
KOLPINGFEST – Oslavy 20. výročí Kolpingovy rodiny Velká Bíteš
15.00 hodin - Slavnostní bohoslužba – kostel sv. Jana Křtitele
16.30 hodin - Program pro pozvané členy a příznivce se zdravicemi hostů a promítáním 
fotek z historie a současnosti Kolpingovy rodiny. Součástí je i vystoupení dívčího farního 
sboru
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19.30 Kolping Fest se skupinou Eremy a Pavlem Helanem, předprodej vstupenek v hod-
notě 90,- Kč na ICaKK Velká Bíteš, zve Kolpingova rodina společně s ICaKK

Sobota dne 26. listopadu 2016 v 15.00 hodin 
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek bude zahájen na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve 
Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska

Úterý dne 20. prosince 2016 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2016 - PETR BENDE 
Předprodej vstupenek bude zahájen od 15. října na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo 
náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 
VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Knihovník/knihovnice
Pracovní náplň zejména: zajištění běžného provozu knihovny, tedy práce s knihovním 
systémem Clavius, údržba, aktualizace, akvizice, obstarání výpůjčního procesu, v případě 
potřeby katalogizace, aktivita v oblasti změn v knihovnictví v návaznosti na koncepci roz-
voje knihoven na r. 2016 – 2020, zajištění propagace knihovny – správa redakčního sys-
tému, tvorby plakátů a dalších materiálů, spolupráce s místními a dalšími organizacemi za 
účelem zkvalitňování služeb, podílení se na vzdělávání prostřednictvím tvorby kulturních  
i výukových programů
Nástup: 1. 11. 2016 nebo dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 10. 10. 2016 do 11.30 hodin
Požadavkem je střední vzdělání s maturitní zkouškou, popř. vysokoškolské vzdělání  
v oboru knihovnictví nebo v příbuzném oboru či praxe na pozici s obdobnou náplní.

Další požadavky a náležitosti písemných přihlášek jsou uvedeny na úřední desce Měst-
ského úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http\\www.velkabites.cz).

Milan Vlček, starosta města
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ŠKOLY

SPORTUJEME RÁDI
Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí a MŠ Lánice

Nový školní rok byl letos zahájen v obou na-
šich mateřských školách standardně 1. září 2016. 

O prázdninách se podařilo zrenovovat tera-
cové schodiště a také odstranit všechny následky 
vodovodní havárie. Paní učitelky se tak mohly 
hned od září začít plně věnovat práci s dětmi.  
Září je měsíc, kdy se především vzájemně s dětmi 
i rodiči seznamujeme, ale pozvolna začínáme za-
řazovat i různé aktivity.  

Obě naše MŠ se zapojily do výtvarné soutěže 
„PEZ-Sportujeme rádi“, jež je pořádána pro vybrané mateřské školy z celé České repub-
liky pod záštitou firmy PEZ. Jedná se o projekt, který má za cíl pomoci mateřským školám 
s edukací rodičů a dětí v oblasti správného pohybu a přínosu sportovních aktivit pro zdravý 
rozvoj dětí a motivovat děti ke cvičení. 

Dětem byl na zahradu v pondělí 19. 9. 2016 zdarma zapůjčen skákací hrad, jako jedna 
z forem sportování a zábavy, který si děti opravdu užily. Paní učitelky obdržely na třídy 
praktickou názornou pomůcku Zábavné cvičení se zvířátky, která jim pomůže děti ke cvi-
čení motivovat. MŠ získala balíček s materiálem na výtvarné tvoření a v neposlední řadě 
všechny děti obdržely jako poděkování za účast v soutěži dárkovou tašku PEZ Sportujeme 
rádi. Pro vítěze výtvarné soutěže jsou pak připraveny další ceny.  Rodiče, ale i všichni 
zájemci mohou hlasovat od 11. 11. do 9. 12. 2016 na www.pez.cz a v galerii soutěžních 
obrázků a podpořit tak právě obrázky našich dětí. 

Paní učitelky kladně ocenily to, že je celý projekt zaměřen na sportování a pohyb,  
který dětem opravdu mnohdy velice chybí. Věříme, že se nám podaří děti ke sportování  
a pohybu postupně motivovat a vést. Firmě PEZ určitě patří naše poděkování za celý pro-
jekt i dárky. 

Hana Sedláková za kolektiv MŠ

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU

Mateřská škola U Stadionu pořádá pro všechny děti z našeho města a blízkého okolí tra-
diční DRAKIÁDU, která se uskuteční ve čtvrtek 6. 10. 2016 na poli mezi I. a II. mlýnem. 
Začátek v 15.30 hodin.

Kolektiv Mateřské školy U Stadionu
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Skákací hrad PEZ s dětmi v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Ve čtvrtek 1. září započal školní rok 2016 – 2017.  Tento den byl obzvlášť slavnostní pro 
72 prvňáčků, kteří s aktovkami na zádech vstoupili do základní školy poprvé. Jejich cesta 
za vzděláním započala jako tradičně ve školní jídelně, kde se shromáždili nejen malí žáčci,  
ale i jejich nejbližší příbuzní a samozřejmě paní učitelky. Deváťáci si  pod vedením paní učitelky 
J. Cendelínové připravili veselé pásmo, aby dětem jejich pobyt ve škole ještě více zpříjemnili. 
Nyní už jsou z dětí řádní žáci, kteří se nadšeně učí první písmenka, číslice a vše ostatní.

V letošním školním roce zavádíme elektronickou žákovskou knížku. Slibujeme si od ní 
přehlednější a aktuálnější informování rodičů o prospěchu. Týká se žáků druhého stupně. Do 
konce září probíhá ověřovací provoz. Od října budeme s rodiči komunikovat jejím prostřednic-
tvím..Proběhl zápis do školní družiny. Kapacita je 175 dětí, přihlásilo se jich 209! Jsme rádi,  
že jsme našli řešení jak umístit všechny děti. Pro zájemce ze 4. a 5. ročníku jsme zřídili Dru-
žinový kroužek, který děti od 5. září navštěvují. Kroužek financujeme z vlastních prostředků.

V letošním školním roce dále podporujeme výuku žáků se speciálními potřebami.  
Počet asistentů pedagoga se zvýšil na 8 a o další asistenty budeme ještě žádat.

V rámci školního poradenského pracoviště se dětem, jejichž obtíže nejsou vnímány 
jako znevýhodnění a nejsou na první pohled patrné, i letos věnuje etopedka. Pracoviště 
jsme rozšířili o speciální pedagožku. Ta děti, jimž doporučilo poradenské zařízení indivi-
duální přístup, v případě, že s tím rodiče souhlasí, vyučuje český jazyk. Jedná se o žáky  
3., 4. a 5. ročníku. Výuka probíhá v malých skupinkách - kolem 8 dětí. Pedagog tak má 
možnost lépe napravovat nedostatky. I tyto pracovníky platíme z vlastních zdrojů, na spe-
ciální pedagožku využijeme posléze prostředky z dotace.

Ve vybavení školy se chceme letos zaměřit na obnovu žákovských lavic a židliček.Od 
listopadu zaměstnáme nového školníka. Výběr zatím stále probíhá. UPOZORNĚNÍ: Zápis 
do prvních tříd se bude konat ve změněném termínu – 27. dubna 2017!

Zdeněk Strašák, ředitel Základní školy Sadová

KULTURA

BÍTEŠAN NA SLOVENSKU

První zářijový víkend strávila skupina nejstarších tanečníků národopisného souboru 
Bítešan v doprovodu houslové muziky Bítešan u našich slovenských přátel, v jednom  
z družebních měst Velké Bíteše, v Hanušovcích nad Topľou.

Protože nás čekalo asi 8 hodin jízdy autobusem, abychom se přesunuli přibližně 500 km 
na východ Slovenska, vyrazili jsme již v pátek ráno. Po příjezdu se nám dostalo milého 
přijetí od panů primátora města a přednosty města a pracovnice kultury města. Následně 
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byl za naší přítomnosti oficiálně otevřen XXV. Hanušovský jarmok. Jarmok, česky jar-
mark, býval výroční trh spojený s návštěvou hospod, kde se větší transakce domlouvaly 
a ty úspěšné také zapíjely. Dnes je nedílnou součástí jarmoku kulturní program na kterém 
vystupuje řada souborů, skupin a umělců, a to nejen folklórních. Jedním z těchto účinkují-
cích jsme měli být také my, Bítešan.

Po zahájení programu jsme se přesunuli do Malého kaštieľa (kaštieľ je něco jako malý 
zámek, zámeček, dříve venkovské sídlo nižší šlechty – přesně se do češtiny přeložit 
nedá, protože v Česku takové stavby nejsou, takže pro ně nemáme ani pojmenování, 
v žádném případě to ale není kostel!). Tam jsme byli ještě jednou přivítáni a bylo nám 
nabídnuto malé občerstvení. Poté jsme se ubytovali a začali připravovat na naše večerní 
vystoupení.

Na pódiu jsme předvedli naše horácké a podhorácké tance, samozřejmě nesmělo chy-
bět úspěšné pásmo Naši staří pijávali a s diváky jsme se rozloučili oblíbenými mlynáři.  
Po nás vystoupili tanečníci a tanečnice místního souboru Vargovčan, které si můžete pama-
tovat z jejich účinkování u nás, na předloňském Setkání na Podhorácku.

Tím oficiální program pro tento den končil, ale rozhodně nekončila zábava a družba. 
Po společné večeři jsme se chopili nástrojů a hráli jsme, zpívali a tancovali do pozdních 
nočních hodin.

Druhý den jsme hned po snídani vyrazili do Veľkého Kaštieľa, kde se nachází vlasti-
vědné muzeum, abychom si prohlédli velice zajímavé vnitřní expozice. V sousedství mu-
zea byl relativně nedávno vybudován Archeopark, který jsme také navštívili. Zde jsme 
měli možnost podívat se do obydlí, ve kterých žili naši předkové od starší doby kamenné 
po raný středověk, případně si vyzkoušet některé z jejich nástrojů či zbraní. Největší zájem 
mezi námi vzbudila střelba z luku a mletí obilí na ručním mlýnském kole.

Společné foto.  |  Foto: Archiv Bítešanu
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Po společném obědě následoval individuální program, kdy bylo možné sledovat vrcho-
lící program na pódiu, procházet trh, ochutnávat místní speciality, atd. Na náměstí jsme 
vydrželi až do slosování tomboly, na kterou měli někteří z nás také políčeno, ale štěstíčko 
při nás tentokrát nestálo, takže jsme si žádný suvenýr v podobě výhry neodvezli.

Po večeři s našimi hostiteli jsme si vzájemně předali dary, poděkovali jim a rozloučili se. 
Čekala nás dlouhá cesta domů, a protože někteří členové Bítešanu byli současně v chase,  
která měla tuto neděli zvát Bítešáky na naše hody, museli jsme na noc vyrazit na zpáteční cestu.

Byl to sice náročný a intenzivní výjezd, přesto jsme se jej všichni rádi zúčastnili a rádi 
jsme naše město reprezentovali. Za nás všechny tedy děkuji za přípravy a organizaci ze-
jména panu starostovi Velké Bíteše Milanu Vlčkovi, řediteli Klubu kultury Tomáši Jelín-
kovi, panu primátorovi města Hanušovce nad Topľou Štefanu Strakovi a jeho paní „kultúr-
ničce“ Evě Velebírové, paní Janě Vlčkové, panu Miloslavu Klimentovi, majiteli dopravní 
společnosti BDS a také panu Velebovi, řidiči, že nás bezpečně dovezl tam i zpět.

Pro více fotografií a informací navštivte naše FB stránky www.facebook.com/Bitesan.

Honza Hotárek, Bítešan

SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU

V sobotu dne 10. září 2016 proběhl na náměstí pod hodovou májí ve Velké Bíteši již 
čtrnáctý ročník festivalu „Setkání na Podhorácku“. Tato folklorní přehlídka je pořádána 
ve spolupráci Informačního centra a Klubu kultury města Velké Bíteše, Muzejního spolku 
Velkobítešska a Regionálního pracoviště tradiční lidové kultury pro Kraj Vysočina při Mu-
zeu Vysočiny Třebíč. V bezprostřední přípravě a průběhu akce, tak jako při jiných společ-
ných aktivitách, i tentokráte pomáhal tým spolupracovníků. Bylo potřeba zajistit ozvučení 
pódia, šatny a poradenskou službu pro hostující soubory, prostor pro parkování autobusů, 
svačinu pro účinkující a stánky s občerstvením pro návštěvníky festivalu, samozřejmě roz-
místění stolů a laviček v hledišti apod.

Hospodářsko-organizační zázemí festivalu má na starost Klub kultury, jenž se úkolu 
velmi dobře zhostil, a akce byla pečlivě připravena. Letos nastalo i vylepšení - stánky na 
pódiu a na nádvoří muzea dostaly nový pěkný potah. Řešily se ale i nedostatky s nerovností 
povrchu pódia, kdy podlážky kvůli deformaci nosné kovové konstrukce špatně přiléhaly.

Festival byl zahájen znělkou v 13.30 hodin. Promluvili zástupci pořadatelských organizací  
a starosta města. Úvod byl věnován jako každým rokem připomenutí některé osobnosti 
z oblasti národopisu a rozvoje folklorního hnutí v našem regionu - tentokráte Josefa Fran-
tiška Svobody (1874–1946), rodáka z Moravských Budějovic, vlastivědného pracovníka,  
který svým životem a dílem zcela náleží západní Moravě. Josef Hájek a Silva Smutná připo-
menuli, že velkou zásluhu měl mimo jiné o delimitaci etnografického regionu. Jím provedené 
vymezení oblasti Moravské Horácko včetně Podhorácka je stále uznáváno. V tomto duchu 
zazněla lidová píseň z Jimramova „Na horách, na dolách“, kterou zazpívala Barbora Smutná. 

12
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Následný program byl složený z vystoupení domácích skupin Bítešanu, souborů z Pod-
horácka a hostů z okolí. Jednotlivé vstupy velmi pěkně uváděl moderátor Karel Hegner. 
Domácí Národopisný soubor Bítešan festival zahajoval i uzavíral a měl několik programo-
vých vstupů v průběhu akce.

Děti z Bítešanu vedené Eliškou Hradilovou a Jitkou Chmelíčkovou předvedly pásmo 
„Jsou mlynáři chlapi, chlapi“. Dvě dětské skupiny Stárků z Ostrovačic, které vede Anna 
Smutná, vystoupily s pásmy „Já mám koně, vraný koně“ a „U Brna louka široká“ a skupina 
mládeže pod vedením Anny Smutné ml. předvedla „Slovenskou besedu“. Folklorní sou-
bor Okřešánek z Okříšek u Třebíče vystoupil s pásmy „Májová“, „Čtyřpárová“ a „Koláče“,  
které s dětmi připravila vedoucí Ilona Mikešová. Z českého Horácka k nám zavítal soubor 
Kalamajka. Tuto skupinu dospělých vede Jiří Jedlička, předvedli krátká taneční pásma „Na-
mlouvavá“, „Trakač“ a „Vařečky“. Mládež ze souboru Rožínka z Dolní Rožínky vedená 
Simonou Špačkovou uvedla pásma „Senoseč“ a „Zelí“. Mládež Bítešanu, kterou vede Hana 
Sedláková a Silva Smutná, předvedla pásma „Juž nastaly nám hody“ a „Stojí borověnka 
zelená“. Účastnice letošní soutěže dětských interpretů lidových písní Zpěváček 2016 vystou-
pily ve složení Anežka Spurná, Vendula Kmentová, Aneta Ventrubová, Marie Kratochví-
lová, Tereza Kučerová, Anna Jirglová a Barbora Smutná. V doprovodu Jaroslava Coufala na 
akordeon dívky zazpívaly písně, kterými reprezentovaly Velkou Bíteš na oblastní přehlídce 
v Brně. Z Velkého Meziříčí k nám zavítal soubor Horáčan s vedoucí Veronikou Miškelovou, 
který za doprovodu vlastní hudby zatančil „Horácký věneček“. Podhorácký soubor obce Ket-
kovice předvedl „Kola z Ketkovic a Ostopovic“. Potom vystoupila skupina dívek a mládenců 
z Troubska se sousedy ze Střelic v pásmu „Ta troubská hospoda“. Doprovázela je cimbálová 

Dívky Bítešanu měly pečlivě vypracované tradiční účesy s růžičkovým věnečkem.  |  Foto: Jiří Zacha



|   Říjen 2016 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

14

muzika z Omic. Dospělá skupina Bítešanu, kterou vede od letošního roku Jan a Kateřina 
Hotárkovi, za doprovodu Houslové muziky Bítešan předvedla „Směs písní a tanců nejen  
z Horácka a Podhorácka“. Na závěr společná píseň účinkujících na pódiu a poděkování účin-
kujícím, pořadatelům a všem dalším, kteří se na zdárné realizaci festivalu podíleli. 

Škoda jen, že ve městě došlo k souběhu dvou akcí najednou. Ve stejném čase s konáním 
festivalu se na farní zahradě konal soutěžní pořad, v němž bývají zaangažováni stejní účast-
níci a stejná divácká veřejnost, která by chtěla zhlédnout obě akce. Možná příště by vyřešila 
nežádoucí časový souběh akcí domluva na přípravném setkání zástupců organizací podílejí-
cích se tak či onak na programu tradiční sedmidenní hodové slavnosti v našem městě.

Silva Smutná za programové vedení festivalu

Poznámka redakce: V minulých letech bylo s organizátory akce na farní zahradě jednáno 
o omezení či úpravě termínů jejich akce. Rozsahem a kvalitou jistě pozoruhodná akce totiž 
časově koliduje s hlavní hodovou sobotní akcí, kterou je folklorní festival Setkání na Podho-
rácku. Úvaha autorky článku o možné domluvě a koordinaci akcí není bohužel reálná. Vzhle-
dem k souběžnému konání obou akcí téměř celé sobotní hodové odpoledne by jediným řeše-
ním bylo pouze přesunutí akce na farní zahradě do jiného termínu během hodového týdne.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍMI HODY

Hned na začátku musím uznat, že se ty naše hody letos opravdu podařily. Počasí vyšlo 
víc než na jedničku, takže nové zaplachtování přístřešků na pódiu a v átriu „na pětce“ ne-
dostalo příležitost ukázat schopnost odolávat dešti, což je vlastně dobře.

Hodový program byl opravdu pestrý a každý si v něm jistě našel „to své“. Za sebe chci 
vyzvednout zejména páteční koncert skupiny Mňága a Žďorp na našem novém náměstí, 
který byl prostě fenomenální.  Pestrá a bohatá byla samozřejmě také nabídka hodových 
sklípků, mázhauzů a posezení.

Sobotní Setkání na Podhorácku bylo tradičně výborně připraveno a zorganizováno.  
Podle mě je trošku na škodu, že ve stejné době probíhá klání Bíteš hledá borce, a obě akce 
se tak přetahují o přízeň diváků, ale třeba se to příště podaří změnit. 

Nemůžu nezmínit, že jsem letos poněkud postrádal chasu u cimbálu „na pětce“,  
kde by měla tradičně spoluvytvářet tu správnou hodovou atmosféru, ale naštěstí se toho  
s vervou sobě vlastní zhostili členové Bítešanu.

Nedělní průvod byl sice zkrácený z důvodu probíhajících stavebních prací v Lánicích, 
ale celkovému dobrému dojmu to určitě neubralo, a to určitě také díky skvělému rychtář-
skému páru podporovanému neméně výbornými konšely a konšelkami.

Program pod májou, zpestřený olympijským vítězem v judu Lukášem Krpálkem,  
sledovalo i přes úporné vedro připomínající spíše vrchol léta než blížící se podzim velké 
množství diváků, stejně jako následné rytířské klání pod pódiem.
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Jak už jsem napsal v úvodu, letošní hody se opravdu podařily. Za vzornou přípravu  
a realizaci patří dík zejména řediteli ICaKK a všem jeho pracovníkům a pracovnicím,  
starostovi a vedení našeho města, Bítešskému muzejnímu spolku, zaměstnancům TS,  
rychtáři, rychtářce, konšelům, konšelkám a v neposlední řadě celé chase v čele s hlavním 
stárkem a stárkovou a samozřejmě všem organizátorům nejrůznějších hodových akcí.

Honza Hotárek, Bítešan

HODY PLNÉ SLUNÍČKA

Ani letošní chasa nezklamala. V Bí-
teši je dlouhé roky zvykem, že se v do-
statečném předstihu před hodovým týd-
nem připíjí na počasí - hlavně aby nám 
na hody nepršelo. A protože máme chasu 
zodpovědnou, na doporučení rych-
táře připíjela na počasí natolik poctivě,  
že nám to počasí poněkud „přepila“. 
Měli bychom sice chase poděkovat,  
že na zvaní ani o hodové neděli nepršelo, 
ale to bychom asi nebyli v Česku, kdy-
bychom neslyšeli v první řadě stížnosti, 
tentokrát na úmorné horko, nebe bez 
jediného mráčku a nepříjemně pražící 
sluníčko. S odstupem času ovšem člo-
věk to špatné zapomíná a ve vzpomín-
kách zůstávají dojmy pěkné a příjemné. 
I my, kteří jsme se o hodové neděli pekli 
na pódiu, se dnes už jen melancholicky 

usmíváme při pomyšlení na slunnou a horkou hodovou neděli. Podle našeho názoru se vel-
kobítešské hody roku 2016 opravdu vydařily. 

O tom, jaké hody budou, rozhoduje velkou měrou chasa, především pak hlavní stá-
rek s hlavní stárkovou. Letošní chasa v čele s Kačkou a Jiříkem byla opravdu skvělá!  
S námi, tedy s rychtářem, rychtářkou a dvěma konšelskými páry, si rozuměli výborně. 
První pár stál za chasou, věřil v její soudržnost a velmi svědomitě se zapojoval do všeho, 
s čím jeho pozice souvisí. Nám se opravdu poctivě věnoval a se vším pomáhal, přestože 
svých povinností měl až nad hlavu. Je skutečně zážitek vidět v dnešní době 7 kolon stárků 
a stárek, tedy 56 mladých lidí, kteří jdou zodpovědně, disciplinovaně za jedním společným 
cílem, jak se spolu nejen baví a veselí, ale také zastanou spoustu práce. A to bez konfliktů 
a hádek, pod vedením mladičkého páru přímo z jejich vlastních řad. Ukažte nám druhý 
takový kolektiv, který by ve srovnatelném počtu členů byl něčeho takového schopen!

Páni Konšelé v roce 2016.  |  Foto: Archiv konšela Jiřího Dohnala.
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Kdo nebyl v chase, nedokáže si představit, kolik času tento „koníček“ zabere a že se zda-
leka nejedná jen o zábavu a dýchánky. Ale bítešská mládež se do hodového kolotoče pouští 
každoročně znovu a znovu, protože naše hody jsou jedinečné a bítešská chasa je úžasná. 
Přátelství, která v ní uzavřete, přetrvávají věky. Nejen my (letošní rychtář, rychtářka  
a konšelé) jsme toho důkazem. Dokud v Bíteši budou hody, v každém z nás se vždycky 
začátkem září oživí krásné vzpomínky. Čím víc se přiblížíme chase, tím živější naše 
vzpomínky jsou. A pokud se ke vzpomínkám přidají ještě nové zážitky a pozitivní dojmy,  
tak jako letos, výsledný dojem z hodů pro nás nemá jedinou chybu.

Chaso, děkujeme, že jste nás i na letošní hody přizvali k sobě.  Byli jste skvělí loni, byli 
jste skvělí letos, jste skvělí stále, zůstaňte takoví i nadále! 

Rychtář, rychtářka, konšelé, konšelky

O LIDECH ČI O MÁJI?

Letošní rok jsme s Jiříkem převzali hodovou štafetu hlavních stárků. Otázka je, zda jsme 
již opravdu odsloužilí hodáci nebo natolik rozumní, že jsme dostali možnost se tohoto po-
stu ujmout. Každopádně stalo se tak a my jsme po tři měsíce v popředí doprovázeli chasu 
hodovým nácviky a stáli v čele hodových akcí. Letošní rok jsme pod svými křídly měli  
7 kolon, což neznamená 56 lidí na krku, ale 56 mladých lidí na zodpovědnost. Není jednoduché 
vést tolik odlišných povah, ale společný cíl hodů nám pomáhal všechny stmelit a myslím si,  
že se to povedlo, a to neříkám jen proto, že se to dělává. Takto mladé lidi nikdo nesmí ni-
kam nutit, ani se je snažit změnit, ale jediným cílem by mělo být naučit je se navzájem re-
spektovat, předat tradici hodů a naučit ostatní, zvláště nové členy chasy, pomáhat co se týče 
hodových povinností. Přeci jen chasa plete věnec, odkůrovává a staví máju, vybírá hodové 
víno, hlídá máju od pondělí do čtvrtka i přes noc, nacvičuje besedu, zve celou Bíteš na hody,  
otvírá sklípky…. a veškeré akce, jakožto rychtářská bečka, nebo dva dny na Pálavě je od-
měna pro nás pro všechny za práci na přípravě hodů. Sluší se proto poděkovat všem rodičům 
chasy za trpělivost ohledně času jejich dětí věnovaném právě chase. Moc si toho vážíme. 

Avšak největší pomocí celé chase jsou rychtáři, letošní rok opět manželé Řezáčovi,  
kteří mají již ten reálný a rodičovský pohled na celé hody a přitom jsou hody jejich srdco-
vou a dlouholetou záležitostí, stejně tak jako našim konšelům Dohnalům a Chmelíčkům. 
Jejich pomoc je obrovská a podpora jejich rodin je velká, a to rodičů i dětí. 

A my všem těmto lidem a jejich přátelům děkujeme, že se na tyto prázdniny staly opět 
naší hodovou rodinou. 

Děkujeme všem členům chasy za krásné 3 měsíce a za dary, které jsme od celé chasy 
dostali, protože nešlo jen o jejich povinnost věnovat nám jakýkoli dar, ale obdrželi jsme 
krásné upomínky na tuto báječnou partu.

Okolo letošních hodů leží ve vzduchu i spoustu otázek ohledně naříznuté máje, 
okradení hodáků, kteří spali pod májou a hlídali ji a další ještě stále nedořešené otaz-
níky. Každá tato nepříjemnost chasu drží pospolu, i když je to nepříjemné a pokud to 
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chasa ustojí, stává se pevnější a vztahově silnější a cítí, že hody nejsou jen o té máji,  
ale především o těch, kteří hody udržují a tvoří, tedy o lidech v chase a okolo. My jsme 
vše vydrželi, obohatili se z cizích chyb, a už nyní se těšíme na listopadové pohodové se-
tkání s celou partou chasy, s rychtáři a konšely i s policajty a cikány. A věříme, že všichni 
lidé, kteří nám prošli pod hodovýma rukama, jednou budou dýchat pro hody stejně,  
jako naši rychtáři a konšelé a za chasou budou vždycky stát.

Hlavní stárka Katka Ráboňová a hlavní stárek Jiří Kratochvíla

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZA BÍTEŠSKÉ 
HODY 2016

Letošní hody jsou úspěšně za námi a jménem celé naší organizace Informačního centra 
a Klubu kultury města Velké Bíteše bychom rádi poděkovali všem, kteří jakkoliv pomohli 
při hodech, které se uskutečnily od 7. září do 14. září 2016. Děkujeme městu Velká Bí-
teš, řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jejím žákům, především mistrům Aleši Janíčkovi,  
Jozefu Jackovi a Miroslavu Smejkalovi, TJ Sokol Velká Bíteš panu Tučkovi za půjčení 
sokolovny pro chasu, Technickým službám Velká Bíteš s.r.o. a službám Security Monit, 
s.r.o. jmenovitě Ivaně Mandátové za skvělou spolupráci. 

Poděkování patří Silvě Smutné, Elišce Hradilové a všem ostatním, kteří se aktivně podí-
leli při organizaci folklorního festivalu „Setkání na Podhorácku“. 

Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli buď finanční nebo věcnou cenou, a to ze-
jména Auto Dobrovolný VM, s.r.o., J.P.N. Cars s.r.o., Hyundai Velké Meziříčí, PBS Velká 
Bíteš, Středisko praktického vyučování, BDS spol. s r.o., Žďárský deník, Rádio Čas, I-Co-
nnect, CK Reko, Vyznač s.r.o., ATIKA – Lysý s.r.o., ITW Pronovia, s.r.o, Zdeněk Mazánek 
– www.mazos.cz, RS Elektro s.r.o, Eurotisk Václav Navrátil s.r.o., Uzenářství a Lahůdky 
Sláma s.r.o, Cukrárna U Zdubů, Mihal s.r.o., Hotel U Raušů, Dios Trading s.r.o., a všem 
ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém průběhu letošních hodů. 

Informační centrum a Klub kultury

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji jménem svým, jménem sestřiček a všech klientů domova důchodců Velká Bíteš 
za radost a potěšení o hodové neděli, kde laskavý pan písař, páni konšelé a celá veselá 
chasa přišli pobavit na domov důchodců všechny, kteří už nemohou přijít „pod májo“.

Velké poděkování patří také hudbě, která zahrála několik písniček svému bývalému čle-
novi, panu Kmoníčkovi. Moc si vážíme toho, že mladí nezapomněli, že v Bíteši jsou i starší 
ročníky a přišli je potěšit. Bylo to moc pěkné.

Děkujeme, Jaroslava Karásková za kolektiv Domova důchodců

17
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HODY 2016 ANEB – O LETOŠNÍCH HODECH VESELE I VÁŽNĚ

Vernisáž výstavy obrazů bratří Odvárkových
Když necelé půl hodiny před zaháje-

ním vernisáže spadla skříň v kanceláři 
Klubu kultury, pokládala to děvčata za 
špatné znamení pro nadcházející hodový 
týden - ale opak byl pravdou. Takové 
nádherné a sluncem zalité hody pama-
tuje jen málokdo.

A nyní zpět k vernisáži, která pře-
kvapila velkým počtem návštěvníků  
a vytvořila příjemnou předhodovou at-
mosféru. Vernisáž zahájil ředitel ICaKK 
Tomáš Jelínek a kulturní pracovnice 
Silvie Kotačková seznámila přítomné  
s profilem obou autorů. O kulturní program se postaral houslista Ing. Otto Hasoň,  
spolu s klavíristkou Janou Rambouskovou. 

Samotná prohlídka vystavených obrazů byla skutečným zážitkem a většina návštěvníků 
ocenila realistické a přitom nevtíravé ztvárnění vysočinské krajiny, umocněné perfektní 
akvarelovou technikou, díky které má divák dojem jako by s námětem splýval.

Stavění máje
Stavění máje vyžaduje fortel, soustředění i minimum technických znalostí – jakéko-

liv podcenění se nevyplácí. Navzdory perfektní práci jeřábníka se přes veškerou snahu 
nepodařilo „máju“ ukotvit kolmo a ona – jako struna rovná a chasou vzorně opracovaná 
- zaujala mírně šikmou polohu. Ta částečně komplikovala situaci některým pečlivým foto-
grafům, zoufale hledajícím její kolmý průmět.

Mimořádný hodový koncert BHP                                                                  
Na již tradiční hodový koncert pozval Bítešský hudební půlkruh vynikající královéhra-

decký dětský pěvecký sbor JITRO, který před čtyřmi roky již úspěšně  vystoupil v našem 
chrámu sv. Jana Křtitele. 

Detaily budou zajisté odborně popsány na jiném místě, přesto si dovolím uvést několik 
postřehů:

Zaplněný sál židlemi pohltil bez problému asi 40 posluchačů, kteří svým rozumným, 
poměrně rovnoměrným rozmístěním způsobili zdánlivý dojem, že účast není kritická,  
a že účinkující snad ani nemají převahu. Ti  – asi za odměnu přítomným – se snažili o to 
víc a za svůj vynikající výkon sklidili zasloužený potlesk ve stoje. Pod emotivním dojmem 
nádherného závěrečného chorálu, se v některých očích  zaleskly i slzy. Škoda, že si tento 
zážitek nechalo mnoho lidí ujít. Snad příště...  

Jan a Josef Odvárkovi na vernisáži.  |  Foto: Otto Hasoň
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HODOVÁ SOBOTA

Divizní hodový fotbal
K bítešským hodům patří také mistrovská fotbalová utkání. Ta byla pro  naše divizní „A“ 

mužstvo mimořádně úspěšná zejména proto, že se jedná o jeho prémiový ročník ve čtvrté 
nejvyšší fotbalové soutěži České republiky. Navíc jsme v okresních derby porazili násobně 
větší města, v této vysoké soutěži již zabydlená.

V. Bíteš – Bystřice  5:2 
„Hodový zápas fotbalistům Velké Bíteše vyšel na jedničku“, hlásal titulek nejčtenějšího 

„Deníku“ a pokračoval: „Nováček divize D v 6. kole otočil nepříznivý poločasový výsledek 
s Bystřicí a diváci nakonec viděli sedm branek“.

V. Bíteš – Vrchovina  3:0 
Rovněž úspěšné bylo další utkání hrané na domácí půdě v poslední den hodového týdne, 

ve středu při kácení máje.
„Ve včerejším vloženém 15. kole divize D prohrála Vrchovina rozdílem třídy derby ve 

Velké Bíteši a na dně tabulky vystřídala Holešov“, informoval následující den „Deník“  
o pádu novoměstských fotbalistů.

Tento pro diváky nádherný zážitek byl v obou případech umocněn neuvěřitelně letním 
počasím a také technickou novinkou - internetovou televizí, díky které mohli diváci sledo-
vat zápasy jednak přímo nebo při pivu na obrazovce, v sousedící restauraci „Na kopačce“. 
Tam byl přímý přenos asi o dvě minuty opožděn, což umožnilo divákům shlédnout vstře-
lený gól ještě jednou. Sledovat všechna divizní utkání na  obrazovce můžete i Vy, vážení 
čtenáři, a to prostřednictvím již zmíněné internetové televize: www.tvcom.cz.

Setkání na Podhorácku
Byl to již XIV. ročník této přehlídky folklorních souborů a krojovaných skupin z Podho-

rácka, sousedních regionů i přizvaných hostů.
Při vší úctě a velkém respektu k účinkujícím a jejich vedoucím jsem zaslechl mezi di-

váky i slova: „...no, zase ty bítešský tanečky...“. Musíme vidět situaci reálně, přiznat si,  
že se doba radikálně mění, a že mnozí považují lidovou kulturu v dnešní dravé, dynamické 
společnosti za něco archaického. Přesvědčil mě o tom  jeden přítel - Slovák (37), který mně 
oponoval: „...čo sú to za hody s cimbálkou, KISSáci by tam mali byť“!

Je to dáno jednak přirozeným vývojem, ale také současnou výchovou v rodině,  
škole i společnosti. Vždyť kolik učitelů přijde se svými žáky na vynikající koncerty v Bí-
teši pořádané? Nepřispívají tomu ani soukromá masmédia se svými převážně negativními 
zprávami, námi sice odsuzovanými, ale přesto očekávanými.

Nepropadejme však pesimizmu a poděkujme organizátorům i účinkujícím za nád-
herná vystoupení. Vždyť zachraňují a propagují něco bytostně moravského, něco, co je 
součástí naší postupně se vytrácející národní identity. Pevně však věřím, že lidé pochopí,  
v čem spočívají skutečné hodnoty, a že tato folklorní setkávání budou mít na našich hodech 
vždy pevné místo.
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HODOVÁ NEDĚLE

Výstava drobného zvířectva
Bylo možné si ji prohlédnout v obou hlavních hodových dnech a byla jako každoročně 

příjemným zpestřením hodového programu. Spokojeni se zde cítí zejména rodiče s dětmi, 
které se tak mohou na chvíli odpoutat od rušného náměstí a spočinout v klidném  prostředí 
mezi holuby, králíky, drůbeží i domácími mazlíčky. Oddechnou si také rodiče a navíc mo-
hou s kamarády projednat různé chovatelské problémy. Pro děti má výstava také velký vý-
znam výchovný. Navíc návštěvníci podpoří záslužnou činnost místní organizace Českého 
svazu chovatelů.

Slavnostní bohoslužba
Je sloužena za účasti krojované chasy a navazuje na dávná, ještě pohanská díkůvzdání 

za celoroční úrodu...

Dopoledne na náměstí
Poklidné a prosluněné, pro pořadatele i plné napětí a očekávání. Pouťové atrakce běží 

na plno, z pódia se linou příjemné melodie přibyslavických Galánů, stánky na horní straně 
náměstí nabízí velký výběr nápojů i lákavých pokrmů a prostřední terasa  vybízí k pří-
jemnému posezení. Vnuci absolvují strmou skluzavku, oblíbená autíčka a společně se 
mnou i velké ruské kolo, z jehož vrcholu lze i za provozu pořídit pěkné snímky zaplně-
ného náměstí. Slunce začíná připalovat a bylo by lákavé začít popíjet „letním tempem“.  
Vracím se však k pódiu, kde sympatická zpěvačka právě vzpomíná na svoji bítešskou spo-
lužačku, která do brněnské školy přijížděla v rukavicích a kozačkách, zatímco ony - asi 
Brňačky, byly v sukýnkách a lodičkách, a diví se, jak zde mohla být taková zima, když je 
zde nyní, v polovině září, téměř třicet stupňů. To už se uprostřed náměstí pozvolna řadí le-
tošní početná chasa a s ní i její doprovodná dechová kapela Lesanka, aby jako každoročně, 
mohli stárci pozvat své stárky...

Hodový průvod
Má sice svoje ustálená pravidla, ale přesto se někdy přihodí něco nečekaného.  

Letos v Lánicích poškodily splašené koně nový osobní automobil Hyundai. Tato „koňská“ 
příhoda navázala na událost ze šedesátých let, kdy vážený a poněkud korpulentní, bítešský 
občan, člen hodového průvodu, spadl s koně a zlomil si nohu... 

Pódium
Po příchodu průvodu na pódium proběhl (krom běžných „hodových formalit“) 

také jeden z prvních právních aktů všemocného rychtáře, který pověřil přísné hodové 
policajty - v té době ještě mobilní, aby koupelí v kašně ztrestali provinilé cikány.  
Naše fortelné a opravené kašny jsou pro tento akt zvlášť vhodné, navíc počasí – bylo  
příhodné. 
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Písař a palagrafe 
V našem městě máme štěstí na sku-

tečné osobnosti, které jsou schopné 
vložit do role písaře celé své „ já“. Ob-
líbeného „samorosta“ Pavla Fouska,  
který byl schopen riskovat i svoje 
zdraví, vystřídal profesně neméně 
zdatný a stejně oblíbený Laďa Koubek. 
Mezi tyto dva matadory dobře zapadl 
majestátně vyhlížející Pavel Matoušek. 
Akademické tituly neuvádím, narušily by historickou věrohodnost.

Vždy (minulý režim nevyjímaje) si písaři dobírali „módrý a vopatrný“ v čele města  
a vtipně pranýřovali „všelijaky nedostatke“. Nejinak tomu bylo i letos:

• Bévalo dobrém zvykem, že do hodů je všecko spravený, ale to ož asi nepude...
• Školó v Beteši vobcházi strašák. Straší nás a je to strašák žlótenke, kerá je moc  
 nebezpečná a proto tade letos nésó vítaní sósedi z Brna...
• „Nesmím zapomenót take na naše dědine, te bele dycky na našéch hodech vítaný.  
 Teda, živijó všem z Košíkova, Ludvíkova - o Ludvikova se mosim zastavit a vitám tade 
 aji rumunskó ludvikovskó náplavo...
• Pak só tade dědine nevěrný, mezi nima hlavně Křováci, a Nebštyšáci. Ti majó někdy na 
 Beteš plnó hubo keců, ale dež ož só tade a konzumujó vinné truňk, tak mužó zvostat... 
• Do Křoví přišti rok budó stavět novó rovnó silnico, to asi proto, abe všici co dělajó  
 v našem městě vostudo, mohli jit rovnó tam, kam patřijó...

Ukázka letošních palagrafů

Item za třetí
Palagraf vo rechtářce. Ta bévala decke počestná, s tém se počítá. Debe padla, násled-

kem vomokření truňkem, chasa od ní drží dál všecke zubní vrtačke, abe náhodó nechcela 
dál vekonávat svoje řemeslo.

Palagraf páté
Pro letošní hode je páté palagraf změněné vod parlamento tak, že se všicci musijó řádně 

vomokřit truňkem už do desáty hodine večir. Pak ož je noční klid a hode bodó nově vehlá-
šeny svátkem spánko. Po desáty musijó všici měšťani spinkat. Spinkat bodó aji městští  
a státní policajti, vono to sténě vynde nasténo, protože voni sténě spinkajó celé rok.

Písař a olympijský vítěz
Příjemným překvapením pro přihlížející hlavnímu hodovému  programu bylo vystou-

pení olympijského vítěze Lukáše Krpálka přímo na pódiu, po boku písaře, který ho svými 

Výchovná koupel cikánů, bohužel i policajtů.  |  Foto: Alois Koukola
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otázkami nijak nešetřil. Dojem byl o to větší, že k tomu došlo krátce po olympijských hrách 
a navíc hned v pondělí bylo možné shlédnout celovečerní televizní film o tomto zlatém 
českém olympionikovi.

Sklípek „Na Pětce“
Během programu na pódiu se část návštěvníků postupně přesouvala do poněkud klid-

nějšího sousedního átria, aby se při příjemném popíjení hodových truňků s přáteli za-
poslouchala do zpěvných moravských písniček Cimbálové muziky Stanislava Gabriela.  
V této pestré společnosti vynikaly „zbytky krojovaných“ z průvodu či z účinkujících kapel. 
Tančilo se, zpívalo se, zahanbit se nenechala ani přítelkyně „lázeňského šviháka“ Standy, 
Evička z Vracova, která i přes svůj věk (promiňte milá paní) vystřihla několik perfektních 
lidových tanců.

…A v tomto útulném zákoutí byla s přibývajícím časem již cítit příjemná únava,  
ale i jistá nostalgie,....protože se letošní hody stávaly minulostí a pozvolna mizely,  
jako všechny předchozí - v nenávratnu...

Závěr
Skončil „Bítešský rok“... a snad těch několik náhodně sestavených hodových postřehů 

přispěje k všeobecnému bítešskému hodovému povědomí a bude skromnou  informací těm, 
kteří se zúčastnit nemohli nebo byli v tu chvíli někde jinde. Důležitější však je naše podě-
kování všem, kteří tuto zdařilou akci připravili a tím nemalou měrou přispěli k zachování 
našich obyčejů i k neformální propagaci našeho města.

Alois Koukola

JITRO – KOUZELNÍK SE ZVUKEM

Milí příznivci Bítešského hudebního půlkruhu, dne 8. 9. 2016 jsme vstoupili mimo-
řádným koncertem královéhradeckého sboru Jitro do jubilejní 20. sezony. Vstup to byl 
vskutku mimořádný a věřím, že v podobném duchu se ponese program celé nadcházející 
sezony, jejíž náplň jsme vytvořili s ohledem na toto významné výročí.

Sbor Jitro se může pyšnit mnoha „nej“. Za jeho úspěchem a věhlasem však stojí jediný 
člověk, a to sbormistr Jiří Skopal, který na tomto postu v příštím roce oslaví 40 let činnosti. 
Za ta léta stačil vybudovat pěvecké těleso světové úrovně. Když si otevřete webové stránky 
Jitra, v kalendáři akcí se objeví koncerty v Praze, Paříži, Německu, Polsku, turné v Ame-
rice a Japonsku. O to víc potěší, že mezi nimi svítila 8. 9. 2016 Velká Bíteš.

Pro svoje vystoupení zvolilo Jitro velmi pestrý program. První polovina koncertu měla 
závažnější charakter. Známé Vivaldiho Gloria v úvodu vytvořilo slavnostní atmosféru.  
Od baroka jsme se vzápětí přesunuli rovnou k moderně 20. století. Zazněly skladby  
P. Ebena, I. Hurníka a J. Jiráska. Jeho skladba Sanctus z cyklu Paralelní světy byla v podání 
Jitra fascinující. Složité prolínání hlasů ústící v dokonalou disharmonii, extrémní hlasové 
polohy a to vše  a capella, bez sebemenší pomoci klavíru. Na závěr první poloviny nás 
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osvěžila muzikálová skladba I. Berlina Give Me Your Tired, Your Poor, se kterou sbor vždy 
sklízí úspěchy v Americe. Nejinak tomu bylo i u nás. 

Skladbou B. Smetany Proč bychom se netěšili vstoupil koncert do druhé poloviny  
a vytrhl některé z nás od zajímavých rozhovorů, pojídání topinek a koštování vína.  
Myslím, že za toto brilantní provedení včetně divadelní mimiky by se nemuseli stydět ani  
v Praze v „Národním“. Dále jsme vyslechli nejrůznější úpravy lidových písní skladatelů  
O. Máchy, M. Reichla a O. Jeremiáše. Na závěr zazněla velkolepá skladba J. Vičara Gorale 
plná zajímavých zvukových efektů. Vytleskali jsme si ještě několik přídavků, mimo jiné 
jednu českou „lidovku“, kterou, jak řekl sám pan sbormistr, zpívají dvojjazyčně jako „pří-
davek pro Japonce“. Potlesk vestoje byl jedinou adekvátní odměnou.

A v čem tedy spočívá jedinečnost Jitra? Nejen v dokonalé hlasové technice, ale přede-
vším v obrovské muzikalitě a pochopení skladeb, ke kterému jsou od nejútlejšího věku 
děti vedeny. V posluchači to vyvolává dojem, jako by si jen tak lehce kouzlily se zvukem. 
Označení „dětský sbor“ proto ve mně vyvolává lehký úsměv, protože jejich vysoce profe-
sionální přístup by jim mohli závidět mnozí dospělí.

Škoda jen těch volných míst v sále. Tento výkon by si jistě zasloužil, abychom ho za-
plnili do posledního místečka. Možná bychom se i my pořadatelé měli „chytit za nos“  
a nechat se inspirovat profesionalitou Jitra a nepodcenit přípravu a propagaci. 

Každopádně, milé Jitro, děkujeme za fantastický koncert a zase někdy na shledanou….!

Marika Kašparová

SMETANOVO TRIO V BÍTEŠI 

Tak jubilejní 20. sezónu BHP jsme zahájili mimořádným hodovým koncertem sboru 
Jitro a nyní již přichází na řadu řádný koncert letošní sezóny, kde vystoupí Smetanovo 
trio, které směle můžeme řadit mezi českou i světovou špičku. Trio hraje ve složení Jitka 

„Jitro“ v sále kulturního domu.  |  Foto: Otto Hasoň
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Čechova - klavír, Jiří Vodička - housle a Jan Páleníček violoncello. Zmíním, že letos Jitka 
Čechová a Jan Páleníček slaví dvacet let svého spolupůsobení jako dua a loni si trio při-
pomnělo osmdesát let od založení souboru. O kvalitách a úspěších tohoto tria by se dalo 
sáhodlouze rozepsat, tak jen něco málo na seznámení. 

Smetanovo trio, založené v roce 1934 legendárním českým klavíristou Josefem Pále-
níčkem, patří k nejprestižnějším českým souborům současnosti. Členové Smetanova tria 
– všichni tři významní čeští sólisté – dokazují, že základním předpokladem úspěchu kaž-
dého kvalitního tria je dokonalá sólistická vybavenost hráčů. Soubor oplývá bohatým kon-
certním repertoárem se zaměřením na hudbu období romantismu. Ovšem široký záběr děl 
nastudovaných Smetanovým triem sahá od klasicismu až po premiérové, mnohdy přímo 
souboru věnované, skladby soudobých autorů. 

Cesta Smetanova tria je v poslední době lemována mimořádnými úspěchy. Je pravidelným 
hostem významných pódií doma i v zahraničí a spolupracuje s předními dirigenty a s domácími 
i zahraničními orchestry. Smetanovo trio též realizovalo spoustu nahrávek u domácích a zahra-
ničních společností a získali za ně celou řadu prestižních ocenění u nás i v zahraničí. Z poslední 
doby uveďme například: Nahrávka s kompletním triovým odkazem Bohuslava Martinů se stala 
CD týdne v britském týdeníku Sunday Times. Ve francouzském Diapasonu získala zlatou la-
dičku "Diapason d ´Or a úspěch korunoval BBC Music Magazine, když nahrávku vybral jako 
CD měsíce. Při křtu nového alba navíc zástupci Supraphonu předali Smetanovu triu Zlatou 
desku Supraphonu za 5000 prodaných nosičů s nahrávkou trií Antonína Dvořáka. V roce 2015 
s obrovským úspěchem absolvovalo turné po Jižní Americe, Anglii, Itálii a nesčetně koncertů 
po vlastech českých a moravských. Letošní rok je ve znamení pokračování role rezidenčního 
ansámblu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii. 

Nevím, jak vy, ale já se už teď na koncert těším a srdečně Vás na něj zvu. Věřím, že si 
tento výjimečný koncert nenecháte ujít a přijdete si Smetanovo trio v úterý 4. října 2016 
poslechnout. Začínáme v 19 hod v sále KD Velká Bíteš.

Ondřej Sedlák

„PARTIČKA“ NAVŠTÍVILA VELKOU BÍTEŠ

Po hodovém týdenním maratonu v neděli 
18. září Velkou Bíteš navštívila „Partička“.  
Sál kulturního domu se v nedělní podvečer zapl-
nil návštěvníky, aby zhlédli improvizační show 
televize Prima „naživo“. Pánové Richard (Geňa) 
Genzer, Michal (Suchoš) Suchánek, Igor Chmela 
a Jakub Kohák nezklamali. Herci pobavili diváky 
i bez chybějícího Ondřeje Sokola. Byla to úžasná 
improvizace herců při různých hrách. Čtyřka 
herců předváděla své herecké a improvizační 
schopnosti svým vlastním humorem.„Partička“ ve Velké Bíteši.  |  Foto: Otto Hasoň
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O hudební a zvukový improvizovaný doprovod se postaral muž mnoha převleků Ma-
rián Čurko. TV scénář jim na míru šije Daniel Dangl, na každý díl 5-6 her. Jak scénky 
této povedené „partičky“ dopadnou, nikdo neví, je vždy velkou neznámou nejen pro sa-
motné aktéry, ale i pro publikum. Ve Velké Bíteši to byli samotní diváci. Potlesk i smích, 
který se rozléhal celým sálem kulturního domu, „hovořil“ za vše. 

Informační centrum a Klub kultury

PAVEL ŽALMAN LOHONKA – 70 JAR

Hudební sezona 2016 bude pro mnohé fanoušky Pavla Žalmana Lohonky,  
který svým hlasem a texty těší publikum již téměř půl století, opět něčím nová a neo-
poslouchaná. Žalman působí na hudební scéně od roku 1968, nejprve ve skupině Mi-
nnesengři, později v roce 1982 založil vlastní kapelu Žalman & Spol, která v různých 
sestavách koncertuje nepřetržitě až do současnosti. Poslední obměna sestavy proběhla  
v lednu 2012, kdy vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově boku již celých  
22 let, přinesl nový vítr a nové aranže písní příchod kytaristy Pavla Maliny a především 
zpěvačky Michaely Hálkové, která se Žalmanem již zpívala v půli devadesátých let.

Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové legendy, protože je jedním z tvůrců, 
kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. S Minnesengry nahrál 9 alb a poz-
ději vydal dalších 17 autorských desek a 7 výběrů. Na nich lze nalézt více než 250 
písní. Zasloužil se o popularizaci lidových, zejména jihočeských písní, některé z nich 
tak dostaly příležitost zlidovět podruhé. Pro jeho tvorbu je charakteristická pracovi-
tost, cílevědomost a pokora, díky nimž se stal dobrým příkladem pro mnohé mladé 
folkové skupiny. Před šesti lety byl první folkovou stálicí, která se zapojila do hnutí 
FOLK ŽIJE! Ztotožňuje se totiž s jeho cílem - přibližovat lidem folkový žánr a při tom 
zároveň upozornit na mladou folkovou generaci, která vyrostla zcela mimo pozornost 
médií...

V roce 2016 Pavel Lohonka oslaví 70. narozeniny a k tomuto jubileu chystá 
velké celoroční turné s názvem 70 JAR. V rámci koncertní sezony 2016, krom slav-
nostního koncertu ve velkém sále pražské Lucerny v den Žalmanových narozenin,  
skupina Žalman & Spol. připravila sedm velkých koncertů v sestavě rozšířené o de-
vítičlenné doprovodné těleso. Na každém z nich mu pogratulují a vystoupí zajímaví 
hosté. Dále je připraveno 70 dalších koncertů, na nichž oslavenec představí svou 
knihu 70 jar písní a povídání, kde vypráví příběhy písní a svého života. Příznivci 
Žalmanových písniček se také mohou těšit na další dlouho očekávané řadové album,  
nesoucí název Cestující muž. 

Přijďte se zaposlouchat do písní a nasát folkovou atmosféru ve čtvrtek 13. října v 19.00 
hodin do sálu kulturního domu ve Velké Bíteši. 

Informační centrum a Klub kultury
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POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU MINERÁLŮ,  
FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ

Od 17. do 27. října proběhne ve výstavní síni 
Klubu kultury na Masarykově náměstí již pátý 
ročník Prodejní výstavy minerálů, fosílií a šperků, 
kterou opět pořádají manželé Petra a František Ší-
novi z Lesního Hlubokého.  Můžete se těšit na za-
jímavé ukázky pestré říše minerálů z celého světa 
a řadu novinek, především mineralogické vzorky 
z mezinárodní burzy minerálů ve Francii – sběra-
telské kameny z Maroka a Madagaskaru, ale také 
velký výběr kamenné bižuterie a bytových deko-
rací. Využijte tedy možnost potěšit se pohledem 
na krásu nerostného bohatství naší planety a za-
koupit si za velmi rozumné ceny nějaký ten kamí-
nek do sbírky či jen tak pro radost.

Informační centrum a Klub kultury

TÝDEN KNIHOVEN 3. – 7. ŘÍJNA 2016

V letošním roce proběhne opět Týden knihoven, a to v termínu 3. - 7. října 2016. Letošní 
ročník je jubilejní, pořádá se již po 20té! Tuto celorepublikovou akci vyhlašuje Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků a připojují se k ní téměř všechny knihovny v republice. 
Na tento týden si knihovny připravují vždy nějakou novou službu pro své čtenáře nebo  
i osvědčené akce pro veřejnost.

My jsme pro vás připravili následující:
→ Registraci nových čtenářů zdarma 
Nový čtenář knihovny dostane průkazku na rok zdarma.
→ Odpuštění upomínek
→ Rodinná registrace
Od 3. října můžete využívat nové možnosti registrace, a to pro celou rodinu (120 Kč) 
– zaplatí  pouze 1 člen rodiny, ostatním (až 4 členům rodiny) jsou vystaveny průkazky  
i samostatná  čtenářská konta. 
→ Soutěž o knihu „Ulice Záhadných tajemství“ amerického spisovatele a držitelem 
Oscara za scénář k filmu Pravidla Moštárny -  Johna Irvinga.  
Soutěž probíhá pouze během Týdne knihoven. Soutěžní otázky jsou k dispozici v městské 
knihovně, více informací (včetně zveřejnění vítěze) se dozvíte na webových stránkách: 
kn.velkabites.cz.

Z výstavy v roce 2015. Foto: Silvie Kotačková
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→ Půjčování tématických kufříků
Tyto kufříky obsahují kromě knih i didaktické pomůcky, hry a spoustu dalších materiálů. 
Děti se tak budou moci plně věnovat tématu, které je baví a to z mnoha různých pohledů. 
Myslím, že lákavý a pestrý obsah kufříku dokáže přitáhnout i k těm tématům, které mohou 
děti označit jako „školní“. Rodiče či prarodiče získají podnět, jak dětem rozvíjet fantazii, 
kreativitu, tvořivost a vhodně naplnit společný volný čas. Ze začátku nabízíme kufříky pro 
děti na téma: Předškolák, Čas, Dinosauři,.... Jedním speciálním typem bude kufřík dopl-
něný o manuál s pomůckami, který vám umožní vyrazit na dobrodružný a zábavný výlet 
se spoustou úkolů a prožitků na základě knižního příběhu. Může to být zajímavý tip na 
odpolední volno s celou rodinou.
→ Barvy Indie – neuvěřitelný mix kultur a náboženství
Ve spolupráci s Městským muzeem ve Velké Bíteši jsme pro vás na úterý 4. října v 17.00 
hod. připravili v městském muzeu setkání s novinářem Tomášem Kubešem. Nadše-
ným fotografem, který prožil několik let putováním po Africe, stopem procestoval Asii,  
např. fotografoval během půlnoční cesty z Vladivostoku do Prahy nebo při výpravách do In-
die, Nepálu... V současnosti fotografuje pro řadu významných českých (Hospodářské noviny, 
Koktejl, Lidé a Země, Reflex,...) i zahraničních časopisů. Na úterní besedě nám představí 
neuvěřitelný svět překrásných sárí, největší velbloudí sraz na světě, města z pohádek Tisíce  
a jedné noci, bělostný Taj Mahal, vůně koření a vůbec vše, co severní Indie nabízí. 

Těšíme se na vás, nejen v Týdnu knihoven!
Kateřina Bartošková

PŘEDNÁŠKA „GRUZIE – RÁJ NA ZEMI“

Po přednášce Barvy Indie, o kterém psala v předešlém článku Katka Bartošková, bude  
v měsíci říjnu následovat další cestopisná přednáška, ve které zavítáme tentokrát do Gruzie.

Na úterý 25. října od 17.00 hodin si pro vás bítešské městské muzeum ve spolupráci  
s knihovnou připravilo přednášku o Gruzii, zemi vzdálené a pozoruhodné. Mgr. Libor Dra-
hoňovský, který cestuje nejčastěji právě po východních destinacích, připravuje z těchto 
cest pozoruhodné přednášky spojené se spoustou obrázků a zajímavého vyprávění. Před-
náška bude pojednávat o historii a pamětihodnostech jednotlivých regionů, včetně pře-
krásné hornaté oblasti Svaneti a v neposlední řadě o životě místních obyvatel. Součástí 
bude rovněž vyprávění o projevech pohostinnosti Gruzínců.

Gruzínci vyprávějí o své zemi zajímavou legendu. Prý, když Bůh rozděloval národům světa 
různé země, opozdil se a už pro ně nezůstala ani píď z dělení. Nakonec se Nejvyšší slitoval a da-
roval jim kus ráje. Gruzie je vskutku nádherná. Její hory i nížiny, středověké kláštery s nádher-
nými freskami i hrady a především pohostinnost místních obyvatel se nesmazatelně vrývají do 
paměti. Metropole Tbilisi si uchovává poklidnou atmosféru. Země je poseta hrady a strážními 
věžemi, zejména v horské oblasti Svaneti, jež patří spolu s horou Kazbeg k atributům Gruzie. 
Přednáška se koná ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Ivo Kříž
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BESEDA NA TÉMA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU  
Z POHLEDU KŘESŤANSTVÍ

Všimla jsem si, že v dnešní době je k dispozici stále více článků, časopisů, knih,  
výrobků i služeb, které se zabývají zdravou výživou, slibují zlepšení zdravotního 
stavu, získání energie a zbavení stresu, zhubnutí a další podobné věci. Jako věřící 
křesťanku mě znepokojuje, že v mnoha případech se za tím skrývá propagace různých 
náboženských ideologií. Žijeme v tzv. postmoderní době, kdy lidé většinou nemají 
nouzi po materiální stránce, o to větší zájem u nich vzbuzují různé tajemné a mystické 
záležitosti.  V naší zemi, která vychází z křesťanské tradice, mi chybí biblický pohled 
na výše uvedená témata.

Já osobně jsem také musela řešit ve svém životě určité zdravotní problémy, např. se zaží-
váním, kdy jsem se snažila najít ve změně životního stylu řešení svých potíží. Zjistila jsem 
třeba, že mi nedělá dobře lepek. Vaření a pečení bez lepku je někdy docela dobrodružství, 
ale zkoušením různých variant a experimentováním se mi nakonec podařilo vyzkoumat, 
jakým způsobem péct chleba, moučníky a další jídla, aby byla nejen chutná, ale i pěkně vy-
padala. Příprava domácích jídel při chození do zaměstnání představuje někdy boj s časem, 
ale díky tomu jsem se naučila třeba připravovat jídla v „jednom pekáči“, abych ušetřila čas. 
O svoje zkušenosti, zážitky a recepty bych se s vámi ráda podělila. 

Chtěla bych vás pozvat na besedu o zdravém životním stylu, kde nebudeme mluvit 
pouze o obecných zásadách zdravé výživy, ale představím vám svoje praktické typy a rady 
ověřené vlastní zkušeností, co pro sebe můžete udělat, abyste pomocí úpravy stravovacích 
návyků a jídelníčku zlepšili svoje zdraví. 

Těšit se můžete i na ochutnávku mojí speciality – bezlepkových chlebových placek. 
Bezlepkové pečivo totiž není pouze pro celiaky, ale naopak je vhodné jej občas zařadit do 
jídelníčku nás  všech.

Nepůjde o odbornou přednášku, spíše o přátelské posezení se sdílením zkušeností. Tě-
ším se na vaši návštěvu.

Beseda se bude konat 13. 10. 2016 v 17.00 hodin v prostorách městské knihovny.

Kniha Přísloví, 3. kapitola:
5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. 
6 Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. 
7 Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. 
8 To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

Věra Pokorná

KDE ŽENY VLÁDNOU

Na přednášce Kde ženy vládnou, která proběhne 18. října v 17.00 hodin v městské 
knihovně, vás  Kateřina Karásková provede 4 společnostmi, v nichž mají ženy navrch.
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„Navštívila jsem je společně s pří-
telem. V každé jsme strávili dva až tři 
měsíce. Načrtávali jsme místní lidi, 
zaznamenávali jejich příběhy a pro-
čítali historicko-etnografické studie. 
Vše jsme zakomponovali do originál-
ního cestopisu .- Kde ženy vládnou.“ 

Na hodinovém povídání budete mít 
možnost seznámit se těmito ne příliš 
známými národy, etniky či kmeny:

Zapotéčtí indiáni z Tehuantepecké 
šíje v jižním Mexiku, kde ženy pře-
konávají své muže nejen inteligencí,  
ale i objemem.

Národ Minangkabau na indonéské Sumatře -  jediným muslimským matriarchátem.
Mosuy - nejromantičtějším etnikem na světě, které žije vysoko v čínských Himálajích  

a vyznává volnou lásku.
A nenápadným kmenem Khásí na severovýchodě Indie, jehož muži zoufale bojují za 

rovnoprávnost.
Beseda je postavena nekonvenční formou zábavných historek, fotografií, kreseb i videí, 

které dokreslí atmosféru někdy bizarních setkání s místními lidmi. 
Kateřina Bartošková

„VÁŠ OBLIČEJ NIKDY NELŽE“ - ORIENTÁLNÍ DIAGNOSTIKA

Další setkání s terapeutkou Danou Švestkovou, ve čtvrtek 27. října v 17.00 hodin  
v městské knihovně, přinese spoustu zajímavých, praktických poznatků, jak si pomocí 
oblíbené metody Su Jok sami pomoci k lepšímu zdraví.

Su Jok je univerzální diagnostická a bezléková léčebná metoda, která zmírňuje bolest, 
umožňuje první pomoc při akutních onemocněních, úrazech, léčbu funkčních poruch  
v těle, stabilizaci stavu a zlepšení při nemocech s chronickým průběhem.

Systém Su Jok se zakládá na podobnosti mezi stavbou těla a ruky, chodidla. Pokud na-
stane nějaký zdravotní problém, můžeme vyhledat daný bod podobnosti, na který můžeme 
zdravotně působit. Je to jednoduchý, naučitelný systém, který zvládne i laik. Pokud ně-
jaká nemoc vznikne, promítne se to i do bodu podobnosti a ten pomocí bezlékové metody 
podpoříme v jeho uzdravení. Přesto, že se jedná o alternativní medicínu, stále více lékařů,  
kteří mají pocit, že již běžná farmaceutická metoda nestačí, se v metodě Su Jok vzdělává.

Autorem metody Su Jok je jihokorejský vědec, profesor Park Jae Woo, který na základě 
hlubokých znalostí východní  medicíny, shromažďovaných tisíce let, zpracoval přehled 
léčebných alternativních metod a vytvořil v nich systém a řád. Jeho hlavní zásluhou je 

„Kde ženy vládnou“.  |  Foto: Kateřina Karásková
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kompletní přístup v diagnostice a léčbě 
člověka. Jasně a srozumitelně sjednotil 
tři školy přírodní medicíny – indickou, 
čínskou a egyptskou.

Tradiční přírodní orientální medicína 
má komplexní přístup. Předpokládá,  
že člověk je bioenergetický systém s fy-
zickou, emocionální a mentální složkou 
a respektuje jej jako nedílnou část ves-
míru podléhající jeho obecně platným  
a jednoduchým zákonům.

Léčebný systém komplexní medi-
cíny je založen na respektování násle-
dujících principů, které považuje za 
neměnné a obecně platné.

Toto téma a praxi mám velmi ráda  
a výborně se osvědčuje v samoléčbě. 

Těším se na setkání s vámi!

Dana Švestková

460. LET OD ZALOŽENÍ SMOLNÉ KNIHY MĚSTA  
VELKÉ BÍTEŠE

Významným pramenem k poznání života feudální společnosti v našich zemích jsou 
v oblasti práva tak zvané černé neboli smolné knihy. Do nich byla zapisována ve stře-
dověku a raném novověku vyznání stíhaných osob na mučidlech. Smolná kniha města 
Velké Bíteše, která letos oslaví 460. let od svého založení, patří k nim a je v několika 
směrech jedinečným dokumentem v českých zemích.

Velká Bíteš původně patřila k právnímu okruhu brněnskému, později však zdejší měst-
ský soud vytvořil okruh vlastní, s hrdelní pravomocí, která zanikla až v druhé polovině  
18. století. Výpovědi obžalovaných v časovém rozpětí téměř jednoho století (smolná kniha 
končí datací 1636 a s částečným přesahem na ní navazuje tzv. černá kniha) poskytují za-
jímavý obraz ze života lidí, kteří se dopustili přečinů a zločinů a jsou zároveň svědectvím  
o krutosti středověkého soudnictví, jak je patrno zejména s osobami, nařčenými z čaroděj-
nictví.

Rozkvět bítešského soudnictví se kryje s hospodářským rozkvětem města v 16. a na 
počátku 17. století. Přesné zápisy, naučení, postup při výslechu v dobrovolnosti i na právu 
útrpném, soudní zasedání, ortelování, to vše bylo odpovědnou záležitostí konšelů s rychtá-

Su-jok terapie - metoda, díky které se můžete zbavit i chronických 
onemocnění [online]. [cit. 16.9.2016].  
Dostupný na WWW: http://www.spektrumzdravi.cz/su-jok-terapie-
-metoda-diky-ktere-se-muzete-zbavit-i-chronickych-onemocneni
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řem a purkmistra se „staršími přísežnými“ občany. Díky tomu se rozšiřoval soudní okrsek 
bítešský, takže zahrnoval nejen panství náměšťské, ale k soudu do Velké Bíteše byli úředně 
dodáváni delikventi z různých míst kraje znojemského. 

Osoby, dodané k právu útrpnému, se zpravidla přiznávaly k obžalobě v plném rozsahu, 
ať již zločin spáchaly nebo naopak. Výpovědi delikventů, dodaných k právu útrpnému, 
byly písařem zapisovány do „černé“ nebo také „smolné“ knihy. Smolná kniha města Velké 
Bíteše byla založena roku 1556 a je opatřena původním výstižným nápisem: „Kniha pe-
narum (trestů), co se na sněmě in tormentis (na trápení) vyzná, do nich zapsáno býti má“. 
Obsahuje četné údaje o loupežnických tovaryšstvech, podrobné zápisy o velkém procesu 
s „čarodějnicemi“, výslechy lotrů a zločinců z celé západní Moravy i přilehlých oblastí.

Po výslechu a přiznání byla podána žaloba a po ní byl konán soud. Veřejné přelíčení 
se konalo v radní síni nebo na náměstí. Zpravidla byl zachováván tento postup: nejdříve 
rychtář, na místě vrchnosti obžalovaného, podal žalobu na provinilce. Po žalobě bylo do-
voleno obžalovanému nebo jeho právnímu příteli (advokátovi) podat odpor proti obvinění.  
Poté hlasují purkmistr a rada – starší přísežní – o vině nebo nevině a o výši trestu. Návrh na 
trest smrti s odůvodněním a způsobem utracení života byl zaslán vrchnosti, případně poz-
ději nadřízené appelaci a čekalo se na schválení. Rozsudek byl vykonán na návrší západně 
od města, kde se dodnes říká „Na spravedlnosti“.

Již koncem 17. století lze pozorovat pokles zločinnosti. Ubývá hrdelních případů,  
a pokud jsou, je nutno k appelačnímu soudu v Praze žádat o schválení rozsudku a přiklá-
dat i celý případ k prozkoumání. Ve většině případů jsou pak tresty smrti přeměřovány na 
nucené práce. V té době se také přestává soudit podle práva bítešského, neboť se vydávají 
zákoníky platné pro celou zemi českou. Rokem 1700 je zavedeno vynášení rozsudků přímo 
appelací v Praze. Přesto však bylo od tohoto data do roku 1720 popraveno v Bíteši celkem 
10 zločinců. V letech 1726 a 1752 bylo v českých zemích zrušeno mnoho menších hrdel-
ních soudů a zůstal jich jen omezený počet, mezi nimi i soud velkobítešský pro panství 
náměšťské. Avšak i hrdelní právo velkobítešské bylo dne 27. prosince 1786, po více než 
400letém trvání definitivně zrušeno.

Letošní výročí 460 let od založení Smolné knihy města Velké Bíteše je tedy dobrým 
důvodem tuto knihu znovu otevřít a připomenout nejen její obsah, ale i historicko-právní 
souvislosti, za kterých kniha v letech 1556-1636 vznikala a o kterých sama svědčí.  
Prostřednictvím přednášky Mgr. Martina Štindla, Ph.D., která se bude konat v úterý  
11. října od 17.00 hodin ve výstavním sále muzea, budou mít posluchači příležitost 
seznámit se jak se základními principy raně novověkého trestního práva, tak s jeho 
praktickým výkonem na území města Velké Bíteše. Připravovaná přednáška pracovníka 
Moravského zemského archivu se tak nevyhnutelně dotkne někdejších postav soudního 
personálu, jeho vyslýchaných či popravených obětí a v neposlední řadě také dalších 
písemných či hmotných památek, které činnost bítešského hrdelního soudu dříve doklá-
daly a ještě dodnes dokládají. 

Ivo Kříž
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SOUMRAK VE VELKÉ BÍTEŠI
 
V pátek 14. října se v 19 hodin rozezní bítešský kostel současnou folk-rockovou křes-

ťanskou hudbou.  Už poněkolikáté zde vystoupí hudební skupina Soumrak. Tato kapela si 
k letošním 15. narozeninám nadělila nové CD Skandál, ze kterého určitě v Bíteši některé 
písničky zazní. Její tvorba se dá charakterizovat podle citátu  jako „Bible jak jí znáte,  
nebo spíš neznáte.“ V písničkách Soumraku ožívají biblické příběhy, často vyprávěné ne-
tradičním způsobem a z netradičního úhlu pohledu. Můžete se těšit na písničky, do kterých 
muzikanti určitě zapojí nějakým způsobem i publikum.

Kapela Soumrak prošla před léty výraznou personální změnou, v současnosti v ní působí  
devět zpěváků, zpěvaček, hudebníků a hudebnic, důležitou roli mezi nimi hraje i zpěvačka  
a flétnistka  Katka Vrzalová z Velké Bíteše.  Kromě flétny uslyšíte  kytaru, klávesy a baskytaru.

Za dobu své existence vystoupil Soumrak v Bíteši už mnohokrát a pravděpodobně pokaždé 
v jiném složení. Ani letos na podzim tomu nebude jinak, v kapele se objevil nový klávesista.

Přijďte si poslechnout staré příběhy, které v podání Soumraku ožijí neotřelým způsobem 
a viděné trochu jinak.

Luděk Strašák

OSLAVY KOLPINGOVY RODINY SE BLÍŽÍ,  
PŘIJEDE I PAVEL HELAN

Již za měsíc, 19. listopadu se uskuteční oslavy dvacátého výročí Kolpingovy rodiny. Bude to 
příležitost k setkáním, zábavě i zamyšlení. Kolpingovu rodinu tvoří několik desítek nadšených 
lidí. Věřím, že jejich aktivity jsou v Bíteši vidět a přispívají k oživení společenského života. 
Součástí oslav bude slavnostní bohoslužba, na kterou přijedou kněží – rodáci z Velké Bíteše. 
Dále bude následovat posezení se spolu s členy a podporovateli Kolpingovy rodiny a vyvrcho-
lením bude večerní zábava, kterou pořádáme spolu s Informačním centrem a Klubem kultury.

Po celý večer nám bude hrát kapela Eremy a jejich hlavním hostem bude Pavel He-
lan. Vy všichni, kdo jste si užili nádherné letní rozloučení Pavla Helana s prázdninami,  
budete moci zavzpomínat a v pošmourném listopadu se znovu zahřát jeho krásnou hudbou. 
Dalším hostem večerní zábavy, která začíná 19. listopadu od 19.30 v kulturním domě je 
Katka Vrzalová. Je zástupkyní mladých začínajících bítešských muzikantů a zpěváků. 

Předprodej vstupenek na tuto zábavu v ceně 90 Kč bude již v říjnu probíhat na Turistic-
kém informačním centru, Masarykovo náměstí 5.

Ladislav Koubek

DRAKIÁDA U CHOBŮTEK PŘILÁKÁ I NA UKÁZKU  
HASIČSKÉ TECHNIKY

Tradiční drakiáda, na kterou jsou Bítešáci zvyklí už několik let, se letos uskuteční v ne-
děli 9. října od 14.30 hodin. „Zaměřte svou pozornost na výběr draka. Je úplně v pořádku 
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donést si draka z obchodu, ale pokud si někdo vyrobí draka vlastnoručně, bude mít ur-
čitě výhodu a větší šanci získat některou ze soutěží, které budou organizátoři vyhlašovat,”  
říká místostarosta Tomáš Kučera, který bude odměňovat vítěze. 

Určitě si můžete vsadit, že bude vyhlášen celkově nejvýše letící drak a také nejoriginál-
nější drak, další soutěže si zatím organizátoři nechávají jako překvapení. Připraven bude také 
skákací hrad a dorazí také bítešští dobrovolní hasiči, takže hlavně děti si budou moci vyzkou-
šet, jaké je to hasit požár a použít hasičskou stříkačku.  Louka, kde se akce koná, je na konci 
města u propojovací cesty mezi Chobůtkami a PBS. Akci pořádá Kolpingova rodina Velká 
Bíteš a KDU-ČSL ve spolupráci bítešskými dobrovolnými hasiči.

Ladislav Koubek

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bí-
teše. Nyní RŮŽOVÁ ULICE, ZANIKLÝ DŮM NA LUŽI:

Tento dům se nacházel pod domem (nyní čp. 146: Nářadí Vrábelová) a naproti domu 
čp. 145 (nyní čp. 246: Jeřábkova pekárna) na části dnešní vodní nádrže Luža. V roce 
1414 jej držel asi Strejšl a vzápětí Petr Marš. Mnohem později, v roce 1587, měst-
ský úřad prodal „gruntík ležící nad Hadrem“ asi po Severovi Vapů za 40 zlatých,  
a to Vavřincovi Krejčímu. Ten měl splácet vejrunky zřejmě do sirotčí pokladny Va-

Drakiáda u Chobůtek si našla řadu příznivců.  |  Foto: Archiv Kolpingovy rodiny
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povým sirotkům Maruši a Kunhutě a skutečně je vyplácel přinejmenším do roku 1590.  
Následně v roce 1594 byl držitelem domu zřejmě Martin Mlejnků. Poté roku 1621 
pořídil již po ševci Valentýnu Tichém dům „kterejž jest podle potoka“ za 45 zlatých 
nádeník Blažek Hajný. Ten tu žil ještě v roce 1630, kdy vyplatil vejrunk ševcovskému 
cechu na Tichého dluh. Někdy poté dům zpustl a v roce 1690 byl označen pouze jako 
Blažkova poustka. Obnovení se již nedočkal.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 10;  
kn. č. 11788, fol. 56; sign. C 18, č. 21 (soupis svatováclavského úroku).

Jan Zduba

DOPLNĚNÍ K HISTORII DOMU ČP. 145

V minulém zářijovém vydání Zpravodaje u historie domu čp. 145 v Růžové ulici (str. 30) 
byla uvedena fotografie domu čp. 246 (Jeřábkova pekárna), nacházejícího se na původním 
místě někdejšího nižšího popisného čísla. Jelikož dům čp. 145 v současnosti existuje za 
Jeřábkovou pekárnou, je zajisté vhodné uvést věc na pravou míru.

Historie domu na dolním konci uliční řady pokračovala tím, že Jan Šandera v roce 
1894 převedl dům Evě Šanderové, která jej převedla dále v roce 1904 Marii Šanderové. 
Poté roku 1906 koupil dům Josef Burian a ten jej roku 1918 převedl na Augustýna Buri-
ana, od kterého jej v následujícím roce získali novomanželé Jan a Anna (roz. Burianová) 
Koneční. Tito pak v roce 1935 prodali kamnáři Františku a Růženě Jeřábkovým přední 

34

Předpokládané umístění v 17. století zaniklého domku na dolním konci Růžové, dříve Psí ulice.  
Zakresleno do stabilního katastru z roku 1825.
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část domovní parcely i s domem, nově označeným čp. 246. Ponechali si přitom zadní po-
zemek za stodolou, kde měli vystavěný nový dům, kterému zůstalo číslo popisné 145. Ten 
pak v roce 1949 postoupili novomanželům Janu a Marii Konečným.

Pramen: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká 
Bíteš Růžová ulice, číslo knihovní vložky 83 (čp. 145) a 635 (čp. 246).

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

MIROSLAV MATEJA „60“

V sobotu 27. 8. 2016 oslavila významné životní jubileum osobnost hasičského hnutí, 
bratr Miroslav Mateja. Kromě rodiny se oslavy zúčastnili zástupci hasičských okrsků 
Velká Bíteš a Dolní Loučky.

Jmenovaný se narodil 24. 8. 1956 v Brně. Mladým hasičem se stal v osmi letech. 
Člen SDH Křižínkov od 1. 1. 1974, kde v letech 1982 až 1986 zastával funkci velitele.  
Od roku 1986-dosud zastává funkci preventisty a velitele družstva. V současné době vy-
konává funkci starosty SDH Křižínkov. Aktivně se po celou dobu zúčastňuje všech akcí 
pořádaných sborem. Od roku 1978 je instruktor okrsku a od roku 1994 člen okrskového 
výboru, strojník okrsku 2000 – dosud a hospodář okrsku 2005 – 2015. Je nápomocen při 
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Miroslav Mateja společně s bratry hasiči.  |  Foto: David Dvořáček
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okrskových cvičeních, kde pomáhá jako rozhodčí, zúčastňuje se také i okrskových kultur-
ních akcí, a to jak v dřívějších dobách zábav, tak v dnešní době se rok co rok jako pořadatel 
zúčastňuje okrskových plesů. Doprovází bratry hasiče na poslední cestě nejen ve sboru 
Křižínkov, ale i v okrsku Velká Bíteš. Ve dvaadvaceti letech se rozhodl, že se bude hasič-
ské práci věnovat profesionálně. Od 1. 8. 1978 se stává zaměstnancem OVPÚ Žďár nad 
Sázavou. V roce 1979 se stal strojníkem na vozidle CAS 32 Tatra 148 v bítešské stanici.  
V létě vždy přecházel k požárnímu útvaru Žďár nad Sázavou, kde reprezentoval v požár-
ním sportu. Dělal to třináct let. V roce 2000 byl jmenován do funkce velitele družstva PS 
Velká Bíteš. Funkci velitele požární stanice Velká Bíteš vykonával od 1. 1. 2003 do 30. 11. 
2011. 33 let byl profesionální hasič, z toho 11 let velitel požární stanice Velká Bíteš.

Za vykonanou dlouholetou práci pro dobrovolnou požární ochranu obdržel při příleži-
tosti životního jubilea Čestné uznání KSH Vysočina.

Za aktivní práci byl oceněn několika vyznamenáními:
 • čestné uznání OV SPO Žďár nad Sázavou – 1985
 • medaile „Za příkladnou práci“ – 1991
 • medaile „Za zásluhy“ – 1996
 • medaile „Svatého Floriána“ – 2006
 • stužka „Za věrnost – 40 let“ – 2004
 • medaile „Za věrnost I stupně“ – HZS ČR 2008 (Tato medaile se uděluje za příkladné  
  plnění služebních povinností příslušníkům, kteří jsou ve služebním poměru nejméně  
  30 let.) 
 • medaile „Za zásluhy o bezpečnost – HZS ČR 10. 5. 2011 (Medaile Za zásluhy  
  a bezpečnost se udělují hasičům, občanským zaměstnancům nebo fyzickým osobám  
  za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a osobní iniciativu v oblasti požární bezpeč- 
  nosti a ochrany obyvatelstva a majetku v rámci integrovaného záchranného systému  
  nebo krizového řízení.)
 • bronzová medaile Jihomoravského kraje – 2015 (Za dlouholetou a obětavou práci při  
  zajišťování úkolů požární ochrany v rámci Jihomoravského kraje.)

Bratře Miroslave, k tvým 60tým narozeninám Ti přejeme hodně štěstí a pevné zdraví.
 

Výbor okrsku Velká Bíteš

FRANTIŠEK PORUPKA „70“

V sobotu 3. září 2016 se dožil významného životního jubilea 70 let dlouholetý obětavý 
funkcionář hasičského sboru ve Velké Bíteši bratr František Porupka.

Bratr František Porupka se narodil 3. září 1946 v Šumicích u Uherského Brodu.  
Do Velké Bíteše přišel roku 1949. Zde navštěvoval základní školu. V letech 1963-5 se 
vyučil v Jihlavě brusičem kovů. Pracoval v podniku Žďas Žďár nad Sázavou. V letech 
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1965-7 absolvoval základní vojenskou službu 
na letišti v Líních u Plzně u protivzdušné 
obrany.  Dne 6. září 1969 se oženil. Po vojně 
pracoval v První brněnské strojírně ZKG,  
závod 08 Velká Bíteš nejprve jako brusič 
kovů a posléze jako řidič. Zde pracoval do 
roku 1996. Od roku 1996 pracoval jako řidič 
u Zdravotnické záchranné služby Nové Město 
na Moravě. Od roku 2001 pracoval jako ři-
dič sanitky u Dopravní zdravotní služby Josef 
Čtveráček. Od 30. 5. 2010 je na zaslouženém 
odpočinku.

Do Místní jednoty Československého 
svazu požární ochrany, dnes SDH, byl při-
jat 1. ledna 1960, tj. 56 let. Účastnil se jako 
pořadatel kulturních akcí organizovaných 
sborem – např. pouťové zábavy. Účastnil se 
cvičení požárního sboru. Věnoval se údržbě  
a opravám svěřené mobilní požární techniky  
a prováděl její zazimování. Opravoval věcné prostředky požární ochrany. Zajišťoval opravu 
požárních stříkaček i pro okolní sbory. Staral se o vozidlo CAS 24 Škoda 706, jako řidič-
-strojník CAS 16 Praga RN, CAS 25 Škoda 706 RTHP, CAS 32 Tatra 148 vyjížděl k četným 
požárům lesů kolem železniční trati, sloužil na požární stanici žňové požární hlídky, prováděl 
preventivní požární prohlídky soukromých objektů. Po několik let pravidelně zajišťoval pre-
ventivní hlídky při společensko-kulturní činnosti v kulturním domě, účastnil se námětových 
a okrskových cvičení. Svědomitě vedl kroniku ZO SPO. 22. 1. 1985 absolvoval zkoušky na 
vysílačky – školení spojařů. Delegát za ZO SPO na okresní konferenci SPO. Při významných 
příležitostech a životních jubileích navštěvoval dlouholeté zasloužilé členy našeho sboru.  
Na poslední cestě doprovázel zemřelé členy sboru a bítešské spoluobčany. Bratr Porupka 
vedl dorostenecké družstvo a zajišťoval devítku na okrskové závody. Brigádnicky praco-
val na stavbě nové hasičské zbrojnice. Podílí se na údržbě požární zbrojnice a účastní se 
brigád na jejím úklidu. Podílel se na přípravách okrskových konferencí. Podílí se na aktivi-
tách pořádaných okrskovým výborem – Reprezentační hasičský ples. Po celou dobu své čin-
nosti byl aktivním členem a i v dnešní době v rámci svých zdravotních možností vypomáhá.  
Pravidelně se účastní VVH a setkání zasloužilých funkcionářů.

Při významném životním jubileu obdržel od Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina 
„Česné uznání“.

Funkce ve výboru SDH:
 • Referent mládeže Mj ČSPO 1970 – 1971
 • Zástupce velitele Mj ČSPO 1971 – 1972

František Porupka. Foto: David Dvořáček
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 • II. strojník požárního sboru 1972 – 1974
 • Strojník č. 1 Mj ČSPO a ZO SPO 1974 – 1977
 • Kronikář od 5. 11. 1984 – 1994
 • Zástupce starosty 1992 – 1993
 • Náměstek starosty 1993 – do 2. 6. 2003
 • Zástupce velitele 1997 – do 2. 6. 2003

Za práci pro sbor se mu dostalo ocenění:
 • 1. 1. 1970 Čestné uznání ZO SPO (SDH)
 • 1972 Čestné uznání OV ČSPO Žďár nad Sázavou
 • odznak „Vzorný požárník III. stupně“
 • odznak „Vzorný požárník II. stupně“
 • 1972 Pamětní medaile při výročí 100 let založení požárního sboru
 • 1. 1. 1987 Medaile „Za příkladnou práci“
 • 1. 1. 1997 Medaile „Za zásluhy“
 • 16. 8. 2002 „Odznak svatého Floriána“
 • 1. 1. 1990 Medaile „Za věrnost – 30 let“
 • 1. 1. 2000 Stužka „Za věrnost – 40 let“
 • 12. 12. 2010 při výroční valné hromadě SDH převzal stužku „Za věrnost – 50 let“

Bratře Františku, děkujeme ti za práci, kterou jsi pro hasiče a společnost vykonal.  
K Tvým 70 narozeninám ti přejeme hodně štěstí a pevného zdraví.

Výbor SDH Velká Bíteš

OSTATNÍ

STŘELECKÁ SOUTĚŽ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ  
VELKÁ BÍTEŠ

V neděli 28. srpna 2016 se konal za slunečného počasí a účasti 17 střelců na brokové 
střelnici Mysliveckého sdružení Velká Bíteš o.s. již XXII. ročník střelecké soutěže jednot-
livců na baterii o putovní pohár města Velké Bíteše. Vítězem se stal pan 
 1. Pavlásek Pavel  z Dačic nástřelem  55 b. z 60,  
 2. Šíma  Jaroslav  54 b. z 60, 
 3. Krejčí František  z Velké Bíteše   53 b. z 60, 
 4. Hanák Vratislav  z Bučovic  52 b. z 60, 
 5. Laudát František  51 b. z 60.  

 
 Josef Klapal, správce střelnice 



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

Říjen 2016   | 39

PODĚKOVÁNÍ ZA VÝSTAVU

Ve dnech 25. – 28. 5.2016 se v prostorách Dětské psychiatrické nemocnice Velká Bíteš  
uskutečnila výstava prací klientů pod názvem „ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“. Výstava 
byla uspořádána k 55. výročí DPN.

K vidění byly výrobky z papíru, textilu, vosku, korálků, přírodnin, knoflíků a především 
z keramiky, kterou tvoří děti v keramické dílně pod vedením paní učitelky Jarmily Tom-
kové. Keramika naší výroby je k vidění i ve výloze obchodu Květiny Flouma na Masary-
kově náměstí. Na každý čtvrtek si paní učitelka připraví vždy zajímavé návrhy na ruční 
tvoření z hlíny, glazování.  Tímto jí chceme poděkovat za její trpělivost, kreativitu a cenné 
rady. 

Zdeňka Musilová, Alena Černá za kolektiv pracovníků DPN

LETOŠNÍ LETNÍ ŠKOLU V KRAJI VYSOČINA ABSOLVOVALO 
PŘES 1100 SENIORŮ

Třetí ročník úspěšného projektu Letní škola seniorů v Kraji Vysočina nabídl pět předná-
šek v devíti městech Vysočiny. Za více než dva měsíce se tematických setkání zúčastnilo 
více než 1100 seniorů z celé Vysočiny. „Největší zájem byl o přednášky o zdraví, paměti  
a zahradě. Senioři měli řadu doplňujících dotazů a témata je velmi zajímala,“ prozradil 
radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky Petr Krčál.

Největší návštěvnost zaznamenala překvapivě nejmenší obec Číměř, kde na počet 
obyvatel obce (199) přišlo na každou přednášku přibližně 20 seniorů. Vysoká návštěv-
nost potěšila také ve Velké Bíteši nebo v Třebíči, kam chodilo na přednášky mezi 
čtyřiceti až padesáti účastníky. Také v ostatních městech v Brtnici, Třešti, Měříně, 

Z výstavy.  |  Foto: Archiv DPN Velká Bíteš
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Humpolci, Ždírci nad Doubravou i v Pacově se těšili z dobré účasti a kladného hodno-
cení přednášek seniory.

První ročník Letní školy seniorů se v roce 2014 uskutečnil v rámci projektu Aktivní se-
niorská politika Vysočina – Dolní Rakousko a v následujících letech pokračuje pod hlavič-
kou projektu Na pomoc seniorům Kraje Vysočina. Navazuje na dobrou tradici vzdělávání 
seniorů v rámci Univerzity třetího věku, která se koná ve spolupráci s Vysokou školou 
polytechnickou Jihlava nejen v krajském městě, ale i v domovech pro seniory. „Za posled-
ních pět let jsme univerzitní vzdělání zahájili ve všech pěti okresních městech. Letošní 
novinkou je, že vzhledem k rekonstrukci Domova pro seniory na Husově ulici v Havlíč-
kově Brodě se univerzitní výuka přesouvá do Domova pro seniory na Reynkově ulici. Tady 
bude 4. října začínat zajímavý kurz psychologie a arteterapie pod vedení Lucie Polákové,“ 
přiblížila Táňa Křížová z odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina, která má 
vzdělávání seniorů na starosti.

Také v ostatních městech se připravují zajímavá studijní témata. Například v Třebíči se 
od tohoto týdne zabývají Zdravým životním stylem seniorů, ve Žďáře nad Sázavou od po-
čátku září studují Dějiny umění v Evropě, ve Velkém Meziříčí začínají s Naukami o planetě 
Zemi 6. října a v Pelhřimově od 14. září čeká studenty Zdravý životní styl seniorů. „Velmi 
zajímavá témata, zkušení lektoři a zájem seniorů dělá z tohoto vzdělání skvěle strávený čas 
zúčastněných,“ pochvaluje si radní Petr Krčál. Více informací o univerzitě je možné nalézt 
zde. (https://u3v.vspj.cz/obecne-informace).

Vzdělávání seniorů se na Vysočině věnuje mnoho aktivit. Kraj Vysočina je v této oblasti 
hodně aktivní a nejrůznější přednášky pořádají také Senior Pointy v Jihlavě, Třebíči, Ha-
vlíčkově Brodě, Pelhřimově a Žďáru nad Sázavou. Přednášky, poradny, besedy, ale také 
cvičení nebo rukodělná tvoření jsou zdarma a jejich program je možné najít na webových 
nebo facebookových stránkách příslušných měst. 

Táňa Křížová, Krajský úřad Kraje Vysočina 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  ITW PRONOVIA 

Krátce po bítešských hodech, v sobotu 17. září, uspořádala firma ITW PRONOVIA sídlící na 
Vlkovské ulici svůj první Den otevřených dveří. Tropické hodové počasí sice vystřídalo ochla-
zení doprovázené drobným deštěm, ani to však neodradilo početné zájemce od ukázněného 
čekání ve frontě uvnitř areálu na postupné vpouštění do výrobních hal. Vzorně připravenou 
akci si pochvalovali nejen dospělí, ale také jejich ratolesti, pro které byly na nádvoří připraveny 
stany, ve kterých mohly uplatnit své zájmy či nadání, např. v malování, konstruování aj. Všem 
návštěvníkům poskytla firma zdarma pohoštění, které si mohli ještě zpestřit zakoupením speci-
alit ve stáncích na nádvoří. Akce byla využita také k náboru nových pracovníků. 

Firma PRONOVIA, s.r.o. byla založena 17. srpna 1992 jako konstrukční kancelář  
v Brně, zabývající se návrhem a výrobou vstřikovacích forem. V roce 1994 byla zahájena 
výrobní činnost ve Velké Bíteši, v pronajaté hale První brněnské strojírny (PBS) a sou-
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časně začala výstavba nových 
výrobních prostor na  Vlkovské 
ulici. Dne 1. dubna 1997 byla do 
nové haly přesunuta výroba ze 
společností ITW ve Spolkové 
republice Německo a zahájena 
výroba součástí z plastických 
hmot, čímž se zcela naplnila její 
výrobní kapacita. Na konci roku 
1998 měla firma asi 200 zaměst-
nanců. 

Dne 6. ledna 2000 změnila společnost název na ITW PRONOVIA, s.r.o. Přesto, že se 
vlastníci dále měnili, byl pro celou historii firmy charakteristický dynamický rozvoj vý-
roby a plynulý růst počtu zaměstnanců, jejichž průměrný počet vzrostl v roce 2011 na 
téměř 600. Dnes se svými cca 1500 zaměstnanci překonala téměř dvojnásobně PBS a je 
největším zaměstnavatelem ve městě i v regionu. Společnost je vnitřně členěna do čtyř 
samostatných organizačních jednotek:

Divize Powertrain Plastics
 Hlavní výrobní náplní jsou komponenty motorového prostoru automobilů. 
Divize Release & Trim
 Hlavní výrobní náplní jsou komponenty vnitřního interiéru automobilů a plastové  
 součásti karosérie.
Divize Fuel 
 Hlavní výrobní náplní jsou plastové součásti karosérie a tankovacího systému  
 automobilů.
Divize Powertrain Metals 
 Hlavní výrobní náplní jsou výrobky z kovu. 

Závěrem chci jménem Zpravodaje poděkovat vedení firmy za  umožnění prohlídky,  
i poskytnuté občerstvení, naším průvodcům za informovaný doprovod a popřát všem za-
městnancům pracovní pohodu a pevné zdraví.

Alois Koukola

PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM FARNÍHO PLESU

Chtěli bychom touto cestou poděkovat organizátorům a návštěvníkům „Farního plesu“ 
za přízeň a podporu. Návštěva místostarosty Ing. Tomáše Kučery a Michaely Hanzelkové 
nebyla pouze zdvořilostní, ale jejich prostřednictvím byla naším klientům věnována část 
výtěžku z plesu. Finanční prostředky byly použity na dovybavení domácností. Za tuto po-
moc jsme velmi vděčni a ještě jednou velký dík. 

41
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Chtěla bych pozvat Vás, milí sousedé, na návštěvu našeho zařízení v týdnu Sociálních 
služeb, a to od 3. 10. do 7. 10. 2016.

Eva Chytková za klienty z Domova bez zámku na Výsluní

MILÉ ŽENY, JE TU ČAS PRO VÁS…..

Jak se dny krátí, nastupuje čas, kdy byť odpoledne, je šero a co by dup tma.. Na spaní je 
dost času, máme uklizeno, o žaludky rodinných příslušníků je postaráno, děti mají vzorně 
napsané úkoly.

Čas pozdního odpoledne je přínosné občas věnovat sama sobě. A co se nabízí?
Třeba sáhnout po zajímavé četbě nebo si vybrat některou z besed či přednášek v Po-

HoDě. Pro nás ženy je to čas přímo potřebný. Sebevzdělání a pobyt ve společnosti žen, 
laděných na stejnou vlnu, je obohacující, nabíjí energií i nadhledem na věci kolem.

Dozvíte se zajímavé informace, odreagujete se, zrelaxujete a domů se navrátíte s úsmě-
vem na tváři i uvnitř sebe. Jako tečka za každou akcí je něco na zub z mojí „skoro zdravé 
kuchyně“.  

Více info o konkrétních akcích a termínech najdete na www.studio-pro-zeny.cz  nebo ve 
výloze PoHoDy, náměstí Osvobození 106,Velká Bíteš

Marcela Machalová za všechny z PoHoDy 

SPORT

OHLÉDNUTÍ ZA POHODOVOU DEVÍTKOU 2016

Říká se, že 3. ročník sportovních 
akcí pro veřejnost je kritický. Počá-
teční nadšení organizátorů 

i účastníků z nově vzniklé akce po-
stupně opadá a ukáže se, jak je závod 
skutečně oblíbený a pro závodníky za-
jímavý. Jelikož letošní ročník PoHo-
dové devítky byl v pořadí právě třetí, 
měli jsme poněkud obavy. K tomu při-
spěl i fakt, že došlo k rozšíření věko-
vých kategorií (5 věkových kategorií 
pro muže, 3 pro ženy) a zejména pak 
k zařazení závodů pro děti. Počet pří- „Na startu“.  |  Foto: Archiv organizačního týmu
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chozích dětí jsme si vůbec netroufali odhadnout a trochu se báli, jestli dané kategorie do-
kážeme vůbec naplnit.

Výsledek nám ovšem vyrazil dech. Hned po zahájení registrací na fotbalovém sta-
dionu se začali scházet rodiče se svými ratolestmi a nedočkavě se ptali nás organizátorů,  
kdy že a kudy jejich dítka poběží. Nakonec se sešlo na startu celkem 71(!) dětí do 15 let, 
které byly rozděleny do čtyř kategorií podle věku. Na startu se sešly dokonce děti narozené 
v roce 2015 i 2016, které absolvovaly 250m trať za pomoci svých rodičů. Vyhlášeni na 
stupních vítězů byli tři nejrychlejší chlapci a tři nejrychlejší dívky z kategorií děti 0-6 let 
(zde bez rozdílu pohlaví), mladší žáci II, mladší žáci I a starší žáci. Každý pak dostal v cíli 
medaili a balíček s občerstvením.

I v dospělé kategorii nás potěšil počet závodníků, kterých jsme na startu přivítali  
o 11 více než vloni - celkově 58. Za příjemného běžeckého, i když trochu větrného počasí 
proťal jako první cílovou pásku Jakub Exner z Pteamu, který svedl velmi zajímavý souboj 
o prvenství s nakonec druhým v pořadí - cyklistou Jaroslavem Slámou z Křižanova. Jakub 
Exner zvítězil časem 33:10, čímž pokořil traťový rekord, který držel vítěz předchozích 
dvou ročníků Ondřej Rosa, o 5 sekund. Na třetím místě, už s větším odstupem, doběhl 
Pavel Večeřa z SK Fajťák. Za zmínku stojí také výkon Martina Veleby (ročník 1998), 
který prokázal svůj talent celkově 4. místem a vítězstvím v kategorii „Nejlepší Bítešák“. 
V ženách zcela smetla konkurenci Barbora Novotná skvělým časem 39:19 a obhájila tak 
své loňské vítězství, následovaná Alicí Markovou z proslulého oddílu STS Chvojkovice 
Brod. Na třetím místě se umístila „skorobítešačka“ Helena Rakovická z Jestřabí. Prestižní 
kategorii o „Nejlepší Bítešačku“ vyhrála Michaela Tuháčková. Že PoHodová devítka pře-
kročila hranice blízkého okolí, dokládá účast závodníků ze vzdálených míst naší vlasti - na 
startu jsme přivítali například nadšence z Kroměříže nebo Jablonce nad Nisou!

PoHodová devítka 2016 je za námi. Z pohledu organizátorů mohu říct, že šlo z hlediska 
uspořádání o nejnáročnější z dosud proběhlých třech ročníků. Zavedli jsme dětské kate-
gorie, rozšířili kategorie dospělých a připravili další novinky v podobě online registrací  
a čipového měření, které se velmi osvědčilo a počítáme s ním i do budoucna. Počet účast-
níků a zejména pak dětí, na kterých byl vidět úžasný zápal a nadšení, nám dokazuje,  
že naše úsilí má smysl a dodává nám elán do organizace dalšího ročníku, který bude,  
doufejme, zase o kousek lepší než ten letošní. 

Děkujeme za podporu našim sponzorům a dobrovolníkům, kteří nám velice pomohli  
v den závodu. Týden po hodech na startu PoHodové devítky 2017 na viděnou!

Za organizační tým
Zdeněk Kundera 

TJ SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ, Z.S  ZAČÍNÁME.....

Od 12. září začal provoz  ve sportovní hale TJ, která prošla náročnou rekonstrukcí vzhle-
dem  k vadné podlaze. Všechny oddíly již pracují naplno. V době prázdnin jako každý rok 
absolvovaly oddíly juda, moderní gymnastiky a volejbalu soustředění.
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Pro informaci uvádíme rozpis  provozu sportovní haly, který  je také umístěn v nástěnce 
TJ před halou a na  webových stránkách  www.tjsp.cz. Náplň jednotlivých oddílů je pestrá, 
je vhodná  pro všechny věkové kategorie od  2 let až po seniory. Oddíly vedou zkušení  
cvičitelé a trenéři, kteří průběžně absolvují různé semináře a školení. Pohyb  je nástroj  
k upevnění  zdraví, k rehabilitaci, naplňuje  životní  styl moderního člověka. Pokud čtenáře  
některá činnost oddílu zaujme, ať  už  pro sebe nebo své děti, máte možnost přijít a vyzkou-
šet si, zda je pro vás cvičení vhodné. Rádi vás  v našem kolektivu  přivítáme.

Cvičitelkám a trenérům  do nové  sezóny přejeme  hodně zdaru a úspěchů  v jejich ná-
ročné práci s mládeží. 

PROVOZ SAUNY

Od 30. září zahájila provoz také sauna.
Provozní doba: pátek 17.30 až 19.30 hodin  ženy
 sobota 17.00. až 20.00 hodin muži 
Od 4. listopadu bude provoz  rozšířen. O rodinnou saunu - sobota. 15.00 až 17.00 hodin.
Pro uzavřenou společnost lze objednat  Saunu mimo provozní dobu na čísle 737 743 444.
Zveme všechny příznivce saunování  do prostor sauny, která přináší  návštěvníkům vše, co 
mohou udělat pro své zdraví. V dnešní době plné stresů je toto příjemné prostředí ideální 
místo  pro vaši relaxaci. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Provozní doba: pátek 17.30 až 19.30 hodin.

Hana Holíková za TJ Spartak

MŮŽETE ZAČÍT I VY... 

Zdraví, lásku, radost, uznání, vnitřní klid, úspěch. Mít kde bydlet a co jíst – chce na-
prosto každý z nás. Samo jen tak nic nepřijde a o svůj úspěšný, pohodlný a plnohodnotný 
život se musí každý postarat sám. Na věku ani pohlaví skutečně nezáleží – změnit se dá 
vždy naprosto všechno, záleží pouze na vás. 

Proto jsme si ve spolupráci s TJ Spartak Velká Bíteš připravili následující celoroční 
programy, ve kterých najdete a připomenete si všechno, co jste v životě ztratili – naději, 
radost, uvolnění, vnitřní sílu, jasný směr, životní cíle, prázdnou hlavu, víru, odvahu a vše 
důležité - brány k vašim životním úspěchům budou opět otevřeny.....

Nebudete již nadále vyhledávat lékárny, čekárny různých odborníků či se propadat úz-
kostem, jelikož jediný lék najdete v sobě – vaše radost, síla a vědomě úspěšný život. 

Malý Budha – pro žáky 1. stupně ZŠ – pátek 11.50 – 12.50 hodin 
– půlroční kurzovné 1050 Kč
Větší Budha – pro žáky 2. stupně ZŠ – pátek 12.50 – 13.50 hodin 
– půlroční kurzovné 1350 Kč
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Tančící Bohyně – pro ženy každého věku – středa 8.30 – 9.45 hodin 
– půlroční kurzovné 1750 Kč
Ochránkyně – pro maminky s dětmi – středa 10.00 – 11.00 hodin 
– půlroční kurzovné 1750 Kč
Kuthumi – pro širokou veřejnost – pondělí 8.30 – 10.00 hodin – neděle 7.00 – 8.30 hodin 
– půlroční kurzovné 1750 Kč
Seniors – nad 50let – pátek 10 – 11,30h – půlroční kurzovné 1750 Kč
ZAHÁJENÍ OD 10. ŘÍJNA 2016 V TĚLOCVIČNĚ TJ Spartak Velká Bíteš v daný čas 
pro danou skupinu. Kdo by nemohl přijít v danou skupinu na první hodinu, prosím ozvěte 
se dopředu na tel. 777 897 669.

Můžete se těšit na hosty, soustředění a různé celoroční speciální programy. Sociálně 
znevýhodnění občané mohou žádat slevu (důchodci, samoživitelé, atd.)

Srdečně zve Julie Kolářová  

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

MILENA KOUKOLOVÁ 70

Dne 10. června letošního roku oslavila členka Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) 
paní Milena Koukolová své sedmdesáté narozeniny.

Oslavenkyně s členkami sboru pro občanské záležitosti.  |  Foto: Alois Koukola
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Paní Koukolová je dlouholetou členkou sboru, která je pro svůj citlivý a neformální 
přístup i veselou povahu oblíbená, zejména u našich starších spoluobčanů. My, členky 
SPOZ ji za její poctivou práci děkujeme a přejeme, aby jí smích a dobrá nálada, kterými 
nás neustále obdařuje, ještě dlouho vydržely.      

Sbor pro občanské záležitosti

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 52/2016 KONANÉ DNE 15. SRPNA 2016 
 
• 2/52/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 51/2016 ze dne 25. 7. 2016.
odpovědnost: rada města  termín: 15. 8. 2016 
• 3/52/16/RM – rozhoduje prominout nájemci bytu příslušenství dluhu na nájemném.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 8. 2016 
• 4/52/16/RM – rozhoduje udělit České spořitelně, a.s., IČO: 45244782, se sídlem Praha 4, Ol-
brachtova 1929/62 souhlas se zřízením užívacího práva k prostorám sloužícím podnikání (souhlas  
s podnájmem), který se vztahuje k nebytovému prostoru číslo 101 v budově na adrese: Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 7 nebo k jakékoliv jeho části a k podnájemci, kterým je dceřiná společnost 
České spořitelny, a.s., ČS do domu, a.s., se sídlem Praha 4, Poláčkova 1976/2, jen za podmínky,  
že se tento nájemce bude podílet na přemístění označení (loga) banky, a to uhrazením nákladů za toto 
přemístění ve výši min. jedné poloviny.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 8. 2016
• 5/52/16/RM – rozhoduje 
a) uzavřít s panem Michalem Krůzou, IČ: 75611945, U Stadionu 573, 595 01 Velká Bíteš, předlo-
ženou dohodu o ukončení nájmu nebytového prostoru číslo 107 na adrese: Masarykovo náměstí 85, 
595 01 Velká Bíteš
b) zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru číslo 107 o celkové výměře 36,30 m2, na adrese: 
Masarykovo náměstí 85, 595 01 Velká Bíteš
c) odkoupit mříže na oknech a dveřích nebytového prostoru číslo 107 na adrese: Masarykovo náměstí 
85, 595 01 Velká Bíteš za cenu 6.000,00 Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 10. 2016
• 6/52/16/RM – rozhoduje souhlasit s užitím znaku města Velká Bíteš Hasičským záchranným sbo-
rem Kraje Vysočina za účelem vytvoření karet požárních stanic profesionálních jednotek HZS Kraje 
Vysočina za podmínek uvedených v žádosti č.j. MÚVB/5736/16.
odpovědnost: starosta termín: 31. 8. 2016
• 7/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 11. 2016 do 31.10.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2016
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• 8/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 9. 2016
• 9/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 201 na ulici U Stadionu 475,  
Velká Bíteš na dobu neurčitou od 1. 10.2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 9. 2016
• 10/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 na ulici Návrší 250, Velká Bíteš 
na dobu neurčitou od 1. 10. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.  termín: 30. 9. 2016
• 11/52/16/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku dle žádosti Základní umělecké školy, 
Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace  č.j. MÚVB/5915/16.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2016 
• 12/52/16/RM  – rozhoduje schválit smlouvu o společném postupu zadavatelů Města Velká Bíteš  
a SVK Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Inženýrské sítě na Babinci – 1. etapa“ za účelem 
výběru společného dodavatele.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 8. 2016
• 13/52/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavírané mezi 
městem Velká Bíteš, IČ: 00 29 56 47, se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako 
oprávněným, a Lesy České republiky, s. p., IČ: 42196451, se sídlem v Novém Hradci Králové, Pře-
myslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové, jako obtížený, spočívající ve zřízení, provozování, 
údržby a opravy výustního objektu kanalizace „ VELKÁ BÍTEŠ – ul. Kpt. Jaroše, Lípová – Strojní 
– vodovod a kanalizace – dešťová kanalizace na části pozemku p. č. 3027 vodní plocha, koryto 
vodního toku v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš úplatně na dobu životnosti stavby, po kterou bude 
oprávněný služebnost dle této smlouvy přijímat a obtížený je povinen výkon služebnosti strpět.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 9. 2016
• 14/52/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o zrušení smlouvy o poskytnutí služeb daňového po-
radce s Ing. Lubošem Fajmonem a dále rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí daňového poraden-
ství s firmou AUDIT – DANĚ, spol. s r. o., Vídeňská 89, 639 00 Brno, IČ: 64510727 dle předložené 
nabídky.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 8. 2016
• 15/52/16/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, 
příspěvkové organizace  o přesouvání jedné třídy ZŠ speciální ve školním roce 2016/2017 do prostor 
Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: průběžně
• 16/52/16/RM – rozhoduje vyzvat OC HRADBY, s.r.o. se sídlem K Terminálu 695/9, 619 00 
Brno k doplnění předložené dokumentace „OC Velká Bíteš, ulice Za Loukama“ o následující do-
kumenty:
- podrobné posouzení vlivu bezprostředně sousedícího nevyhovujícího mostu na krajské silnici 
II/602 na průtok Q100 potokem Bítýška a dopad tohoto posouzení na okolí plánované stavby
- posouzení všech možných rizik spojených s budoucím nižším průtokem vod v důsledku zkapacit-
nění koryta
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- návrhy nezbytných opatření, vyplývajících z obou výše uvedených posouzení
Zastupitelstvem města bude možné projednání projektové dokumentace stavby „OC Velká Bíteš, 
ulice Za Loukama“ až po doplnění výše uvedeného.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 22. 8. 2016
• 17/52/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy KVADRANT s.r.o. Brno, IČ 46904468, cenovou 
nabídku ve výši 198.375,- Kč bez DPH za vytvoření mapových podkladů pro projekční práce I/37 
Velká Bíteš obchvat JZ  v rozsahu cenové nabídky ze dne 25. 7. 2016. Současně RM rozhoduje před-
mětné práce u této firmy objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2016
18/52/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy AS Project CZ s.r.o., Pelhřimov, IČ: 260 95 254 ceno-
vou nabídku ve výši 58.650,- Kč bez DPH za studii revitalizace objektu a okolí polikliniky ve Velké 
Bíteši v rozsahu této cenové nabídky ze dne 10. 8. 2016 a uzavřít s ní smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 30. 9. 2016
• 19/52/16/RM – bere na vědomí petici občanů části města Ludvíkov podanou dne 9. 8. 2016 pod 
č.j. MÚVB/5871/16 a  přijímá k ní následující stanovisko:
- předmět  petice byl projednán vedením města s občany v části města Ludvíkov na schůzi dne  
11. 8. 2016,
- město není kompetentní zakazovat ubytovací služby,
- vedení města požádá odbor životního prostředí, stavební úřad, KHS, HZS, cizineckou policii  
a živnostenský úřad o prověření stávajícího ubytování v rodinných domech č.p. 1 a č.p. 8 v Ludvíkově
- dosavadní předseda osadního výboru sám z funkce odstoupil.
odpovědnost: starosta termín: 9. 9. 2016
• 20/52/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2016
• 21/52/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 
Jihlava, IČ 18198228, cenovou nabídku ve výši 185 000,- Kč bez DPH za projektovou dokumentaci 
pro územní a stavební řízení na revitalizaci sídliště – ulice U Stadionu a Družstevní ve Velké Bíteši 
v rozsahu cenové nabídky ze dne 3. 8. 2016. Současně RM rozhoduje předmětné práce u této firmy 
objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 30. 9. 2016
• 22/52/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 303, U Stadionu 548, Velká 
Bíteš, a to ke dni 31. 8. 2016.
Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 303, U Stadionu 548, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 za nájemné 60,– 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: 31. 8. 2016
• 23/52/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na 
převod silnice III/3791a včetně všech součástí a příslušenství a pozemků p.č. 128 ostatní plocha, 
silnice o výměře 846 m2, p.č. 3007/13 ostatní plocha, silnice o výměře 1716 m2, p.č. 3011/33 
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ostatní plocha, silnice o výměře 1444 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš včetně všech součástí a příslu-
šenství z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 907 49, Žižkova 57, 587 33 Jihlava do vlastnictví 
města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016
• 24/52/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/1 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře cca 485 m2 a část pozemku p.č. 2538/11 trvalý travní porost  
o výměře cca 275 m2 vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady sou-
visející s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016
• 25/52/16/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 14 na ulici U Stadionu 
475, Velká Bíteš, a to ke dni 31. 8. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2016
• 26/52/16/RM – doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2016 na mzdové  
a ostatní osobní výdaje pro Mateřskou školu Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou 
organizaci dle její žádosti.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 9. 2016
• 27/52/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 2539/70 oddělené geomet-
rickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené p.č. 2539/164 orná půda o výměře 919 m2 a částí 
pozemků p.č. 2539/70 a p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově ozna-
čené p.č. 2539/165 orná půda o výměře 847 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016
• 28/52/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Antonínem Vondruškou, Hybešova 160, 595 
01 Velká Bíteš, IČ: 75669617, předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce 
instalace v ZUŠ, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 25.166 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 8. 2016
• 29/52/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny
- části pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl 
„a“ o výměře 519 m2,
- části pozemku p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl 
„b“ o výměře 287 m2,
- části pozemku p.č. 2539/14 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl 
„c“ o výměře 16 m2,
- části pozemků p.č. 2539/70 oddělené geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označené díl 
„d“ o výměře 1023 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 53/2016 KONANÉ DNE 29. SRPNA 2016 
 
• 2/53/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 52/2016 ze dne 15. 8. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 29. 8. 2016
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• 3/53/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „II/379 Velká 
Bíteš – ul. Na Valech včetně okružní křižovatky“ se zhotovitelem Outulný VHS spol. s r.o., Ocma-
nická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ: 014 30 050, kterým se prodlužuje termín uvedení do 
předčasného užívání ul. Pod Hradbami včetně části okružní křižovatky a místních komunikací do 
30. 9. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 16. 9. 2016
• 4/53/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti SASTA CZ, a.s., Votroubkova 
546/11, 620 00 Brno, IČ: 262 40 980 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na realizaci stavby „Statické zajiš-
tění stěny Na Valech ve Velké Bíteši“ za cenu 252.467 Kč bez DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 16. 9. 2016
• 5/53/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Technickými službami Velká 
Bíteš, spol. s r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 255 94 940, kterým se prodlužuje 
termín dokončení stavby „Parkoviště u ZŠ Sadová, Velká Bíteš“ do 30. 9. 2016.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 8. 2016
• 6/53/16/RM – rozhoduje pronajmout pozemek p.č. 2729/1 ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře 22226 m2 a pozemek p.č. 2729/9 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4875 m2 
Technickým službám Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94 940, se sídlem Masarykovo nám. 88, 595 
01 Velká Bíteš na dobu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 za nájemné ve výši 10.000,- Kč/měs. s možností 
přenechat pozemky do užívání třetím subjektům.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 8. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 54/2016 KONANÉ DNE 5. ZÁŘÍ 2016 

• 2/54/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 53/2016 ze dne 29. 8. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 5. 9. 2016
• 3/54/16/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 280 85 400, se sídlem 
F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím oprávněným z věcného břemene 
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 4529/2 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci 
stavby „VBT, Jihlavská, příp. NNk, TS, p.č. 3005/17“ za jednorázovou úhradu ve výši 3.200,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 10. 2016
• 4/54/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 2/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 
58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí po-
zemku. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016
• 5/54/16/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 38/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016
• 6/54/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemní vztahu uzavřeného dne 01.04.2016 
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a nájemcem na pronájem nebytového prostoru č. 104  
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v budově č.p. 7 obč. vyb. na p.č. 155/1 v k.ú. a obci Velká Bíteš tak, že novým nájemcem bude spol. 
Obuv Iva s.r.o., IČ: 048 00 711, se sídlem Masarykovo náměstí 7, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2016
• 7/54/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi městem 
Velká Bíteš jako budoucím povinným ze služebnosti a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., 
IČ: 040 84 063, se sídlem Olšanská 2681/6, 140 00 Praha 3, Žižkov jako budoucím oprávněným ze 
služebnosti za účelem překládky stávajících sdělovacích kabelů na částech pozemků p.č. 586 ostatní 
plocha a p.č. 615/1 ostatní plocha v k.ú. a obci Velká Bíteš za jednorázovou úhradu ve výši 500,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 8/54/16/RM – rozhoduje propachtovat
- id. 83/519 pozemků p.č. 597/6 orná půda o výměře 4424 m2 a p.č. 597/2 orná půda o výměře 4636 
m2 v k.ú. a obci Křoví Lesnímu družstvu svazu obcí s.r.o., IČ: 60733322, se sídlem Březské 46, 595 01
- id. 83/519 pozemku p.č. 880 trvalý travní porost o výměře 5560 m2 v k.ú. a obci Březské spol. 
NIVA, a.s., IČ: 60733322, se sídlem Vlkov 121, 594 53 Osová Bítýška
za pachtovné ve výši 1300,- Kč/ha/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 5 let.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2016
• 9/54/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 249/5 zahrada  
o výměře cca 75 m2 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2016
• 10/54/16/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 30/12/16/ZM ze dne 13. 6. 2016 a nahradit 
ho novým usnesením:
ZM rozhoduje směnit pozemek p.č. 2539/119 orná půda o výměře 731 m2 a část pozemku p.č. 
2539/122 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou p.č. 2539/122 orná 
půda o výměře 681 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za id. ½ pozemku p.č. 
2111/2 trvalý travní porost o výměře 223 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš 
s doplatkem ve výši 1.694.400,- Kč, který bude uhrazen městu Velká Bíteš před podpisem směnné 
smlouvy. Náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany 
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016
• 11/54/16/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 273/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016 před-
ložené platové výměry ředitelů škol zřizovaných městem Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 5. 9. 2016
• 12/54/16/RM – doporučuje ZM přesunout částku ve výši Kč 44 390,- z účelově určeného pří-
spěvku v rozpočtu na rok 2016 pro Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organi-
zaci, na opravu omítek do částky příspěvku na provoz pro tuto organizaci a pro tento rok.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 26. 9. 2016
• 13/54/16/RM – rozhoduje uzavřít se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár 
nad Sázavou, IČ: 43383513, smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční akce:
- „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace III/3791 a Lánice v úseku od st. Silnice I/37 po 
ul. Kostelní“ – projektová dokumentace ve výši 78.000,- Kč
- „Velká Bíteš – novostavba kanalizace Košíkov“ – projektová dokumentace ve výši 195.000,- Kč
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- „Košíkov – novostavba vodovodu, napojení na vodovod Velká Bíteš“ – projektová dokumentace ve 
výši 90.000,- Kč v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 9. 2016
• 14/54/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš úplatně převést:
- bytovou jednotku č. 278/14 v budově č.p. 278 objekt k bydlení na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6340/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 
6340/71470
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu tržní stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2016
• 15/54/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 7/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 9. 2016
• 16/54/16/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření 
města č. 8/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 26. 9. 2016
• 17/54/16/RM – ruší usnesení č. 4/48/16/RM ze dne 13. 6. 2016 a rozhoduje na základě Právního 
výkladu k zákonnému zmocnění odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ze dne 
1. 7. 2016 doporučit Zastupitelstvu města Velká Bíteš vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016,  
o nočním klidu.
odpovědnost: tajemnice termín: 26. 9. 2016
• 18/54/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou  nabídku  pana  Zdeňka Lorence, Návrší 187, Velká 
Bíteš, IČO: 60670843, na provedení opravy střechy kulturního domu v Bezděkově, č.p.35, na po-
zemku parc.č.st.36/1, obec Velká Bíteš, k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, za cenu 282.874,00 Kč včetně 
DPH s tím, že oprava bude financována z rozpočtu osadního výboru Bezděkov (tzn. o částku navý-
šení rozpočtu v roce realizace opravy bude snížen rozpočet v následujícím roce). 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 1. 10. 2016
• 20/54/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, A T I K A – L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, 594 
01 Velké Meziříčí, IČ: 60732610, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš, ul. Tyršova, 
Lánice – novostavba dešťové kanalizace“, kterým se navyšuje cena díla o 345.687 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 19. 9. 2016
• 21/54/16/RM – rozhoduje přijmout od firmy PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 
Jihlava, IČ 18198228, cenovou nabídku ve výši 200 000,- Kč bez DPH za projektovou dokumentaci 
pro územní a stavební řízení na úpravu prostoru v okolí objektu MŠ v ulici Lánice ve Velké Bíteši 
v rozsahu cenové nabídky ze dne 3. 8. 2016. Současně RM rozhoduje předmětné práce u této firmy 
objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 30. 9. 2016
• 22/54/16/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 10/2/14/ZM ze dne 8. 12. 2014 tak,  
že osadní výbor Ludvíkov bude pětičlenný. Současně doporučuje ZM zvolit předsedou osadního 
výboru v části města Ludvíkov Libora Žáka a členy tohoto výboru Bohuslava Buriana, Ing. Petra 
Dobšoviče, Bc. Ilonu Kalovou a Hanu Miklicovou.
odpovědnost: starosta termín: 26. 9. 2016
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• 23/54/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš,
- id. 1/22 pozemku p.č. 1829/2 o výměře 58 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 26. 9. 2016
• 24/54/16/RM – rozhoduje schválit předložené Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic 
pozemků týkající se pozemků p.č. 313/2 lesní pozemek, p.č. 374/1 ostatní plocha, ostatní komuni-
kace v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše, p.č. 2884/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 10. 2016
• 25/54/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 700/19, 602 
00 Brno; IČ:28273231 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Budova na Masarykově 
náměstí č. p. 86, Velká Bíteš“ – stavebně konstrukční řešení, kterým se prodlužuje termín plnění díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 10. 2016 

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Nabízím doučování. SŠ/ZŠ příp. VŠ. Hlavně MAT, FYZ, možno i ANJ. Velká Bíteš  
a blízké okolí. Více info na: 774 990 291.

Prodám palivové dřevo, ceny již od 600,-/m, tel: 608 065 337    
 
Sečení trávy, cena od 0,65 Kč / m2, tel: 608 065 337

Prodám zahradu s chatkou v zahrádkářské kolonii směrem na Křoví. Tel. 777 727 812.

Hledám šikovnou paní pro pravidelný úklid rodinného domu. Tel. 773 500 752.

Möbelix Brno obchodní dům s nábytkem hledá pro novou pobočku v Brně (u Decatlhonu) 
kolegy na pozici Skladník, montážník, řidič VZV. Nástup možný ihned, plat do 20.000,-
Kč. Životopis zaslat na manager.xn@moebelix.cz.

Komerční sdělení / Inzerce

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154,  tel.: 566 789 311,  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
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KOLÁČ PRO HOSPIC POPRVÉ VE VELKÉ BÍTEŠI 
 
Velkobítešské veřejnosti se letos poprvé představí Domácí hospicová péče Oblastní charity 
Žďár nad Sázavou, a to akcí nazvanou „Koláč pro hospic“, která se uskuteční ve středu 5. 
října 2016 mezi 10.00 až 15.00 hodinou na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.  
Charita tak naváže na předchozí ročníky, které v minulých letech oslovily žďárskou, 
velkomeziříčskou a bystřickou veřejnost a umožnily lidem formou zakoupení koláče přispět 
na činnost Domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou. Koláče věnovaly 
firmy Enpeka, a.s. a Pekařství Řečice. Partnerem kampaně se stalo město Velká Bíteš. 
Termín akce se pohybuje tradičně v období druhého říjnového týdne, kdy se koná Světový 
den hospiců a paliativní péče. Cílem této kampaně je zlepšit povědomí široké veřejnosti 
o hospicích a paliativní péči cíleně zaměřené na potřeby pacientů v pokročilých stádiích 
nevyléčitelných nemocí a zároveň získat finanční prostředky pro jejich činnost.  
Domácí hospicová péče je terénní službou působící po celém okrese  
Žďár nad Sázavou, sloužící těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím lidem, která  
poskytuje podporu i jejich blízkým pečujícím osobám. Tým pracovníků zahrnující lékaře, 
zdravotní sestry, pečovatelky, sociálního pracovníka, psychologa  
a duchovního umožňuje pacientovi dožít v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými 
blízkými. 

Gabriela Zítková, sociální pracovnice Domácí hospicové péče 
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 čištění sedacích souprav 

 čištění kožených sedacích souprav 
 čištění koberců 

 parní čištění interiérů vozidel 
 mytí oken 

 
 
 
 

605 332 806 
www.cistenisvihalek.cz 



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

Říjen 2016   | 55

Komerční sdělení / Inzerce

Abyste se mohli

ZNOVU 
USMÍVAT
www.bsmile.cz

zubní lékaři / zubní laboratoř / prodejna pomůcek ústní hygieny
dentální hygiena / bělení zubů

             Prodej domu v Holubí Zhoři

1.595.000,-Kč

         773 500 753
   Dvougenerační rodinný dům 5+1 s garáží a uzavřeným dvorem ve velmi dobrém 
stavu. UP 264 m2, ZP 244 m2, pozemek 648 m2.  IS – elektřina, jímka, voda.
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