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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
I když letošní bítešské hody jsou již za námi, příjemné do-
jmy a kladné hodnocení organizace a průběhu prakticky 
všech částí programu ve většině z nás jistě stále ještě pře-
trvávají. Poděkování všem organizátorům, zejména pak 
pracovníkům bítešského klubu kultury a všem aktérům 
hodů je jistě na místě. Během hodů jsem v našem městě 
přivítal návštěvu delegace z družebního města Hanu-
šovce nad Topľou, v čele s přednostou městského úřadu  
Ing. Miroslavem Benčou. Hosty byli též členové souboru 
Vargovčan a ĽH Dzugasovci, kteří nás opět po třech le-
tech příjemně potěšili hudbou a tancem v sobotu nejen 
na hodovém podiu, ale poté i na večerním společném „Česko – slovenském večeru s fol-
klorem“ v kulturním domě.  Program tradičních hodů letos navíc obohatilo slavnostní 
otevření nového náměstíčka za technickými službami a radnicí. Dvouhodinový kulturní 
program začal na hodovou středu bezprostředně po postavení máje. Pro mě byla milým 
překvapením jak vysoká účast občanů – většina z nich vydržela po celou délku programu,  
tak nadšení organizátorů – především Ivety Božkové ze svatebního salónu, úspěšně spolu-
pracovaly též technické služby. Děkuji tedy nejen jim, ale všem účinkujícím, zvlášť soubo-
rům ZUŠ pod vedením pana ředitele Kratochvíla. 

V následujících podzimních týdnech budeme netrpělivě čekat na zprávu o případném 
přidělení dotace pro základní školu. O dotaci z evropských fondů na celkovou rekonstrukci 
objektů školy Tišnovská – Za Školou je sice požádáno, avšak poskytovatel dotace zatím 
nerozhodl o financování jednotlivých projektů z dotační výzvy. Náš projekt je velkého 
rozsahu, zahrnuje obě budovy prvního stupně základní školy i spojovací krček s jídel-
nou a kuchyní. Je nutné, aby se jedna budova rekonstruovala v jednom školním roce,  
druhá v druhém a střední část během prázdnin. V návrhu harmonogramu jsou minimální 
rezervy, potřebujeme, aby stavba byla zahájena nejpozději do poloviny listopadu. Je nutné 
ještě před tím dokončit výběrové řízení, vybrat firmu a uzavřít smlouvu s tímto dodavate-
lem. Nicméně rozhodující pro start celé akce bude přiznání dotace. 

V měsíci říjnu budeme pokračovat ve stavební činnosti u řady akcí, kterými postupně 
měníme tvář našeho města. Budou jimi zejména pokračování budování inženýrských sítí 
a komunikací pro nové stavební parcely na Babinci, oprava poslední části hřbitovní zdi 
u kostela, rekonstrukce Lánic od Masarykova náměstí nebo dokončení chodníků a nové 
křižovatky v Nové Čtvrti u ulice Tišnovské. Poslední dvě silniční stavby by pak měly být 
zprovozněny pro dopravu již na konci října.

Ing. Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS

Neděle dne 1. října 2017 v 15.00 hodin
BOHOSLUŽBA U KAPLIČKY SV. FRANTIŠKA 
(lesní pramen pro obce Lesní Hluboké, Přibyslavice, motorest a motel)
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Sobota dne 7. října 2017 v 10.30 hodin
PĚŠÍ POUŤ DO NETÍNA
Vychází se od fary ve Velké Bíteši.
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Čtvrtek dne 5. října 2017 v 15.30 hodin
DRAKIÁDA
Sraz na poli mezi 1. a 2. mlýnem. Odchod ze školky je v 15.00 hod.
Velká draková soutěž – diplomy pro nej…, dárek, sladkost a čaj pro všechny děti, 
opékání špekáčků přinesených z domova.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Sobota dne 7. října 2017 od 8.00 do 12.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA PBS
Areál společnosti PBS, Vlkovská 279, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš

Sobota dne 7. října 2017 od 9.00 do 11.30 hodin
PODZIMNÍ I ZIMNÍ BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Neděle dne 8. října 2017 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: VĚRA SOSNAROVÁ – KRVAVÉ JAHODY 
Základní umělecká škola, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Kolpingova rodina Velká Bíteš

Od 9. října do 19. října 2017 po – pá 8.00 – 17.00, so 9.00 – 16.00, ne 13.00 – 16.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ – VI. ROČNÍK
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5
Organizují: Petra a František Šínovi ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
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Úterý dne 10. října 2017 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP – JANÁČKOVO KVARTETO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh

Čtvrtek dne 12. října 2017 v 17.00 hodin 
PROBLÉM S ÚNAVOU Z POHLEDU KŘESŤANA – beseda
V prostorách Apoštolské církve na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši v 1. patře (na pavlači). 
Organizuje: Apoštolská církev Velká Bíteš

Pátek dne 13. října v 17.00 hodin 
OLDŘICH Z CHLUMU – ROMÁN A SKUTEČNOST
Vyprávění se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
Velký výstavní sál muzea na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Pátek dne 13. října 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY „NEZMAŘI“
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 250,- Kč. Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, 
Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 14. října 2017 ve 13.30 hodin
„CVIČME JOGU“
Cvičení vhodné i pro začátečníky
Kontakt: Hana Holíková tel. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Neděle dne 15. října 2017 od 14.30 hodin
DRAKIÁDA
Na louce mezi Chobůtkami a PBS. Těšit se můžete na ukázku hasičské techniky, soutěže o nejza-
jímavější draky, skákací hrad a další zábavu. Nejlepší draky odmění místostarosta Tomáš Kučera.
Organizuje: KDU-ČSL a Kolpingova rodina

Úterý dne 17. října 2017 od 15.00 do 17.00 hodin. 
BABY CLUB
Hrací odpoledne pro rodiče a jejich děti od 2 – 6 let, které nenavštěvují MŠ.
Mateřská škola Lánice, s sebou přezůvky.
Organizuje: Mateřská škola Lánice
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Úterý dne 17. října v 17.00 hodin
AUTOSTOPEM NA RUSKÉM SEVERU (V POVODÍ SEVERNÍ DVINY)
Přednáška Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál muzea na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Středa dne 18. října 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Host Vítězslav Kratochvíl - Historie náboženství ve Velké Bíteši.
Přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek dne 19. října v 17.00 hodin 
NEJEN VÝŽIVOU KE ZDRAVÍ 
Beseda s výživovou poradkyní Terezou Kukol
V Městské knihovně Velká Bíteš.
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Pátek dne 20. října 2017 v 17.00 hodin
„ARCHEOLOGIE A MĚSTEČKO V KRAJINĚ“
Přednáška projektu proměny krajiny bítešska
V Městském muzeu ve Velké Bíteši. Přednášet budou doc. Petr Hrubý z Ústavu archeolo-
gie a muzeologie Masarykovy university v Brně a Mgr. Pavel Staněk z obecně prospěšné 
archeologické společnosti Archaia Brno.
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Sobota dne 21. října 2017 v 8.00 hodin
TURNAJ VE FLORBALU – PŘÍPRAVKY (CHLAPCI I DÍVKY)
Kontakt: Tomáš Rozmahel tel. 603 721 872
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Úterý dne 24.října 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Sobota dne 28. října 2017 ve 13.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna 
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub 



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

7Říjen 2017  |

PŘIPRAVUJEME: 

Pátek dne 3. listopadu 2017 v 19.00 hodin
„CAVEMAN“ 
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man show o tom, 
co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně 
utajených kvalitách obou pohlaví.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš. 
Vstupné: 350,- Kč
Organizuje: POINT s.r.o. 

Sobota dne 11. listopadu 2017 v 19.00 hodin
SVATOMARTINSKÉ HRANÍ S OCHUTNÁVKOU VÍNA
K poslechu i tanci bude hrát skupina „RETROBAND“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Vstupné: 300,- Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa dne 22. listopadu 2017 v 19.00 hodin
OLYMPIC PERMANENTNÍ TOUR 2017
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš. 
Vstupné: 590,- Kč.
Organizuje: VM art production 

Pátek dne 1. prosince 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY INFLAGRANTI S JOSEFEM VOJTKEM
Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZRUŠENO!
Zakoupené vstupenky lze vrátit na Klub kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5  
ve Velké Bíteši. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Agentura VIP ART COMPANY 

Pátek dne 15. prosince 2017 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Vstupné: 299,- Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE

POKRAČOVÁNÍ PRODEJE POZEMKŮ NA BABINCI

Upozorňujeme občany, že pokračuje prodej stavebních pozemků v lokalitě Babinec,  
a nabízíme ke koupi následující pozemky z II. etapy výstavby inženýrských sítí a dopravní 
infrastruktury:

• pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 
• pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 
• pozemek p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 
• pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 
• pozemek p.č. 2539/174 orná půda o výměře 1003 m2 
• pozemek p.č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 
• pozemek p.č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 
• pozemek p.č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 
• pozemek p.č. 2539/169 orná půda o výměře 904 m2 
• pozemek p.č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 
• pozemek p.č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 
• pozemek p.č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 

Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.vel-
kabites.cz (úřední deska).

Jana Pelánová

INFORMACE Z RADNICE

Rada města vydala nařízení města Velká Bíteš č. 2/2017 o parkování, které nabyde účinnosti 
dne 1. 11. 2017. 

Změna oproti stávajícímu systému parkování v centru města bude spočívat v nově vymezené 
oblasti parkování, v úpravě cenových hladin a možnosti placení dlouhodobého parkování. 

Ze zpoplatněných částí bude vyjmuta ulice Lánice. Na Masarykově náměstí, části ulice 
Kostelní a části ulice Hrnčířská, bude i nadále umožněno krátkodobé parkování za použití 
parkovacích kotoučů, přičemž tato oblast bude vymezena dopravní značkou. 

Cena parkování převyšujícího dvě hodiny v době od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 
hod. bude nově stanovena na 100 Kč.

Parkování v tomto případě bude řidičům umožněno po zakoupení parkovací karty  
(v současné době již využíváno) a nově bude také možné zaplatit formou SMS, načež bude 
řidiči doručen virtuální parkovací lístek přímo do mobilního telefonu pro předmětnou re-
gistrační značku.
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Veškeré změny budou platné od 1. 11. 2017. Více informací o platbě pomocí SMS na-
jdete na informačních tabulích, na webových stránkách města a v nařízení o parkování. 

Nikola Kučerová, majetkový odbor

ŠKOLY

POZVÁNKA DO MATEŘSKÉHO CENTRA BÍTEŠÁČEK

Nevíte co s dětmi za nepříznivého, podzimního počasí? Přijďte navštívit MC Bítešáček, 
které naleznete v prvním poschodí Kulturního domu ve Velké Bíteši. Přijďte si za námi 
vychutnat šálek kávy či čaje, seznámit se s dalšími maminkami a vrstevníky Vašich dětí. 
Program MC Bítešáček:
 • úterý VOLNÁ HERNA (otevřená od 9.00 – 11.00 hodin)
 • čtvrtek CVIČENÍ KAŠPÁREK (probíhá od 9.00 – 10.00 hodin)
 •  čtvrtek odpoledne VÝTVARNÁ VÝCHOVA (probíhá od 16.00 – 18.00 hodin,  

je určena pro děti od 1 roku za dopomoci rodičů.
Dovolujeme si Vás také pozvat na oblíbený podzimní i zimní bazárek dětského oblečení, který 

se uskuteční 7. října 2017 od 9.00 do 11.30 hodin v prostorách Kulturního domu ve Velké Bíteši. 
Těšíme se na spolupráci s novými maminkami i dětmi.

Pavla Stráníková za kolektiv MC Bítešáček

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU

Mateřská škola U Stadionu zve všechny děti z našeho města a okolí  
ve čtvrtek 5. října 2017 v 15.30 hodin na Drakiádu. Sraz je na poli mezi 
1. a 2. mlýnem v 15.30 hodin. Odchod ze školky je v 15.00 hod. Pro děti 
je připravena velká draková soutěž – diplomy pro nej…, dárek, sladkost  
a čaj pro všechny děti, opékání špekáčků přinesených z domova.

Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI TOPSET S.R.O.

Děkujeme společnosti TOPSET s.r.o. (bývalý Postforming) za finanční dar naší škole, 
který využijeme k zakoupení didaktických pomůcek. 

Jiřina Janíková, ředitelka Mateřské školy U Stadionu
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PODPORA A ROZVOJ MŠ VELKÁ BÍTEŠ

Mateřská škola Masarykovo náměstí a MŠ Lánice realizuje projekt PODPORA  
A ROZVOJ MŠ VELKÁ BÍTEŠ, který je spolufinancován Evropskou unií. 
Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005865 

Mateřská škola zpracovala a byl jí schválen výše uvedený projekt. Hlavním cílem vy-
hlášené výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou zjednodušeného vykazování, 
tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt školy je zaměřen na kombinaci následujících témat:
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů 
 • společné vzdělávání dětí a žáků
 • usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy
 • podpora extrakurikulárních aktivit
 • spolupráce s rodiči dětí a žáků

Podpořené osoby: děti v mateřské škole, rodiče dětí, pedagogičtí a vedoucí pracovníci školy.
Celková částka na realizaci projektu: 472 168,- Kč.
Fyzická realizace projektu: zahájení 1. 9. 2017, ukončení projektu 31. 8.2019.

Hana Sedláková, ředitelka školy

PROJEKT „PODPORA ŽÁKŮ SE SVP“

Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace realizuje od 1. 9. 2017 
do 31. 8. 2019 projekt „Podpora žáků se SVP“ v rámci programu Operační program Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání. 
Celková částka na projekt činní: 275.046,- Kč
Projekt „Podpora žáků se SVP“ je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je usnadnění implementace inkluzivního vzdělávání do škol. Zlepšení kva-
lity vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. 
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Podporovanými aktivitami jsou:
 •  Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
   Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky zá-

kladní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompe-
tencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického my-
šlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do 
povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní 
rozvoj pedagogických pracovníků.

 • Čtenářský klub pro žáky ZŠ
   Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu 

volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané zna-
losti dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání 
žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pra-
covníků.

 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
   Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím 

možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit zvyk provádět samostatnou 
odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzděláva-
cím programem v hlavních vyučovacích předmětech.

Blanka Gaizurová, ředitelka ZŠ

ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

Ani jsme se nenadáli a „velké“ prázdniny jsou za námi. V pondělí 4. září začal nový 
školní rok 2017 – 2018. Do zdejší školy nastoupilo celkem 620 žáků. Úplně poprvé za-
sedlo do školních lavic 69 prvňáčků – 37 chlapců a 32 dívek. Aby jim první školní den 
utkvěl nadlouho v paměti, přišli je jako tradičně přivítat velcí kamarádi z devátých tříd. 
Pod taktovkou svých třídních učitelek, P. Švihálkové a Z. Simonové, předvedli hezké 
pásmo plné vtipů, básniček, písní a zábavného povídání.

Žáky, kteří přešli z prvního stupně na druhý a stali se šesťáky, čekal hned v prvním 
týdnu adaptační program. Tentokrát se uskutečnil přímo v budově školy. Cílem kurzu 
bylo umožnit vzájemné seznámení žáků a třídních učitelů ve formální i neformální 
rovině a podpořit rozvoj skupinové dynamiky třídy, umožnit rychlejší poznání a vést  
k pozitivnímu klimatu třídy. Důraz byl kladen na vytvoření kolektivu a nastolení dobrých 
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vztahů ve třídách. Tým zkušených pedagogů a psychologů pro žáky připravil také mnoho 
týmových a stmelovacích her. 

Každoročně se v naší škole uskutečňuje program dopravní výchovy pro žáky 
čtvrtých tříd. Nejinak tomu bylo i letos. Již 6. září se z žáků stali cyklisté a chodci.  
Lektor pan Prudík bedlivě dohlížel na všechny účastníky provozu, udílel rady i napo-
menutí. Paní učitelky Syslová a Videnská se spolu s žáky těší na podzimní pokračování 
dopravní výchovy.

Z dopravní výchovy.  |  Foto: I. Syslová

Z adaptačního kurzu.  |  Foto: V. Poláchová



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

13Říjen 2017  |

Během září proběhne několik dalších zajímavých akcí, šesté třídy navštíví místní 
městskou knihovnu, dravé ptáky žáci celé školy zhlédnou na akci pořádané společností 
Zeyferus, čeká nás přespolní běh nebo Svatováclavský pochod. Ve škole se nenudíme.

Eva Čermáková

KULTURA

PRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ S PAVLEM HELANEM

Tentokrát ne v parku před kul-
turním domem ve Velké Bíteši,  
ale z důvodu nepříznivého počasí se 
v sále kulturního domu rozezněl pří-
jemný hlas Pavla Helana. Bylo to po-
slední prázdninovou neděli 27. srpna. 
Oblíbený skladatel, kytarista a zpěvák 
vystoupil od 16.00 hodin společně se 
svým hostem, violoncellistou Štěpá-
nem Švestkou, kterého „Bítešáci“ již 
znají z „Shadow Quartet“. Toto skvěle 
sehrané duo na vystoupení přilákalo 
velké množství diváků od nejmen-
ších až po dříve narozené. Přítomní se dobře bavili od začátku až do konce. Svojí hudbou,  
inteligentním humorem sobě vlastním doslova učarovali celému publiku. Pavel se Štěpánem 
hráli písničky ze své i cizí produkce. Příjemné odpoledne uběhlo velmi rychle. 

Informační centrum a Klub kultury

HODOVÁ SVATEBNÍ SHOW

Ve středu 6. září v 17.30 proběhlo slavnostní otevření nového prostranství za radnicí,  
ve kterém nyní můžete navštívit: Kosmetický salon Iveta Božková, Svatební salon Marilyn, 
Vlasové studio Ell a pracoviště městské policie. Při otevření pronesl úvodní projev starosta 
města Ing. Milan Vlček. Celým programem prováděl moderátor Rádio Čas a zpěvák rockové 
skupiny Robur-rock, Petr Sedlák. Na začátku programu si návštěvníci mohli poslechnout vy-
stoupení dětí ze ZUŠ a jejich Zuška Bandu, pěvecký sbor ZUŠ a vystoupení Kateřiny Vrzalové. 
Hlavním bodem programu a třešničkou na dortu byla přehlídka exkluzivních svatebních šatů 
svatebního salonu Marilyn, které skvěle odprezentovaly krásné nevěsty a ženichové, které na 

Pavel Helan a Štěpán Švestka v bítešském KD.  |  Foto: Tomáš Škoda
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molo uvedly malé družičky. Na módní show nava-
zovalo pásmo folklorního tanečního souboru Ba-
jdyš z Třebíče. Dále diváci měli možnost shlédnout 
ukázku moderní gymnastiky Velká Bíteš a vystou-
pení Kung Fu Akademie Yulong.

Tímto bych chtěla poděkovat účastníkům této 
akce. Mé velké díky patří především všem příz-
nivcům, kteří si tuto show nenechali ujít, i těm, 
kteří se na jejím vzniku podíleli. Těším se třeba 
za rok. 

Iveta Božková

„HODY BELE“

Letošní hody jsou opět za námi. A že byly opravdu vydařené! Prožili jsme krásné léto 
po boku chasy, rychtářského páru a konšelských párů. Tímto bychom chtěli poděkovat ne-
jen jim, ale i hodovým policajtům, cikánům, katovi, písařovi, organizátorům a mnoha dal-
ším, kteří se podíleli na průběhu této krásné události. Moc si vážíme jejich úsilí a nadšení,  
které do příprav vkládali. Vytvořili kolem nás skvělou partu lidí, nabitou pozitivní energií, 
která se před ničím nezastavila a nadšeně se zhostila jak práce a povinností, tak zábavy.  
A přestože i v září jsme měli takové aprílové počasí, ani déšť na zvaní či hodovou neděli nám 
nedokázal zkazit náladu. Ba naopak ji ještě pozvedl! Čí byly hody 2017? No přece NAŠE!

Lukáš Veleba a Eliška Brázdilová, hlavní stárek a stárka

„HODE BELE, HODE BODÓ!“

Skácení máje uzavřelo letošní hodové dění v Bíteši. Mnozí z nás již jen melancholicky 
vzpomínají na teplé dny i noci a pomalu se smiřují s tím, že teď (tedy po hodech) už na naše 
dveře brzy zaklepe zima, „za chvilku“ jsou tu Vánoce a konec roku 2017. 

Není třeba propadat pesimismu! Vánoce jsou přece svátky klidu, míru, rodinné pohody 
a konec kalendářního roku s sebou přináší mnohá příjemná očekávání i naději na úspěšný, 
šťastný a veselý nový rok 2018. A co je důležité, v novém roce opět budou hody! A to si 
pište, že budou! Nejen díky podpoře vedení města, aktivitě organizátorů z řad místních 
organizací a spolků, ale hlavně díky chase, která v Bíteši ŽIJE. 

Lukáš Veleba, letošní hlavní stárek, přesvědčil o své nesmrtelnosti nejen partnerku 
Elišku, ale i celou chasu, dámy konšelky, pány konšele a rychtářský pár. Stárky i stárci byli 
plní energie, veškerou práci odváděli poctivě, svědomitě, v dobrém rozpoložení, s přátel-
skými úsměvy. Také jejich následná společná setkání a večerní posezení se pokaždé ode-
hrávala v příjemné atmosféře. Bylo vidět, že bítešská chasa roku 2017 není jen skupinou 
28 párů mladých lidí, kteří si spolu pod májí zatančí českou a moravskou besedu a poté si 

Svatební show.  |  Foto: Archiv Ivety Božkové
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„dají na rok pohov“. Je to parta kamarádů, kteří při sobě stojí, společnými silami odvedou 
obrovský kus práce, umí se smysluplně bavit, zahrát si na hudební nástroje a k tomu zazpí-
vat. Vztahy, jež si mezi sebou vytvořili, mají a zajisté ještě budou mít delší trvání než jen 
na období předhodové a hodové. 

Chasa v čele s hlavním stárkem a stárkou si rozhodně zaslouží pochvalu a poděkování: 
za to, jak precizně nacvičili obě besedy, za to, kolik času a energie byli ochotni a schopni 
hodům a jejich přípravám věnovat, za krásnou „máju“, za to, jakého vtipného si to sehnali 
písaře a že nám zajistili poctivě (dokonce zdarma) pracující „policajty“ a neskutečně ak-
tivní „cigány“, …Samozřejmě i za to, že se vzorně starali o svou „vrchnost“, tedy o rych-
táře, rychtářku a všechny tři konšelské páry. 

Letošní hody nebyly organizačně úplně jednoduché. Často se hledala náhradní řešení 
původně jinak naplánovaných činností, např. kvůli zajištění dovozu máje na náměstí 
nebo v souvislosti s deštěm, který komplikoval mnohé akce. Např. rychtáři a chase déšť 
pokazil rychtářskou bečku, dovoz chvojek, zvaní na hody, velmi vtipně nás všechny 
napínal na stavění máje, ohrozil i samotnou hodovou neděli. Všechny prekérní situace 
jsme ale nakonec zvládli, kritické okamžiky překonali. Dokonce i počasí se v důležitých 
momentech umoudřilo. Otázkou zůstává, jestli to byla náhoda, nebo zásluha našeho pana 
faráře. I jemu se sluší poděkovat, přislíbil totiž chase, že se nám tam nahoře za pěkné 
hodové počasí přimluví. Jak to s počasím bylo doopravdy, už asi nezjistíme, s čistým 
svědomím ale můžeme prohlásit, že se bítešské hody roku 2017 vydařily a všichni jsme 
si je náležitě užili.

Eliško, Lukáši, chaso, konšelé, přátelé, příbuzní a vy všichni, kdo jste se jakkoliv zapo-
jili do organizace letošních hodů v Bíteši, děkujeme Vám za krásné – pro nás nezapome-
nutelné – hody 2017!

Šárka a Jiří Dohnalovi

HODOVÉ OZVĚNY

PONDĚLÍ 4. ZÁŘÍ

Vernisáž hodové výstavy obrazů a keramiky Veroniky Bártové

Z vernisáže.  |  Foto: Otto Hasoň
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S názvem „To.Viž“ se konala na začátku hodového týdne. Výstavu zahájil ředitel ICaKK 
Tomáš Jelínek, předal slovo PaedDr. Evě Kočí Valové, která svým procítěným průvodním 
slovem navodila příjemnou atmosféru velkému množství návštěvníků. O kulturní pro-
gram se postaral kytarista Stanislav Filip a Anna Schwarzbachová. Mgr. Veronika Bártová,  
rozená Součková, žije se svojí rodinou ve Velké Bíteši, kde učí na II. stupni základní školy. 
Její hlavní specializací je výtvarná výchova, na kterou úspěšně navazuje vlastní uměleckou 
tvorbou ve svém volném čase.

STŘEDA 6. ZÁŘÍ

Den otevřených dveří fy AUTOIMPEX
Konal se v první hodový den. Firma využila tuto příležitost a v den zahájení bítešských 

hodů pozvala své obchodní partnery – dodavatele, odběratele a ostatní zákazníky, aby je 
seznámila se současným stavem a představila firemní novinky. Možnost poznat úspěšný 
bítešský podnik měla také veřejnost, pro kterou to byl příjemný začátek hodového týdne. 
Akce byla zakončena společenským večerem v hodovém sklípku „Na Staré poště“. Při této 
příležitosti jsem se zeptal zakladatelů firmy manželů Reinwartových:

Jaký máte dnes pocit jako zakladatelé firmy AUTOIMPEX?
My jsme firmu Autoimpex založili před více jak pětadvaceti lety se sedmi lidmi.  

Dnes se ta celá skupina rozrostla na více než sedmdesát lidí. Dříve jsme byli generálním 
dovozcem nákladních vozidel firmy STEYER, pro tehdejší Československo. Převzetím 
fy Steyer firmou MAN jsme se stali jedním ze čtyř dealerů v ČR se servisními dílnami. 
Firma se velice dobře vyvíjela, my jsme zestárli a říkali jsme si, že budeme muset pomalu 
odejít. Pokusili jsme se oslovit více lidí, ale nakonec jsme našli ideální následovníky  
v rodině Štefků, protože oni tu naši firmu vedou v tom původním duchu. Je to logické,  
jsou mladí a plni elánu, nic lepšího nás nemohlo potkat. Dobré to bylo i pro Štefkovy, 
protože oni převzali normálně fungující podnik a my jsme tomu rádi. Jsme velice hrdi, že 
firmu převzala Štefkova rodina. 

To se dobře poslouchá, Vy jste v současné době důchodce?
Ano, částečný důchodce…

A žijete ve Vídni.
Ano, bydlíme ve Vídni.

O doplnění jsem požádal současného majitele firmy Jana Štefka a jejího ředitele 
Ing. Zbyňka Schwarzbacha:

Při příležitosti Dne otevřených dveří předala firma 14 kusů odvozních souprav pro pře-
pravu dřeva firmě Logistic Solution a podepsala dohodu o partnerství s firmou Agrotec 
Hustopeče. 
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ČTVRTEK 7. ZÁŘÍ

(Ne)jen operní koncert
Mimořádný koncert BHP s tímto poněkud „záhadným“ názvem něco naznačoval – a to 

oprávněně: Čtveřice mladých umělců: Nikola Uramová, Marie Mičánová, Martin Vydra  
a Ondřej Slavičínský, doprovázených klavíristkou Janou Rambouskovou, místní rodačkou 
a absolventkou zdejší ZUŠ - nejenže brilantně odzpívala populární melodické árie, z nichž 
některé doplnila vtipnými scénkami, ale dokázala také navázat živý kontakt s posluchači, 
kteří zcela zaplnili velký sál kulturního domu. K jejich svátečnímu zážitku přispělo také 
společenské oblečení interpretů – nádherné róby „děvčat“ v pastelových barvách i per-
fektně střižené tmavé obleky mužů. Zjišťuji, že se díky „Ottovi“ pozvolna vytváří tradice 
každoročních kvalitních hodových koncertů.

PÁTEK 8. ZÁŘÍ

Páteční večer
Patří k největším hodovým zážitkům. Lidé nemusí ráno do práce a v sobotu mohou reno-

vovat síly, aby v neděli byli v „cajku“. Počasí nebylo zcela ideální, ale bohatý a perfektně 
připravený program to nemohlo ohrozit:

Narozeninový koncert Petra Bende
Více než tisícovka návštěvníků shromážděných kolem velkého pódia zdobícího bítešské 

náměstí, sledovala s velkým zájmem tuto ojedinělou produkci. Petr Bende slavil nejen 
životní jubileum, ale také 20 let své hudební kariéry. „Doma“ v Bíteši se chtěl ukázat,  
a to se mu určitě podařilo. Zpíval se svoji věrnou kapelou, doplněnou velkým dechovým 
Big Bandem. K nevšednímu zážitku přispěli také jeho hosté: Richard Tesařík – legenda 
skupiny Yoyo Band, Bohouš Josef – zpěvák skupiny Burma Jones, hitmaker Ivan Hlas  
a Roman Horký – frontman skupiny Kamelot.

Dvouhodinový koncert plný skvělé muziky byl podpořen ojedinělou zvukovou aparatu-
rou, světelným parkem i netradiční video produkcí.

Cimbálová muzika Jaroslava Čecha
Také toto seskupení výborných muzikantů 

nemohlo na bítešských hodech chybět. Bylo 
skvělým doplňkem hlavního programu a při-
spělo k žánrovému obohacení večerní nabídky.

SOBOTA 9. ZÁŘÍ

Česko-slovenský večer s folklórem
Byl úspěšným pokračováním družebních vztahů Cimbálová muzika Jaroslava Čecha.  |  Foto: Otto Hasoň
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mezi Velkou Bíteší a východoslovenským městem Hanušovce nad Topľou, jejichž základ byl 
položen v roce 2002. Oba účinkující soubory - Národopisný soubor Bítešan a partnerský slo-
venský folklórní soubor Vargovčan, rozproudily nejen svoje taneční páry, ale dokázaly přimět 
také mnohé návštěvníky k nečekaným tanečním kreacím. Svůj velký podíl na tom má zajisté, 
také dobrý hodový „truňk“, zvláště, když „žízeň bývá někdy silnější než touha po domově“,  
jak prohlásil jeden známý bítešský samorost.

Naše město může být pyšné, že takto přispívá k tomuto neformálnímu a intenzívně  
„žitému“ přátelství i k uchování tradiční lidové kultury obou našich národů. Organizace 
formou V.I.P. byla perfektní, sál zaplněný, nálada výborná a přátelství zpečetěno.

NEDĚLE 10. ZÁŘÍ

Ohlasy
Je hodová neděle, na parketu doznívají poslední tóny Moravské besedy a na lavičce  

u „fontánek“ sedí tři starší sympatické paní, jejichž tváře ani dnes nezapřou někdejší při-
tažlivost. Jedna z nich mě poznala a oslovila:

„Pane K., ty vaše bítešský hody, to je neco nádhernýho a ešče na tom pěkně spraveným 
náměstí, to se nikde nevidí, tady ženský z Medříče to mužó potvrdit. Vyřiďte to prosím dál 
– všem, všem, co se na tom podíleli, poděkujte.“

„Paní vyřídím, ale bude to fuška, je jich moc“, slíbil jsem. Takže Vy všichni – zaměst-
nanci Informačního centra a Klubu kultury, rychtáři a rychtářko, hlavní stárku a stárko 
s veškerou chasou, soubore „Bítešan“ i Ty písaři, konšelé, fraucimóre, policajti, cigáni, 
vozkové, pracovníci Technických služeb, městského úřadu, radnice a Vy všichni, kteří jste 
se na letošních hodech, včetně nádherného „Setkání na Podhorácku“, podíleli, – přijměte 
toto prosté, ale o to upřímnější poděkování. V celém tom pestrém souhrnu to byla opravdu 
nádhera, podtržená příznivým počasím, načasovaným téměř do poslední hodiny. 

STŘEDA 13. ZÁŘÍ

Kácení máje
V rybářském sklípku jsem se dal do řeči s dvěma „podlaháři“ z podkrušnohorského 

města Oseku, pracujícími v blízkém okolí. Protože měli po šichtě a byli ubytováni v kul-
turním domě, využili této příležitosti a zúčastnili se kácení máje. Jeden si dal řízek z kapra, 
kterým byl doslova nadšen a prohlásil: „Takovou dobrotu jsem v životě nejedl, jak to ti 
chlapi jen dělají?“ Druhý měl obavy z kostí a to ještě nevěděl, že „naši“ rybáři dovedou 
zpracovat ocasní část ryby tak, že se dá jíst jako štrůdl. Rybu jsme zapíjeli vínem a já se 
snažil představit naše město i naše tradiční hody. 

Potom jsme odešli do átria „Na Pětce“, kde se v tu dobu připravovala mohutná aparatura 
pro vystoupení skupiny SPRINT. Pokračovali jsme v diskusi, líbilo se jim město i morav-
ská srdečnost a pohostinnost. Z míry mě vyvedl pouze dotaz staršího z nich: „Kde tady 
máte nějakej market, chtěl bych si pořádně nakoupit?“ Poznal, že mě otázka zaskočila  
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a raději pokračoval sám: „Vy ste snad jediný město v republice, který nemá… Rázně jsem 
jej přerušil: „Víš co, nech toho, já raděj skočím pro víno!“…A potom při dobrém vínečku, 
burčáku, zpěvu a výborné náladě jsme zůstali téměř do konce...

… A skončil Bítešský rok. Co přinese ten další, neví nikdo z nás, a je to dobře...

Alois Koukola

HODOVÁ NÁVŠTĚVA ZE SLOVENSKA

V době konání našich letošních hodů 
jsme měli čest hostit vítanou návštěvu 
ze Slovenska, z našeho družebního 
města, Hanušovců nad Topľou. Dele-
gaci tvořili přednosta městského úřadu 
Ing. Miroslav Benča, ředitelka měst-
ského kulturního střediska Bc. Ĺubica 
Tomková, vedoucí školského úřadu 
Mgr. Ĺubica Vargová a pochopitelně 
také členové a členky FS Vargovčan  
a muzikanti ĽH Dzugasovci.

Letošní hody jsou za námi.  |  Foto: Otto Hasoň

Česko – slovenský večer v KD.  |  Foto: Tomáš Škoda
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Naši slovenští přátelé přijeli už na hodový pátek odpoledne, dokonce o něco dřív než 
jsme je očekávali, takže neproběhlo jejich přivítání členy Bítešanu, jak bylo plánováno. 
Naše shledání bylo přesto velmi milé a srdečné. Vzhledem k relativně velkému počtu na-
šich hostů se nepodařilo ubytovat všechny pod jednu střechu a bylo nutné je rozdělit do tří 
skupin. První z nich byla ubytována v Hotelu U Raušů, kde se jí ujal osobně pan hoteliér 
Jiří Rauš, druhá v Pensionu U Vrány, o tu se postaral Drahomír Palát, a poslední skupina 
našla svoje zázemí na pokojích bítešského kulturního domu.

Poté, co se naši hosté zabydleli ve svých pokojích a trošku si odpočli po dlouhé a ná-
ročné cestě, nás čekala společná večeře v Selské hospodě U Vrány. Tam jsme se mohli 
konečně všichni vzájemně pozdravit a starosta našeho města, Milan Vlček mohl konečně 
celou delegaci přede všemi oficiálně přivítat. Po večeři následoval volný program, aby si 
naši hosté mohli najít vyžití podle svého gusta a vychutnali si atmosféru našich hodů se 
vším všudy. Nabízely se jim tradiční sklípky a mázhauzy, stánky s občerstvením, lunapark 
a v neposlední řadě koncert Petra Bende na náměstí. Přestože k vidění, slyšení i ochutná-
vání toho bylo všude víc než dost, netrvalo dlouho a většina z nás se opět sešla v Selské 
hospodě. Vytáhly se nástroje, zpívali jsme, tančili a utvrzovali naši družbu.

Druhý den byl na programu společný oběd v Restauraci U Raušů, kam byli rovněž po-
zváni další významní hosté, mimo jiné ředitel Technických služeb Ing. Gaizura, ředitelka 
Základní školy Tišnovská Mgr. Gaizurová a ředitel Základní umělecké školy pan Kra-
tochvíl. 

Odpoledne probíhal na náměstí, letos nikoli na hodovém pódiu, ale na krytém pódiu  
s projekcí na LED obrazovku, již 15. ročník folklórního festivalu Setkání na Podhorácku. 
Nám, nejstarší sekci národopisného souboru Bítešan, za doprovodu Houslové muziky Bí-
tešan, patřil tradičně závěr odpoledního programu a po nás dostali příležitost naši slovenští 
kamarádi, aby v krátké ukázce nalákali diváky, na co že se mohou těšit večer, při jejich 
hlavním vystoupení na bítešském náměstí.

A že se večer bylo na co dívat! Atmosféru vystoupení umocnila tma, takže o to více 
vynikly jejich barevné kroje (po pravdě řečeno ani nevím, kolik jich v průběhu vystoupení 
vystřídali), podpořené světelnými efekty a projekcí na LED obrazovku. Diváci měli mož-
nost poslechnout si typické východňárské melodie v podání mladých, temperamentních 
muzikantů ĽH Dzugasovci a zhlédnout zajímavé choreografie v precizním provedení ta-
nečníků a tanečnic FS Vargovčan.

Sobotní večer byl opravdu nabitý. Jen co skončilo vystoupení Vargovčanu na náměstí, 
přesouvali jsme se do kulturního domu, kde měl proběhnout večer česko – slovenského 
přátelství, samozřejmě za účasti zástupců obou našich družebních měst a členů našich 
folklórních souborů. Večera se dále zúčastnili hodový rychtář s rychtářkou, s konšely  
a konšelkami, pochopitelně podporováni chasou, a dále pak široká veřejnost. O událost byl 
tak veliký zájem, že se ještě těsně před zahájením musely doplňovat stoly a židle v sálu,  
a přesto na všechny příchozí místo k sezení nevyšlo.

Někteří z nás toho stejně moc nenaseděli, protože muzikanti Houslové muziky Bítešan  
a Ľudové hudby Dzugasovci po celý večer neúnavně hráli a zpívali. Samozřejmě nechy-
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běly ani oficiality, projevy a poděkování, ale většina večera se nesla v neformálním duchu 
a všichni se spontánně bavili, zpívali a tancovali. Družební večer se zkrátka vydařil!

V neděli ještě členové Vargovčanu svou účastí podpořili hodový průvod, ale hlavní ho-
dový program už museli oželet, protože přišel čas balení, loučení a odjezdu. Čekala je ještě 
cesta zpátky na východ Slovenska, do jejich domovů v Hanušovcích nad Topľou. A jelikož 
většina z nich je žáky či studenty, tudíž v pondělí ráno museli jít do škol, bylo zapotřebí 
přijet v rozumném čase.

Loučení bývá vždycky vřelejší a dojemnější, protože za dobu pobytu vznikají nová přá-
telství a ta stará se upevňují. Ne jinak tomu bylo samozřejmě i u nás. Vyjádřeno slovy 
klasika: „jedno oko nezůstalo suché“. Myslím si, že jsme našim přátelům oplatili jejich 
pohostinnost z loňska, a že si pobyt u nás náležitě užili a budou na nás v dobrém vzpomí-
nat. Stejně jako my! Za sebe můžu prohlásit, že se už teď na další milá setkání moc těším.

Honza Hotárek, Bítešan

HODY A FOLKLÓR

Hody 2017 jsou za námi, vše je poklizeno a z ničeho už není patrno, že se ještě před 
několika dny nad střechami domů tyčila mája, zřejmě nejvýraznější symbol našich hodů. 
Ještě než se pokusím ty letošní v krátkosti zhodnotit, dovolte mi, abych se zamyslel nad 
tím, co vlastně dělá hody hodama.

Jak už jsem předeslal, je to určitě mája, dále samozřejmě rychtář a právo. Nic z toho 
by ale nebylo bez chasy, takže chasa je jistojistě nedílnou součástí hodů a vlastně i jejich 
každoročním tvůrcem. A co dál? Co ještě je tradiční součástí hodů a co už není? Jsou to 
kolotoče a lunapark? Koncerty populárních hudebníků? Stánky s pivem nebo ponožkami?

Přestože mnoho návštěvníků přichází na hody z nejrůznějších jiných důvodů, podstatou 
hodů jsou bezesporu lidové tradice, tzn. folklór. Součástí bítešských hodů, a já si troufám 
říct, že nedílnou, je sobotní folklórní festival Setkání na Podhorácku. V neděli patří pódium 
a náměstí krojované chase a v sobotu krojovaným účastníkům festivalu, zejména těm nej-
mladším. Ti totiž jednou dorostou, převezmou hodovou štafetu a stanou se „chasou“. Je to 
takový „hodový potěr“ a je tudíž zapotřebí se o něj co nejlépe postarat, mimo jiné právě 
podporou sobotního festivalu.

Já samozřejmě chápu snahu spolků, organizací a dalších subjektů využít návštěvnosti 
hodů „pro sebe“, ale přetahování se o diváky a návštěvníky není podle mě ta správná cesta. 
Jsem přesvědčen o tom, že je spousta nevyužitého prostoru a příležitostí například o pouti, 
a že by proto nebylo na škodu (spíš právě naopak), kdyby se iniciátoři nejrůznějších akcí 
pokusili zaměřit právě na ni.

A teď konečně k těm letošním hodům. Mája byla sice o něco menší, ale byla pěkná, 
krásně oškrábaná a nazdobená, zkrátka povedla se. Rychtářské a konšelské páry zvládaly 
svoje role na výbornou, stejně tak písař, policajti a hodoví cigáni. Chasa pod vedením 
hlavního páru taky všechno zvládla. Nějaký drobný nedostatek se samozřejmě vždycky 
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najde, za sebe musím zmínit, že jsem postrádal tradiční kolečko pod májou, ale celkové 
hodnocení je určitě výborné.

Počasí v podstatě taky vyšlo, i když ten nedělní déšť mohl ještě aspoň dvě hodinky po-
čkat. Na druhou stranu mohlo pršet od rána, takže buďme rádi za to, co bylo.

Sobotní Podhorácko se poněkud netradičně nekonalo na hlavním hodovém pódiu,  
ale na vedlejším krytém, vybaveném projekcí na LED obrazovku. Myslím si, že se to se-
tkalo převážně s pozitivní odezvou, a že tím byla celá akce příjemně zpestřena.

Do programu hodů bohužel zasáhla neočekávaná událost, a to automobilová havárie sku-
piny R2 Brothers při cestě do Velké Bíteše, takže jsme museli oželet vystoupení nejrychlej-
šího cimbalisty na světě. Program byl přesto bohatý a každý si v něm mohl najít to své. 

Letošní hody se zkrátka vydařily, díky Vám všem, co jste se na jejich přípravě a reali-
zaci podíleli. Jsem hrdý na to, že v našem městě tuto tradici máme a pevně věřím, že si ji 
udržíme i do budoucna.

Honza Hotárek, Bítešan

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM  
ZA BÍTEŠSKÉ HODY 2017

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 6. září do 13. září 2017. Děkujeme městu Velká Bí-
teš, Technickým službám Velká Bíteš s.r.o., řediteli SOŠ Ing. Josefu Chytkovi, jeho žá-
kům, především mistrům Bc. Aleši Janíčkovi, Jozefu Jackovi a Miroslavu Smejkalovi,  
Městské policii a službám Security Monit, s.r.o. 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 zejména Auto Dobrovolný VM, s.r.o.; J.P.N. Cars s.r.o.; Autonova Brno; PBS Velká 
Bíteš, Středisko praktického vyučování; BDS spol. s r.o.; Žďárský deník – Vltava Labe 
Media a.s.; 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.; Pivovar Svijany a.s.; Uzenářství a La-
hůdky Sláma s.r.o.; Cukrárna u Zdubů; Mihal s.r.o.; Hotel U Raušů; Květiny, zahrádkářské 
potřeby Drlíčková a všem ostatním firmám a lidem, kteří se aktivně podíleli na hladkém 
průběhu letošních hodů. 

Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP  
ANEB OPERA NENÍ ŽÁDNÁ NUDA

Dne 7. 9. 2017 byla zahájena mimořádným koncertem 21. sezóna Bítešského hudebního 
půlkruhu. Z pohledu nás pořadatelů máme za sebou dvě desetiletí náročné, ale úspěšné a obo-
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hacující činnosti, jejímž prostřednictvím přinášíme lidem nezapomenutelné hudební zážitky. 
Z hlediska lidského se však nacházíme teprve na prahu dospělosti a doufám, že toho máme 
ještě hodně před sebou. Stejně tak jako mladí umělci, kteří nám 21. sezónu zahájili.

Čtyři zpěváci – Ondřej Slavičínský, Martin Vydra, Nikola Uramová a Marie Mičánová 
– a klavíristka Jana Rambousková nám ukázali, že opera opravdu nemusí být žádná nuda.  
Se svým mladickým elánem, entusiasmem a vysokou mírou profesionality nás provedli 
nejznámějšími operními díly a áriemi. Za vznikem představení stojí paradoxně nejmladší 
člen uskupení, basbarytonista Ondřej Slavičínský, kterému je nyní teprve 19 let. Celý pro-
gram vymyslel, sestavil, účinkuje v něm a provází jej slovem. 

V průběhu večera jsme vyslechli známé melodie českých tvůrců B. Smetany a A. Dvo-
řáka a také árie světových autorů, jako např. W. A. Mozarta, G. Rossiniho, G. Verdiho  
aj. Pro odlehčení zazněly ukázky z operet F. Lehára, J. Offenbacha a muzikálové hity 
A. L. Webera. Věřím, že nejen já, ale i ostatní posluchači ve zcela zaplněném sále kul-
turního domu budou na tento večer dlouho vzpomínat. Za mě osobně koncert předčil 
očekávání. Možná nebyl technicky zcela dokonalý a bezchybný, ale to není podstatné. 
Na dokonalost mají mladí umělci ještě deset, patnáct let čas. Co je ale třeba vysoce 
ocenit, je obrovské nasazení, pěvecké výkony, velmi vtipná a přitom vkusná interpre-
tace, přirozený kontakt s publikem a neméně důležitý citlivý klavírní doprovod. Spe-
ciální pochvalu si za svůj výkon zaslouží Ondřej Slavičínský. Jeho krásná barva hlasu,  
výborná pěvecká technika, precizní výslovnost a velmi přesvědčivý herecký projev mu 
otevírají cestu k úspěšné kariéře.

Mladí pěvci s klavíristkou Janou Rambouskovou.  |  Foto: Otto Hasoň
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Doufejme, že mladým hudebníkům jejich nadšení vydrží, a pokud se budou ubírat vyty-
čenou cestou, určitě se ve světě hudby neztratí. 

Marika Kašparová

DÍVKY Z BÍTEŠANU NA SLOVÁCKÝCH SLAVNOSTECH

Účesy a obřadní úprava hlavy žen byly tématem XV. ročníku odborného pořadu, 
který se v rámci několikadenního programu Slováckých slavností vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti každoročně koná na Kolejním nádvoří v historickém 
centru města. Tentokrát termín akce připadl na neděli 10. září 2017. Úvodní píseň 
„Nezaplétajte, mamičko, mňa na tuho“ dala této přehlídce název. Etnografky Slovác-
kého muzea PhDr. Ludmila Tarcalová a Mgr. Marta Kondrová připravily výběr nejza-
jímavějších typů účesů, které předvedly dvě desítky figurantek v regionálních krojích  
z oblasti Slovácka a Brněnska. Ke spolupráci bylo vyzváno rovněž Regionální pra-
coviště tradiční lidové kultury v Kraji Vysočina a pozvání přijaly dvě dívky z Velké 
Bíteše reprezentující Podhorácko. Některé účesy byly dokončovány přímo na pódiu za 
hudebního doprovodu cimbálové muziky Mladí Burčáci a průvodního slova autorek 
pořadu: „Vlasy jsou symbolem ženské krásy a účes byl a dosud je jedním z nejvýznam-
nějších prvků, kterým žena prezentuje sama sebe ve svém okolí. Zhlédnete ukázky 

Zleva: A. Sklenářová (nevěsta), T. Malátová (královna).  |  Foto: Lenka Kühtreiberová
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nejzajímavějších způsobů účesů od malých děvčátek přes svobodné a vdané ženy.  
Základem byl vždy cop, který se různě tvaroval tak, aby charakterizoval oblast či obec.  
Některé specifické formy účesů užívané jako součást obřadního kroje přetrvaly mno-
hem déle a můžeme se s nimi setkat i na naší krojové přehlídce.“ Diváci dění sledovali 
s velkým zaujetím. Hlediště bylo zcela zaplněno.

V závěrečné části Terezka Malátová z Jindřichova a Anička Sklenářová z Velké 
Bíteše, obě členky Národopisného souboru Bítešan, předvedly účesy k obřadním pří-
ležitostem, a to „osma“ pod králenskou korunu a starobylý svatební sešívaný účes. 
Odměnou jim byl veliký potlesk.

Silva Smutná

JANÁČKOVO KVARTETO V BÍTEŠI

Tak hodový koncert BHP máme úspěšně za sebou a čeká nás první řádný koncert letošní 
sezóny. Myslím, že můžeme být zcela jistě hrdi, že k nám zavítá Janáčkovo kvarteto. Tento 
prvotřídní soubor světového formátu letos slaví 70 let své existence. Již teď se na koncert 
velmi těším a věřím, že sál bude praskat ve švech. Řekněme si něco málo o tomto souboru.

Janáčkovo kvarteto vzniklo na brněnské konzervatoři v roce 1947 z řad studentů. V roce 
1955 podniklo Janáčkovo kvarteto ve složení Jiří Trávníček, Adolf Sýkora, Jiří Kratochvíl 
a Karel Krafka první zahraniční turné a po několika letech pokryla činnost souboru už 
všechny světadíly.

Kvarteto získalo za dobu své existence četná ocenění, má na svém kontě spoustu nahrá-
vek a sklízí skvělou kritiku. Za dobu svého dlouhého působení soubor pochopitelně prošel 
změnami ve složení. Od roku 2015 hraje v obsazení: Miloš Vacek – 1. housle, Richard 
Kružík – 2. housle, Jan Řezníček – viola, Břetislav Vybíral – violoncello. 

Vystoupení takového uskupení vynikajících umělců a hudebních osobností si jistě ne-
můžeme nechat ujít. Zažít a poslouchat jejich souhru bude jistě zážitek nevšední. Budeme 
si moci vyslechnout díla Josepha Haydna, Leoše Janáčka a Petra Iljiče Čajkovského. Jako 
vždy proběhne prodej permanentek na 21. sezónu. Srdečně Vás za BHP na koncert zvu  
a těším se na Vás. Začínáme v 19.00 hodin v sále KD, úterý 10. 10. 2017.

Ondřej Sedlák

PRODEJNÍ VÝSTAVA MINERÁLŮ, FOSÍLIÍ A ŠPERKŮ

Od 9. do 19. října proběhne ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí již 
šestý ročník prodejní výstavy minerálů, fosílií a šperků, kterou opět pořádají manželé Petra 
a František Šínovi z Lesního Hlubokého. Můžete se těšit na zajímavé ukázky pestré říše 
minerálů z celého světa a řadu novinek, především mineralogické vzorky z mezinárodní 
burzy minerálů ve Francii – sběratelské kameny např. z Brazílie, Maroka a Madagaskaru, 
dekorativní mořské lastury, ale také velký výběr kamenné bižuterie, léčitelských kamenů 
a bytových dekorací. Využijte tedy možnost potěšit se pohledem na krásu nerostného bo-
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hatství naší planety a zakoupit si za velmi rozumné ceny nějaký ten kamínek do sbírky či 
jen tak pro radost.

Informační centrum a Klub kultury

PŘEDNÁŠKA „KRVAVÉ JAHODY“

Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace a Bítešská akademie Velká Bíteš vás 
zvou na vyprávění paní Věry Sosnarové, autentické poselství statečné ženy o krutostech  
a násilnostech neblahé etapy mladé historie.

Přednáška se uskuteční v neděli 8. října 2017 v 18.00 hodin v sále základní umělecké školy.
Věra Sosnarová byla unesená ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a je-

jich ruskou matkou z Brna do Sovětského svazu na základě toho, že jejich matka roku 1922 
uprchla před doznívající ruskou občanskou válkou do Československa. 

V nápravném pracovním táboře na Sibiři zažívaly nekonečné hrůzy stalinského teroru, 
které matka nepřežila. V pracovních táborech strávily celkem 8 let. Pracovalo se 12 ho-
din denně. Obě sestry překonaly tyfus. Po vytouženém propuštění putovaly jako sirotci 
bez dokladů na Dálný východ, kde pokračovaly dalších 11 let v otrockých pracích v lese,  
na tichomořské obchodní lodi a posléze ve vnitrozemí, v dole, kolchoze a slévárně. 

Do Československa se obě sestry vrací až po devatenácti letech za velmi nevýhodné 
pracovní smlouvy. Věře bylo 34 let a vážila 37 kilogramů. Při odjezdu ze Sovětského svazu 
i při příjezdu do vlasti musela odevzdat veškeré dokumenty a podepsat úplnou mlčenlivost, 
že nikdy nebude mluvit o tom, co prožila a viděla. Vše o minulosti muselo zmizet. Z obavy 
o opětovné odvedení na Sibiř mlčenlivost dlouho neporušila. O této části její minulosti 
se nikdy nedozvěděl její manžel a dlouho ji neznali ani její dva synové. Věru neustále 
sledovala tajná policie. Až do roku 1974 se musela každý měsíc hlásit v Brně na policii,  
kde musela opakovaně podepisovat, že bude o gulagu mlčet.

Veřejně o své minulosti promluvila teprve po Sametové revoluci. Zážitky Věry Sosna-
rové zpracoval Jiří Svetozar Kupka v knize Krvavé jahody.

Zdeněk Strašák

POZVÁNKA NA ROZPRAVU S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU

OLDŘICH Z CHLUMU – „ROMÁN A SKUTEČNOST“
Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Velké Bíteši zvou čtenáře 

Zpravodaje na rozpravu se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, která se uskuteční  
v pátek 13. října od 17 hodin ve velkém výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Setkání se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou není klasickou besedou, 
není to ani přednáška, ale jak sám říká, jde o one-man-show, v němž se pokouší zábavně 
vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků. Není to ovšem pohled 
obrácený jen do minulosti, protože dějiny se neustále opakují, někdy až s děsivou pravi-
delností. I tom bude řeč.
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Stejně jako Vondruškovy knihy ani tento pořad nepostrádá nadhled, ale je současně 
postaven na reálných faktech. Je toho hodně z odkazu našich předků, čím bychom se 
měli podle něj inspirovat. A nejen my, ale především mocní tohoto světa, protože národ,  
který zapomene na svou minulost, ztratí budoucnost.

Ivo Kříž, Městské muzeum

AUTOSTOPEM NA RUSKÉM SEVERU  
(V POVODÍ SEVERNÍ DVINY)

Ve druhé říjnové přednášce, které proběhne v úterý 17. dne v měsíci od 17 hodin ve vel-
kém výstavním sále muzea, jsou všichni srdečně zváni na putování povodím Severní Dviny.  
Tento kraj se pyšní nejen panenskou přírodou, plnou lesů, řek a jezer, ale také kláštery i ma-
lebnými vesničkami, kde jakoby se zastavil čas před několika desetiletími. Kromě toho v ústí 
řeky Severní Dviny v 16. století založené město Archandělsk fungovalo až do založení Sankt 
Petěrburgu jako jediný ruský přístav pro obchod s Evropou, tedy jako „ruské okno do Evropy“.

Přednáškou nás provede cestovatel Libor Drahoňovský, který o Rusku díky českým médiím 
dostával většinou negativní informace. Vydal se tedy do jedné z nejstrašnějších zemí světa sám 
na vlastní pěst poprvé v roce 1999. V dalších letech v této zemi absolvoval jeden či více mě-
síců trvajících pobytů. Dohromady zde strávil téměř tři roky svého života. Jak poznamenal:  
„Příroda, pamětihodnosti a především hluboká ruská duše jsou okouzlující“. Procestoval pře-
vážně autostopem téměř všechny regiony evropského Ruska i západní Sibiř. Během těchto 
toulek poznal nejen mnoho zajímavých a krásných míst, ale především spoustu dobrosrdeč-
ných a pohostinných lidí, přičemž mnozí jsou jeho přáteli dodnes. V klášterech se často nechá-
val zaměstnat jako dobrovolník za nocleh a za stravu, a mohl se tak podrobněji obeznámit se 
způsobem života mnichů i dobrovolníků. Tím se mu naskytla jedinečná příležitost naslouchat 
lidem s různě pohnutou a hříšnou minulostí, z nichž se mnozí upřímně obraceli k Nejvyššímu.  
Ve Velikém Novgorodě v zimě roku 2004/2005 pracoval jako noční hlídač v městské knihovně.  
Tyto měsíce zde strávené patří k nejkrásnějším obdobím jeho života. Ruské nekonečné roviny, 
tajga, tundra i stepi se nesmazatelně zapsaly do jeho srdce. Cestování autostopem po největší 
zemí světa, až na malé výjimky, fungovalo a stále funguje skvěle. Rusko je země kontrastů  
a samy zážitky z cest dávají za pravdu výroku, že je zde vše možné. Samotná evropská část této 
země je natolik rozsáhlá a rozmanitá, že ji nelze pojmout do jedné besedy. Proto ji pan Draho-
ňovský rozdělil do několika dílů.

Ivo Kříž

PŘEDNÁŠKA – ARCHEOLOGIE A MĚSTEČKO V KRAJINĚ

V pátek 20. října v 17.00 hodin se v Městském muzeu ve Velké 
Bíteši uskuteční poslední z přednášek projektu Proměny krajiny 
Bítešska. Přednášet budou doc. Petr Hrubý z Ústavu archeolo-

gie a muzeologie Masarykovy university v Brně a Mgr. Pavel Staněk z obecně prospěšné 
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archeologické společnosti Archaia Brno a tématem přednášky, jak napovídá již její název 
Archeologie a městečko v krajině (Poznání minulosti Velké Bíteše a východního úpatí Čes-
komoravské vrchoviny), budou nejnovější archeologické výzkumy ve Velké Bíteši a jejím 
okolí. Petr Hrubý je předním odborníkem v oblasti montánní archeologie a znalcem osídlení 
na Českomoravské vrchovině ve vrcholném středověku, Pavel Staněk mj. vedl záchranný 
archeologický výzkum při stavebních úpravách prostor za bítešskou radnicí. Všichni zájemci 
jsou srdečně zváni.

Tomáš Borovský

NEJEN VÝŽIVOU KE ZDRAVÍ

Městská knihovna Velká Bíteš vás sr-
dečně zve na besedu o jídle a zdravém ži-
votním stylu s výživovou poradkyní Tere-
zou Kukol.

Na této besedě se dozvíte jak začít správně 
chápat jídlo, jak se postavit k dietám a uvě-
domíte si, jak je důležité správně vnímat 
svoje tělo. Dozvíte se, jak souvisí stres s na-
šimi stravovacími návyky, proč máme po-
řád hlad, proč máme chuť na sladké a proč  
i když nejíme, tak nehubneme. A také co jíst 

a pít, abychom se ve svém těle cítili dobře a spokojeně. Ukážeme si jak si vytvořit svůj 
jídelníček, ukážeme si, jak vlastně veliké mají být porce toho, co jíme.

Na této besedě také budete mít možnost si za symbolický příspěvek nechat bio-impe-
dančním přístrojem změřit poměr tuků, svalů a vody v těle a na základě tohoto měření 
budete vědět, co do svého jídelníčku zařadit ve větší míře a čeho naopak ubrat.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 19. října od 17.00 hodin v Městské knihovně Velká Bíteš.

Hana Vokřínková

TÝDEN KNIHOVEN 2017

V letošním roce proběhne ve dnech 2. – 8. října již 21. ročník Týdne knihoven.  
Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
a přidává se k ní celá řada knihoven po celé České republice. Samozřejmě ani Městská 
knihovna Velká Bíteš vás nemůže o tento speciální týden připravit, a proto jsme si pro vás, 
naše současné i budoucí čtenáře, přichystali mnoho zajímavého. V tomto týdnu nabízíme 
čtenářské průkazy s registrací na celý rok zdarma, a to jak pro děti a studenty, ale i pro 
dospělé a seniory. Dále bychom našim stálým čtenářům i letos rádi vyšli vstříc a vyhlásili 
knižní amnestii! Pokud tedy máte doma knížky nebo časopisy, které jste zapomněli vrátit 

Tereza Kukol.  |  Foto: Rodinný archiv
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do knihovny, ale bojíte se nebo se stydíte a stále návštěvu odkládáte, nebojte se. Hezky se 
na vás usmějeme a pokutu vám v tomto týdnu odpustíme. Takže, jak vidíte, navštívit naši 
knihovnu během Týdne knihoven se opravdu vyplatí. Těšíme se na naše stálé i nové čte-
náře a knížky, které jsme už skoro oplakali.

Hana Vokřínková

DUO JAMAHA ZAMÍŘÍ DO VELKÉ BÍTEŠE!

Hudební skupina DUO JAMAHA působí na hudební scéně už 11 let v současném slo-
žení otec Alfonz Kotvan a syn Marián Kotvan. Duo Jamaha patří k nejoblíbenějším inter-
pretům TV Šlágr a nechybí na žádné velké akci. Výběr písní tohoto dua je multižánrový 
pro všechny věkové generace. Duo Jamaha je zárukou skvělé zábavy, jejich repertoár tvoří 
nejen lidové písničky, ale i slovenské a zahraniční hity nebo taneční či zremixovaná hudba. 
Kromě převzatých písní má Duo Jamaha v repertoáru i vlastní skladby. Nyní například 
chystají album, pro něž složil hudbu i texty Marián Kotvan.

Nenechte si ujít koncert tohoto populárního souboru v sobotu 21. ŘÍJNA v 19.00 hodin. 
v kulturním domě. Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit v Turistickém informačním centru, nebo elektronicky na www.ticketportal.cz

Michal Kratochvíl

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice KOZÍ, čp. 157 (bývalý 
sběrný dvůr Technických služeb):

V roce 1591 držel dům Kryštof Řezník, který opakovaně zastával funkci řeznického 
cechmistra. Jeho život skončil r. 1622 v jedné z tišnovských hospod, když se zúčastnil výpravy 
vyslané městem pro věci nového faráře. Zastřelen byl vlastní mušketou, s kterou neopatrně 
zacházel člen ozbrojeného doprovodu mušketýr Vávra. Roku 1635 prodal patrně syn, rovněž 
řezník a toho roku městský rychtář Kliment Kryštofů dům za 140 moravských zlatých Ji-
říku Hájkovi z města Chrudimi. Hájek platil vejrunky ještě r. 1641, načež r. 1645 opět Kli-
ment Kryštofů jakožto věřitel prodal dům již jen za 112 mor. zl. Matěji Fialovi a připrodal mu  
„na kousku žita ozimého“. Fiala se o tři roky později přestěhoval na náměstí a dům zpustl.

Asi v důsledku toho, že od tohoto domu tehdy vedly lávky přes louku a potok do ulice  
s dnešním názvem Strmá, se za tímto domem nacházely chalupy sloužící jako dílny pracující 
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s vodou, totiž barvířské a později koželužské. Roku 1591 Kundrat Barvíř prodal „grunt 
svůj ležící pod gruntem Kryštofa Řezníka k lávkám [...] s dílnou“ za 52 zl. barvíři Burianu 
Hochovi, který následně r. 1595 prodal „chalupy, kteréž dílně slovou, pod gruntem Kryštofa 
Řezníka blíž Hadru“ za 30 zl. Lídě Uscané. Burian pak r. 1597 prodal asi druhé „dílny, kteráž 
leží za gruntem Kryštofa Řezníka podle lávek“ za 18 zl. Urbanu Koželuhovi. Dále r. 1609 
Vavřinec Krška prodal „gruntík Kryštofovi Řezníkovi ležící podle gruntu jeho“ za 21 zl.

Roku 1684 městský úřad prodal dům „od mnoha let pustý“ za cenu 40 mor. zl. 
Janu Suchánkovi mladšímu. Přitom jej osvobodil na 4 roky od placení splátek a daní,  
„poněvadž pustý jest, pro lehčejší vystavení téhož“. Poté r. 1691 zakoupil od Suchánka 
dům „náležitě vystavený“ Petr Polenský, který mu vyplatil 16 rýnských zl. (tj. 13 mor. zl. 
50 kr.) za vynaložený náklad na stavbu. Dalších 40 mor. zl. náleželo po vejruncích dědi-
cům Klimenta Kryštofů. Ovšem již r. 1696 městský úřad prodal dům „náležitě vystavený,  
na místě všech nápadníkův a pana Jana Suchánka, ten čas rychtáře městského, ve Psí ulici  
z strany jedný Samoele Fijaly [čp. 148] a na rohu proti pustému požáru Skalíkovskému  
[čp. 158], kudy se přes lávky od města jde po levý straně ležící“, a to bratrovi Jana Su-
chánka Martinu Suchánkovi.

Od Martina Suchánka zakoupil r. 1711 dům též za cenu 40 mor. zl. Antonín Vodička. 
Zmíněný „náklad na gruntě“ měl umořit hotovými 6,5 r. zl., k jejichž vyplacení byl donu-
cen až na radnici při řešení sporu v r. 1721. Později r. 1767 zakoupil dům po Vodičkovi za 
160 r. zl. (tj. 137 mor. zl. 10 kr.) zedník Jan Joch, „však ale s tou výminkou, aby nynější 
hospodář Johann Joch matku v tom domě podružství až do jej smrti držel, i taky dyby jedna 
neb druhá cerka ze služby přišla, aby u něho mohla nějaké čas bévati“. V r. 1773 měl  
v úmyslu postoupit dům, na kterém ještě stále náleželo obci 40 zl., Josefu Vodičkovi.  
Z toho ale sešlo. Až r. 1794 Jan Joch, kterému tu jinak říkali Vodička, postoupil „domek 

Dům čp. 157 byl zbourán počátkem milénia, současný stav.  |  Foto: Jan Zduba
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v Růžový ulici pod numerem 14 i s rolima v Zástavách pod 5 mír vejsevku“ v ceně 300 zl. 
svému synovi rovněž zedníku Dominiku Jochovi. Ten měl následně vyplatit svým sestrám 
Filipíně a Nepomuceně po 50 zl.

Již roku 1800 Dominik Joch spolu se svým otcem prodali tento dům „i s tou při ní se 
vynacházející travní zahradou“ za 680 zl. Tomáši Dufkovi. Ten jej ještě téhož dne po-
stoupil svému synovi krejčímu Ondřeji Dufkovi, „a to sice s tou vejměnkou, aby on svej 
sestře Markytě 100 zlatých z toho gruntu svým časem, když jich potřebovat bude, vyplatil“.  
Ale Ondřej Dufek prodal dům už r. 1804 za 1165 zl. hotově „obyvateli z Bystrý v Če-
chách“ Františku Štiksovi. Avšak r. 1806, „poněvadž ten zemřelý Franz Štiksa,  
soused a [t]kadlec zdejší v městě Velkej Biteši, dle oustného testamentu svému otci Vencl 
Štiksa ten svůj […] dům odporučil. Na to ale taky i on v brzkým časy po něm bez testa-
mentu zemřel, tak se tehdy dle ouřadního jednání jeho pozůstalosti [...] jeho jedinká cera 
Kateřina a France Štiksa sestra provdaná Bonitasova za universální erbyni jeho celej pozů-
stalosti ustanovila“, a tak tento dům zdědila. Prodala jej následujícího r. 1807 za 1555 zl. ze-
mědělci Martinu Halačkovi. Od Halačky jej pak r. 1826 koupil za 780 zl. „Stebermeister“ 
František Krejčí z města Poličky v Čechách. Roku 1835 František a Mariana Krejčí prodali 
tento dům i „s těma dvouma travníma zahradama, které se u tohoto domu vynachází, i všema 
obecníma gruntama jak jeden každý soused užívá“, dále Františku Šanderovi za 920 zl.  
Z této kupní částky bylo zapraveno 240 zl. dluhů. Poté od r. 1858 vlastnil dům v ceně 880 zl. 
Ignác Loukota, načež se v následujícím r. 1859 stal majitelem domu v ceně 924 zl. Bernard 
Loukota. V r. 1876 byl na základě svatební smlouvy připsán dům Bernardu Loukotovi a An-
tonii rozené Pospíšilové. O 10 let později byla Antoniina část odevzdána Bernardovi, který ji 
téhož roku na základě svatební smlouvy postoupil Anně Loukotové rozené Hedejové. Roku 
1928 byl dům připsán Hynku Loukotovi, který jej vlastnil ještě v r. 1967.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 13, 91, 
109, 271, kn. č. 11788, fol. 176, 178, kn. č. 11789, fol. 47, 49, kn. č. 11792, fol. 14–16, kn. č. 11797,  
fol. 107. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká 
Bíteš Růžová ulice, č. kn. vl. 95.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – OŘECHY

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů  
v prostředí Velké Bíteše.

Zemský advokát Kašpar Leopold Thallmann se vracel v říjnu 1701 se třemi společníky 
z Prahy do Brna. V sobotním podvečeru 22. dne měsíce dorazil do Velké Bíteše s úmys-
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lem zde přenocovat. Představitelé města jej vstřícně uvítali, neboť využívali jeho služeb  
v soudním sporu s vrchností a takto měli pohodlnou možnost s ním projednat své záležitosti. 
Proto svého vzácného hosta i s doprovodem na obecní náklady pohostili. Primátor města za-
jistil pohoštění, na které byly pořízeny 2 libry (1 kg) skopového masa (za 8 krejcarů), kapoun 
a pečené kuře (13 kr.), pečená husa (16 kr.), krůta se smaženými jablky a ořechy (25 kr.), 
moudřík (bryndza?, 2 kr.), za máslo a koření a sůl včetně „strojení“ bylo dáno 7 kr., přidán 
byl chléb a žemličky (6 kr.), vypito bylo 6 třetinek mázu vinné pálenky (18 kr.) a 21 mázů 
piva (42 kr.) (1 máz = asi 1,07 l). Tehdy ořechy, jak se zdá, byly použity jako součást nádivky 
krůty. Tehdejší kuchařské knihy sice u příprav ptáků kombinaci jablek a ořechů neuvádějí, 
za obvyklé ale považují používání nasekaných jablek v nádivce nebo kupříkladu rovněž na-
drobno nakrájená a usmažená jablka jako doplněk k pečeným ptákům s omáčkou.

Město pořídilo ořechy i v jiných případech. Kupříkladu počátkem října 1679 hos-
tilo po čtyři dny zemského komisaře z Brna Želeckého, pro kterého pořídilo kromě ji-
ného asi jinak neupravené ořechy se švestkami (2 kr.). Možná že kaši z ořechů, jablek,  
koření a dalšího měl k 56 mázům vína v pondělí 27. listopadu 1679 městský úřad při své 
obměně. Ořechy město pořídilo i v polovině května 1679 pro rytmistra barona Šporka  
z regimentu hraběte z Kounic a několik jeho vojáků, a to společně s moudříky, máslem, 
octem a olejem na salát. Podobně v polovině února 1679 město vydalo oplatky patrně  
s náplní z ořechů, jablek a moudříku (12 kr.) zemskému komisaři z Brna panu z Krouze-
neku a lajtenantovi z brněnského Špilberku Pfeferovi.

Bítešské městské účty té doby zmiňují nakupování bezpochyby místních ořechů,  
jen někdy rozlišovaných na „vlaské“ a lískové; patrně převažovaly vlašské. Co se týká 
způsobů jejich zpracování, tehdejší kuchařské knihy zmiňují několik typů ořechových kaší. 
Již v 15. století byl znám složitější recept, totiž v hmoždíři utřená jádra ořechů s jalov-
cem se měly zředit dobrým vínem na hustou směs, procedit, s rýžovou moukou zavařit,  
přidat kmín, cukr nebo med, pak spařená a oloupaná jádra ořechů, pepř, hřebíček, zázvor, 
skořici, muškátový květ a dřevěný (tj. rostlinný, nejlépe olivový) olej, to vše povařit do 
zhoustnutí a dát na mísu. Druhý typ ořechové kaše se v 16. století dělal tak, že se jádra 
ořechů opět ztloukla v hmoždíři, rozmíchala s vlažnou vodou nebo mlékem, přidal se med, 
zázvor, skořice, šafrán, celé se to zavařilo se strouhaným suchým bílým chlebem a dalo na 
mísu. Tento recept se mohl dělat i z jader lískových ořechů, jen tyto měly být oloupané. 
Třetí typ ořechové kaše začínal tím, že se měly jádra vlašských ořechů nejprve spařit,  
oloupat a ztlouct v hmoždíři a na pánvi co nejlépe rozetřít, poté se měly rozmíchat s vlaž-
nou vodou, přidat dobře utlučená rýže, přivést k varu, přidat nemalé množství cukru a vařit 
do zhoustnutí. Obměnou těchto typů receptů vznikl recept na ořechovou kaši v 17. století 
takovýto: oloupaná jádra ořechů (v případě celých suchých ořechů je pootevřené namočit 
ve studené vodě do té doby, než se dají oloupat) dát do hmoždíře, s nimi oloupané man-
dle, topinky žemliček (tj. strouhanka) a dobré mléko ztlouct, propasírovat, nalít do trochy 
másla, za míchání (aby se nepřipálilo) povařit, po zhoustnutí přidat dobré mléko a trochu 
osolit, při podávání teplé nebo studené posypat hrozinkami, skořicí a cukrem. V 16. století 
se z ořechů mohla dělat i tzv. páteční kaše, a to tak, že se jádra ořechů utřela se suchými 
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žemlemi a zavařila mlékem. V téže době se dělala kaše i tak, že se zavařilo staré pivo  
s bílým pivem a asi rovněž roztlučenými ořechy.

Kromě toho se v 16. století vařily tzv. varmuže, tedy že se jádra ořechů v hmoždíři dobře 
ztloukla, přimíchalo se sladké mléko, to se scedilo, zahustilo se suchým bílým chlebem 
a - narozdíl od kaší - se přidalo nemálo horkého sádla, žloutky a na obarvení šafrán. V jiné 
variantě se pod názvem „varmuži pro hlavu“ rozumělo to, že se jádra vlašských ořechů  
s jalovcem, kmínem, anýzem, šípky, medem a jarní žitnou moukou uvařila ve víně,  
ve kterém se navíc rozetřela jádra ořechů a broskví.

Ořechy se mohly připravit i jako polévka, totiž že se asi opět ztlučená jádra ořechů s rýží 
rozpustily a uvařily ve vodě. Další možností užití vlašských ořechů byla nádivka koblih. 
Ta se připravila tak, že se jádra ořechů dobře ztloukla v hmoždíři, k tomu se přistrouhala 
jablka a přidalo dost koření. Tím se plnily koblihy, které se smažily v pánvi na horkém 
másle. Anebo se ořechy mohly užít v jablkách pečených po vlašském (italském) způsobu. 
Totiž že se velká jablka rozkrojila napolovic, vykrojil se z nich střed a naplnily se náplní 
z potlučených a v pánvi rozetřených jader vlašských ořechů, drobně nasekané bazalky  
a jeleního jazyka celolistého, hrozinek a muškátového květu. Nadívaná jablka se nastr-
kala na rožeň, ze čtyř stran se na ně nití přidělala dřevěná prkýnka a dala na mírný oheň.  
Po nahřátí se jablka polévala nejprve máslem nebo husím sádlem, po rozehřátí těstem z jaré 
(tj. z mladého obilí) mouky rozetřené s cukrem, asi vyšlehané s bílkem a růžovou vodou. 
Toto těsto mělo na jablkách vytvořit škraloup a mělo být pečeno do zlatova. Po upečení se 
mělo oddělávat, nechat vychladnout a právě tato krusta byla hlavním výstupem receptu.

V 17. století se objevil recept na ořechy v medu a později cukru. V tomto případě byly 
užity ještě nezralé zelené vlašské ořechy, které se několikrát propíchly, poté byly máčeny  
v každý den obměňované čerstvé vodě asi po 7–9 dní, po vymočení se prošpikovaly sko-
řicí a hřebíčkem a případně i zázvorem, krátce ve vodě povařily (aby sevřely) a na cedítku 
okapaly. Poté se rozehřál med, až čistě vyšumoval, přidaly se připravené ořechy a vařily do 
čista a měkka. Nebo místo v medu se ony připravené ořechy vařily v cukru, kterého mělo 
být na váhu tolik co ořechů, a tento cukr se měl vařit do zhoustnutí. Následně se ořechy 
měly stlačit do sklenic, na ně nalít onen medový nebo cukrový hustý „zoft“ a uschovat.

Ořešáku královskému se v krajině Bítešska daří i dnes, neboť se tu nachází nemálo po-
loh, zajišťujících dostatek vláhy a zároveň prodyšnou půdu, ochranu před mrazíky i přístup 
slunce. Hodnoty vlašských ořechů si byl vědom i jeden z mých pradědů, který měl tak rád 
ořechy, že je vysázel, kde se jen dalo. Několik jich zasadil i na dvoře svého domu, asi bě-
hem přestavby v roce 1912, v Lesním Hlubokém. Samozřejmě si musel několik let počkat,  
než začaly plodit. Babička (narozená r. 1916) vzpomínala, jak ji jako malé dítě tatínek vyslal 
na sv. Štěpána na koledu za tetičkou. Cesta to nebyla snadná, neboť sněhu bylo tolik, že se jím 
prodírala po pás. Když pak u dveří spustila „Koleda koleda Štěpáne“, tetička otevřela dveře  
a spráskla rukama: „Bože děvče, tolik sněho. Tatínek dostal chuť na vořeche, hano?“

Zd roje: Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava 
XVIII., 2014, s. 183–236, zde s. 196, 212, 224, 225, 227. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, 
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Praha 1927, reedice Praha 2012, 1. typ kaše s. 72, 163, 290, 2. typ kaše s. 150, 160, 203, 256, 3. typ 
kaše s. 155, 203, 256, obměna uvedených receptů s. 334, páteční kaše a pivní kaše s ořechy s. 148, 
varmuže s. 157, 203, 283, polévka s. 164, koblihy z ořechů s. 289, jablka pečená vlašským obyčejem 
s. 156, ořechy v medu s. 458, ořechy v cukru s. 501.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY 

Část VIII

Kamarádi v dětství i po válce
Jako kluci jsme si nejčastěji hrávali u Almerů na dvoře a za špatného počasí u nich  

v kuchyni. Tu obývala jejich stará babička a svobodná sestra Pavlíčková. U nás jsme žádný 
dvorek neměli, protože za domem byl prudký svah na zahradu a v bytě nám moje přísná 
matka hrát nedovolila, protože po nás vždy zůstal velký nepořádek.

Pan Leopold Almer byl rakouský občan a do Velké Bíteše se přiženil. Měl možnost 
požádat o československé občanství, ale nechtěl, protože to stálo hodně peněz a on byl 
často nezaměstnaný. Rodina tím však hodně trpěla. Jejich tři děti chodily do české obecné 
a měšťanské školy. Nejmladší Miroslav přestoupil po ukončení obecné školy na ně-
mecké gymnázium v Jihlavě. Po jeho absolvování byl odveden do wehrmachtu a poslán 
na západní frontu, nevím sice kam, ale odtud se nevrátil. O jeho osudu není nic známo.  
Leoš se vyučil obchodníkem, byl také odveden do wehrmachtu a poslán na ruskou frontu. 
Byl třikrát raněn, ale vždy se z toho dostal. Po jedné z porážek německých vojsk pře-
běhl do formujícího se československého armádního sboru generála Ludvíka Svobody,  
s kterým se vrátil do vlasti. Jeho starší sestra Marta se provdala za svého spolupracovníka 
Jandu. Ten byl podroben nekonečnému přesvědčování, aby se „dal k Němcům“. Odolal,  
nepodlehl tomuto velkému nátlaku, avšak brzo po válce zemřel na infarkt myokardu.

Po válce jsme se všichni už bohužel nesešli a ti co zůstali, byli silně poznamenáni pro-
středím, ve kterém válku přežili. Byly znát velké rozdíly mezi námi, kteří jsme válku pro-
žili v protektorátu, a mezi těmi, kteří bojovali na frontě a pouze plnili rozkazy. Leoš Almer 
se z války vrátil ve vojenských šatech a na taneční zábavy jsem mu vždy půjčoval oblek.

Po osvobození byli u nás i v některých jiných domech ubytováni sovětští a rumun-
ští vojáci, před kterými jsme si museli dávat velký pozor. Rumuni kradli, co se dalo,  
naopak Rusové měli zájem pouze o náramkové hodinky. Jednou se Leoš v přítomnosti so-
větského nadporučíka pochlubil, že bojoval v armádním sboru generála Ludvíka Svobody, 
ale nedokázal mu vysvětlit, jak se do té armády dostal. Ten jej chtěl proto ihned „sbalit“ ke 
svému vojenskému útvaru. Snažili jsme se mu pomoci, ale moc nám to nešlo, protože nikdo  
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z nás neuměl rusky. Znal jsem sice pár slov z nepovinné výuky ruštiny na průmyslovce, 
ale moc to nepomáhalo. Přesto se mně nakonec podařilo ruského nadporučíka přesvědčit, 
aby Leoše nezadržoval.

Zpět k mému otci
Otec pracoval stále u firmy Karpíšek. Ta měla přes 

léto hodně zakázek, a tak chodil často na přesčasy.  
V zimě bylo zakázek mnohem méně, proto si našel za-
městnání v obchodním domě Brouk a Babka na České 
ulici. Předpokládal, že tam bude mít zaměstnání jis-
tější a lépe placené než u živnostníků. Pracoval jako 
údržbář v expedici a přitom vykonával také jiné po-
třebné práce. Nevím, jak se tam situace vyvíjela, prav-
děpodobně organizoval nějakou „neposlušnost“ nebo 
snad vyzýval i ke stávce, jisté však je, že byl na hodinu 
propuštěn. Doma mu matka ihned vynadala: „To máš 
za tu svou politiku“. Potom, když už jsem pracoval 
v První brněnské strojírně, mě před tamní admini-
strativní budovou zastavili dva pracovníci z účtárny  
a ptali se, zda můj otec pracoval u firmy Brouk a Ba-
bka. Když jsem odpověděl, že ano, významně na sebe 
mrkli. Asi jim byl dobře známý, více než běžný pra-
covník. Nenapadlo mě, abych se jich zeptal, proč ho 
tehdy propustili. Ale každé zlo je k něčemu dobré.

Brzy potom se otec seznámil s panem Grossem, který vlastnil kapitál a chtěl do něčeho 
investovat. Založil proto firmu a v halách zrušeného provozu bývalého podniku vybudoval 
továrnu na nábytek. Najal dělníky stolaře a začali s výrobou. Otec nastoupil jako mistr  
a vypracoval se až na vedoucího provozu celé továrny, ve které později zaměstnal i moji 
sestru Květoslavu jako administrativní pracovnici. Zakázek měli dostatek, během války 
vyráběli převážně jednoduché skříně i zařízení kuchyní a pokojů, které dodávali především 
do německých vybombardovaných měst. V továrně bylo zaměstnáno více než 120 dělníků, 
převážně zaučených stolařů, pouze menší část z nich byla vyučených.

Po válce byla Grossova továrna znárodněna - znárodnění tehdy podléhaly všechny podniky  
s více než osmdesáti zaměstnanci - a otec byl ustanoven jejím „národním správcem“. Pracov-
níci, kteří byli během války v továrně „totálně nasazeni“, postupně odcházeli, a když jejich po-
čet klesl na osmdesát, byla továrna vrácena původnímu majiteli. Ten však už otce nezaměstnal, 
protože pro něj nebylo únosné, aby zaměstnal člověka, který mu továrnu znárodnil.

Stolařství se vrací do Bíteše 
Nezbylo nám nic jiného než přestavět náš rodinný dům tak, aby v podkroví vznikla 

stolařská dílna, taková, jaká byla před zničujícím požárem v roce 1934. V létě roku 1945 

Obchodní dům Baťa – původně Brouk & Babka
v Brně na České ulici  |  Zdroj Wikipedie
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jsme položili na půdě novou podlahu, protože stará nebyla rovná. Na podzim jsme v pod-
kroví na severní straně směrem do ulice usadili dvě velká podkrovní okna a oplechovali je 
ocelovým plechem, na jižní stranu jsme umístili dvě střešní okna a na střešní krovy jsme 
přibili sololitové desky. Potom jsme celou střechu zateplili listím ze stromů, protože jsme 
v té době nic jiného neměli. Nad dílnou jsme položili nový strop. Nová malá půda sloužila 
jako sklad sena, což také přispělo k zateplení dílny.

Otec přijal první dva stolaře – Karla Macha a Františka Kožnara. Ti nejprve zhotovili 
stolařské ponky a skříňky na nářadí, které se muselo postupně nakoupit…

Pokračování příště
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola 

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

HOLUBÍ ZHOŘ (I. ČÁST)

Sedím pod pergolou na pěkně upraveném hospodářském dvoře rodinné farmy Cahových 
a společně se sympatickými „děvčaty“ – maminkou Marií Cahovou, hospodyní, městskou 
zastupitelkou i místní aktivní občankou a její dcerou Mgr. Evou Širokou, neformální or-

Holubí Zhoř - letecký snímek.  |  Zdroj: Regionální učebnice
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ganizátorkou zdejšího společenského dění, si povídáme o životě na vesnici i na farmě. 
Na blízkém hřišťátku švitoří malé děti, a to zdánlivě poklidné soužití čtyř generací na mě 
působí velice vyrovnaně. A když paní Cahová začne vyprávět o historii tohoto „gruntu“, 
který od nějakých Holubových koupil její pradědeček Jan Brym v roce 1895 a kde se její 
dědeček, tatínek i ona narodili, mám pocit, že jsem na správném místě a se správnými lidmi 
proto, abych pochopil život zdejších obyvatel i jejich historické kořeny. Později za námi 
přichází také předseda osadního výboru Ing. Josef Los, Ph.D., s informacemi o nedávných 
i současných stavebních aktivitách a vyhlídkách do budoucnosti. 

Základní informace o obci
Ves leží v mělkém údolí náhorní planiny zvlněného podhůří Vysočiny, na přímce spoju-

jící Velkou Bíteš s Tasovem, 6 km na západ od Velké Bíteše a 14 km od Velkého Meziříčí, 
v nadmořské výšce 487 m. Dnes je vesnice místní částí města Velké Bíteše a žije v ní 158 
stálých obyvatel, z nichž nejstarší je sedmaosmdesátiletá Marie Brymová, maminka mé 
hostitelky. Dříve byla Holubí Zhoř samostatnou obcí, s osadami Jáchymovem, ležícím na 
jejím katastru, a Lhotkou.

Samotný název obce je odvozen od vladyckého rodu Holubů, který pocházel z Tachov-
ska, ve svém erbu měl znamení Holuba a jeho některé větve se na Moravě objevily již ve 
14. století. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1386, kdy Ondřej Nelepa prodal 
ohrazenou ves „Nelepinu Zhoř“ se svobodným dvorem Janu z Meziříčí a jeho bratřím.  
V roce 1416 kupuje Ondřej Holub vesnici i svobodný dvůr, který je později nazýván „Ho-
lubuov“ a vesnice „Holubóv Zhoř“. V 15. století ztrácí vladycký rod Holubů své postavení 
nižší feudální šlechty a přechází postupně mezi svobodníky, a tak začíná bohatá historie 
zhořských „svobodníků“ i jejich „svobodných dvorů“. 

Holubí Zhoř patří mezi vesnice, které vznikaly postupným vývojem z těchto středově-
kých dvorců, a jejichž obyvatelé prošli těžkým obdobím feudálního poddanství. Po proni-

Masopust.  |  Foto: Archiv obce
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kavých společenských změnách v roce 1848, tj. zrušení všech forem feudální vázanosti, 
zde vznikl poměrně solidní selský stav, jehož příslušníci spolu s ostatními drobnými ze-
mědělci - po nelehkém období poválečné kolektivizace, vybudovali vesnici, která se i přes 
počáteční potíže stala symbolem moderní zemědělské velkovýroby. Na tyto pokrokové  
i historické tradice dnes navazuje šest prosperujících soukromých zemědělských farem  
a akciová společnost Agro Záblatí:
 Podnikatelé v zemědělství  Caha Milan 
  Hakl Zdeněk 
  Ing. Hejtmánek Bohumil
  Kopečný Tomáš 
  Ondráček Vítek 
  Pospíšil Luboš – ekologický zemědělec
 Ostatní živnosti 
 Truhlářství Pospíšil Luboš
 Opravy a údržba lesní a zahradní techniky Jaroslav Hofmann
 Opravy a údržba motorových vozidel Ondráček Petr 
  a Požár Alois 
 
 Lidé – funkce - organizace

 Složení osadního výboru  předseda  Ing. Los Josef, Ph.D.
  Členové Havlát Petr
   Ing. Janšta Pavel 
   Pospíšilová Ludmila
   Šabacký Vojtěch
   Mgr. Široká Eva
   Zelníček Stanislav

Sbor dobrovolných hasičů
SDH byl založen v roce 1901. V roce 2011 oslavil sbor 110. výročí svého založení. 

Oslavy se konaly na fotbalovém hřišti a nechyběly při nich hasičské soutěže a závody, 
soutěže pro děti i bohaté občerstvení. Sbor má svoji hasičskou klubovnu, přestavěnou  
z dřívější hospody, a při různých akcích se v ní setkávají i ostatní občané Holubí Zhoře.  
Konají se zde akce, jako např.: dětský karneval, turnaj v Mariáši, Petropavlovská pouť, 
Memoriál Bohumila Klusáčka v mariáši, oslavy narozenin i mnohé jiné…

 Složení SDH  velitel Šabacký Josef st.
  starosta Pospíšil Josef
  velitel zás. jednotky Ondráček Martin 
  strojník Caha Milan
  pokladník Netrda Lukáš
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Členové:
Bárta Tomáš, Caha Petr, Šabacký Vojtěch, Šabacký Josef ml., Požár Pavel, Zelníček Sta-
nislav, Hofmann Radek, Ondráček Petr, Pospíšil Luboš, Studený David, Procházka Milan, 
Ondráček Vítek, Los Josef st., Hofmann Jaroslav, Musil Josef, Požár Alois, Krézek Daniel

Rozhovory 
Zeptal jsem se mladé paní Mgr. Evy Široké (30), rozené Cahové, maminky dvou dětí: 
Jak se Vám žije v Holubí Zhoři?

V naší malé vesnici jsem spokojená. Z vesnice mladí lidé neodešli, ba naopak, zde zů-
stali a založili rodiny. To nás mladé maminky vedlo k tomu, že jsme v prostorách bývalé 
školy založily BABY CLUB. Zde se pravidelně scházíme společně s dětmi, a plánujeme 
různé akce. Jako v každé vesnici, tak i u nás máme Sbor dobrovolných hasičů, s kterými 
je velmi dobrá spolupráce při pořádání různých akcí - jako například: pouťová zábava,  
pálení čarodějnic, lampionový průvod, rozsvěcování vánočního stromečku, dětský karne-
val, Den dětí a rozloučení s prázdninami. 

 
Stojí někdo v čele toho Baby clubu?

V čele nikdo nestojí, na vše se domlouváme společně. 

Nebuďte skromná, prostě to nějak řídíte?
Možná snad jen tak, že pošlu SMS ostatním maminkám, domluvím „sešlost“ a už se  

v BABY CLUBU plánuje. 

Dobře, ale pod tím Baby clubem je celá široká paleta aktivit, do kterých se zapojují  
i hasiči. 

Ano, bez nich by to opravdu nešlo, jelikož při pořádání různých akcí je zapotřebí muž-
ská pomoc. 

Můžete nějak podrobněji činnost Baby clubu popsat?
Ano:

Baby club
Jednou týdně se místní maminky (9) s dětmi (asi 

18) setkávají v budově bývalé školy, kde mají děti 
různé hry, např. bazének s kuličkami, trampolínu  
a různé hračky. V zadní části je místnost s kuchyň-
ským koutem. Součástí této budovy je i druhá míst-
nost, kde se již setkávají starší děti, kde si můžou 
zahrát kulečník, stolní tenis aj. Za touto budovou 
se nachází dětské hřiště, kde jsou prolézačky,  
houpačky, skluzavka, pískoviště, domeček a dětský Baby club.  |  Foto: Archiv obce
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vláček. Maminky mají rozpis služeb na sečení trávy a o dětské hřiště a parčík uprostřed 
vesnice se starají ve svém volném čase.

Pokračování příště
Alois Koukola

OSTATNÍ

STŘELECKÁ SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ  
O POHÁR MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE

V neděli 27. srpna 2017 se konal za slunečného počasí a účasti 28 střelců na brokové 
střelnici Mysliveckého sdružení Velká Bíteš již XXIII. ročník střelecké soutěže jednotlivců 
na baterii o putovní pohár města Velké Bíteše. Vítězem se stal pan 

1. Vala Jiří z Bystřice n/P.
 nástřelem 57 b. z 60
2. Pavlásek Pavel z Dačic
 nástřelem 54 b. z 60 
3.  Bělík Zdeněk z Bystřice n/P.
 nástřelem 54 b. z 60
4.  Švoma Dušan Jámy
 nástřelem 49 b. z 60
4.  Štohandl Robert 
 nástřelem 49 b. z 60

 Josef Klapal, správce střelnice 

LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ 2017

Letní škola seniorů Kraje Vysočina se v letošním roce 
uskutečnila již po čtvrté a zájem o studium ze strany seniorů 
byl opět veliký. V letošním roce vzdělávání navštívilo téměř 

1500 seniorů. Cyklus pěti přednášek zavítal do 10 měst Kraje Vysočina: Havlíčkův 
Brod, Přibyslav, Velká Bíteš, Velké Meziříčí, Pelhřimov, Třešť, Třebíč, Jaroměřice 
nad Rokytnou, Ledeč nad Sázavou a Pacov. Záštitu nad Letní školou seniorů převzal 
první náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk.

První přednášku měla pro účastníky připravenou Jitka Macháčková a seznámila seniory 
s tématem Plané rostliny versus superpotraviny - aneb využití planých rostlin v kuchyni, 
koupelně, lékárně a seznámení se superpotravinami. Návštěvníci přednášek se dozvěděli, 

Zleva: Pavlásek, Vala, Bělík.
Foto: Archiv Mysliveckého sdružení
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že na zahrádce je možné zužitkovat nejen pěstovanou zeleninu a ovoce, ale i plané rostliny. 
Senioři dokonce ochutnali tvarohovou pomazánku s běžně rostoucím plevelem, který je 
mimo jiné i zdravý.

Druhou přednášku vedla osvědčená lektorka, certifikovaná trenérka paměti, paní Jana 
Vejsadová. Přednášku s názvem Vzpomínky - stroj času na cestě do minulosti - aneb jak 
pomocí vzpomínek oživit svojí paměť. Téměř tři sta seniorů, kteří na přednášku přišli,  
byli nadšeni, jak se pomocí vzpomínek dá povzbudit paměť. Paní Jana Vejsadová přišla 
také s jedním obrovským bonusem: sama si přizvala na dvě přednášky velmi vzácného 
hosta – básníka Františka Novotného. Senioři ho znají z rozhlasového vysílání a nyní ho 
mohli vidět naživo a poslouchat jeho básničky, myšlenky a milé rozprávění. Podle někte-
rých seniorů to bylo vrcholné vystoupení Letní školy.

Na další přednášce Karla Kekešiho s názvem Hudba, která léčí - aneb co je to alikvótní 
zpěv, se senioři dozvěděli, jaký vliv má hudba na naše zdraví a na závěr si všichni zazpívali 
s harmonikou. Nikomu nevadilo, že přednáška se protáhla a všichni odcházeli z přednášky 
s úsměvem na rtech.

Přednáška Josefa Kaňky Náboženství kolem nás - aneb vliv víry a hodnot v životě člo-
věka a společnosti se zamýšlela nad otázkou náboženství a víry seniorů v jejich běžném 
životě. Malé zamyšlení nad hodnotami v životě člověka přinutilo návštěvníky k úvahám  
o životě z jiného úhlu.

Poslední přednáška Miroslava Hadaše s názvem STOP smutku a START smíchu – nau-
čila seniory principům jógy smíchu a senioři se pěkně od plic zasmáli. Následně se sezná-
mili s léčebnou metodu STOP - START, která je naučila, jak se bleskové zbavit trápení. 
Zájem seniorů byl veliký, protože zdraví je to, co seniory zajímá ze všeho nejvíc.

Všechny přednášky Letní školy seniorů byly realizovány v rámci projektu Vysočina žije 
seniory. Kraj Vysočina je spolufinancoval ze státního rozpočtu České republiky. 

Chceme velice poděkovat za skvělou spolupráci při organizování přednášek Informač-
nímu centru a Klubu kultury. Při srovnání všech deseti měst se Velká Bíteš může pochlubit 
nejlepší péčí o účastníky přednášek z řad seniorů, ale i o lektory přednášek a doprovod 
pracovníků Krajského úřadu. Luxusní pitný režim a navíc oběd pro všechny zúčastněné 
jsou velikým nadstandartem a velmi příjemným benefitem pro všechny zúčastněné.

Poděkování patří především panu řediteli Tomáši Jelínkovi a dále všem pracovníkům, 
kteří měli organizaci přednášek na starosti.

Táňa Křížová – OSV

BESEDA NA TÉMA PROBLÉM S ÚNAVOU  
Z POHLEDU KŘESŤANA

Dnešní doba klade vysoké nároky na všechny, dětmi ve školách počínaje až po lidi v nej-
lepším věku, po kterých se v zaměstnání vyžadují stále vyšší výkony, mnohdy je zde také 
tlak na zvyšování kvalifikace, znalostí a dovedností. I doma má každý svoje povinnosti,  
a tak je dnes mnoho lidí unavených. Únava je vlastně přirozenou reakcí organismu na zátěž 
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a je to signál pro tělo, aby si odpočinulo. Pokud ale únava přetrvává dlouhodobě a člo-
věku nepomáhá se pořádně vyspat, může se rozvinout do chronického stavu, případně se 
mohou přidat další fyzické i psychické potíže. Chtěla bych vás pozvat na besedu o únavě,  
jejích příčinách a také o zdravém životním stylu, kde nebudeme mluvit pouze o obec-
ných zásadách, ale představím vám svoje praktické typy a rady ověřené vlastní zkušeností.  
Ráda bych se s vámi také podělila o svoje vlastní zkušenosti z období, kdy jsem onemoc-
něla chronickým únavovým syndromem, o tom, co nastartovalo moje uzdravování a co 
jsem se v tomto nelehkém období naučila.

Těšit se můžete i na drobné občerstvení – bezlepkové moučníky, kávu a čaj a možná  
i nějaké další zdravé a chutné překvapení.

Nepůjde o odbornou přednášku, spíše o přátelské posezení se sdílením zkušeností. 
Beseda se bude konat ve čtvrtek 12. 10. 2017 v 17.00 hodin v prostorách na Masa-

rykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači). 
Bible, Matouš 11:28 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, 

a já vám dám odpočinout. 

Na setkání s vámi se těší Věra Pokorná, Apoštolská církev Velká Bíteš

VZPOMÍNKA NA MGR. BOŽENU VENERČANOVOU

V polovině loňského roku (jednalo se o rok 2003) jsem informoval veřejnost prostřednic-
tvím regionálních periodik o rozvíjející se spolupráci naší školy se školami ve slovenském 
Senci a maďarském Györu. Po formální stránce byla spolupráce potvrzena podpisem ofici-
ální „Dohody o spolupráci“ mezi Základní školou v Senci, Tajovského 1 a Základní školou 
Velká Bíteš dne 22. 10. 2004 při příležitosti návštěvy členů pedagogického sboru bítešské 
školy na Slovensku.

Těmito slovy jsem koncem roku 2004 informoval veřejnost z pozice ředitele ZŠ Velká 
Bíteš o více než rok existující spolupráci mezi uvedenými školami. Podpisu této dohody 
byli přítomni také zástupci města Sence.

Jak k tomu došlo?
Koncem roku 2002 jsem dostal dopis od paní Mgr. Boženy Venerčanové, ředitelky 

ZŠ J.G. Tajovského v Senci. Na její podnět jsme v prosinci 2002 navštívili město Senec. 
Čekalo nás velice vlídné přijetí nejenom vedením školy, ale také vedením města Sence. 
Následovala více než desetiletá spolupráce. V rámci několika dotačních programů EU jsme 
využili více než 500 000,- Kč, které umožnily návštěvu Slovenska a Maďarska více než 
350 žákům bítešské základní školy.

To vše bylo umožněno díky neuvěřitelné aktivitě a vstřícnosti paní ředitelky Mgr. Bo-
ženy Venerčanové. Škola, kterou v té době vedla (byla a je stále počtem žáků největší 
školou na Slovensku), se stala koordinátorem vícestranné mezinárodní spolupráce (Slo-
vensko, Česko, Maďarsko, později Rumunsko). V průběhu deseti roků došlo z naší strany  
(ZŠ Velká Bíteš) k více než třiceti vzájemným návštěvám. Poslední se uskutečnila na jaře 2012.
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S Boženou Venerčanovou, která předala vedení školy Mgr. Ladislavu Kásovi v roce 2014 
ve věku 71 roků, jsem se později ještě několikrát osobně setkal při návštěvě Sence. Tento-
krát s žáky a učiteli Základní školy a Mateřské školy Václava Havla ve Žďárci. Bohužel  
k takovým setkáním již docházet nebude. Dne 24. 7. 2017 nás zaskočila zpráva o jejím úmrtí.

Paní Božena Venerčanová měla velice pěkný vztah k Velké Bíteši, kterou několikrát také 
navštívila, naše město propagovala na různých setkáních v rámci okresního města Sence, 
Bratislavského kraje i celého Slovenska.

Touto vzpomínkou chci vzdát poctu této výjimečné ženě.
Dalibor Kolář st.

ZDARMA PREVENTIVNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO SENIORY

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Očima přijímáme až 80% informací z našeho 
okolí. Proto je dobré o oči pečovat a chodit na pravidelné preventivní prohlídky  
k očnímu lékaři. Neléčená oční onemocnění mohou totiž vést až k úplné ztrátě zraku 
a sociální izolaci.

Projekt medbus Nadačního fondu Josefa Hycla nabízí bezplatnou preventivní oční 
péči seniorům starším 65 let, kteří nemají možnost pravidelně navštěvovat očního lékaře.  
Součástí služeb medbusu je i bezplatná doprava k očnímu specialistovi a zpět. Důležité 
je, aby byl senior pojištěn u kterékoli z českých zdravotních pojišťoven. Pak už stačí jen 
zavolat na telefonní číslo 517 076 800.

Koordinátorky medbusu zajistí termín vyšetření. Řidič medbusu v den vyšetření objed-
nané seniory vyzvedne v blízkosti jejich bydliště a dopraví je k očnímu lékaři i zpět domů 
zcela zdarma. Specializované preventivní vyšetření zraku je plně hrazeno z veřejného zdra-
votního pojištění a zahrnuje komplexní oční vyšetření nejmodernějšími diagnostickými 
přístroji a konzultaci s lékařem.

Pokud bude při preventivním vyšetření zjištěno oční onemocnění, které vyžaduje další 
léčbu, v rámci projektu medbus bude pacientovi opět zajištěna doprava k lékaři a zpět tak, 
aby se mu dostalo potřebné terapie.

Ve spolupráci s Oční klinikou NeoVize Brno, která poskytuje špičkovou oční péči tisí-
cům pacientů ročně, se projekt medbus zaměřuje především na prevenci a včasnou léčbu 
šedého a zeleného zákalu a na diagnostiku a léčbu onemocnění sítnice a sklivce. Ukazuje 
se totiž, že pokud tato oční onemocnění zůstanou neléčena, mohou vést až k úplné ztrátě 
zraku a tím pádem k vyloučení nemocného ze společnosti. Se zhoršujícím se zrakem se 
lidé o sebe nedokáží postarat, za svoji oční vadu či onemocnění se mnohdy stydí a třeba ani 
nemají tušení, že právě jejich problém je možné léčit. 

Cílem projektu medbus je tedy nabídnout seniorům starším 65 let bezplatnou oční péči 
včetně dopravy a současně tak zvýšit povědomí seniorů o očních onemocněních a možnos-
tech jejich léčby.

Projekt medus byl spuštěn v říjnu loňského roku a k dnešnímu dni má již desítky spoko-
jených klientů, kteří využili nabízených služeb.
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Pokud je vám tedy více než 65 let a dlouho jste nebyli u očního, neváhejte se obrátit na 
Nadační fond Josefa Hycla – projekt medbus.

Kontakty pro objednání: Tel.: 517 076 800, e-mail: brno@medbus.cz, web: www.medbus.cz

SPORT

FLORBALOVÁ LIGA 2016/2017

Máme tu konec sezóny Amatérské florbalové ligy 2016/2017, která pro nás byla velmi 
úspěšná a motivující. Dosáhli jsem téměř až na samotný vrchol. V prvních dvou kolech, 
jsme dokázali vybojovat vítězství nad týmy, jako jsou Ham&Axe, Retardi, a také s pře-
hledem získat body nad týmy Fbc Sokol Padochov a FBC Snake Brno 2016. Bohužel 
následující kola v základní skupině byla pro nás velice obtížná. Začali jsme prohrávat  
i s papírově slabšími soupeři. Tato situace měla demotivující dopad na celý tým.  
Z 12. místa ve skupině jsme se dostali do vyřazovací části skupiny B, kde jsme se chtěli 
opět vrátit s naší hrou a dostat se co nejvýše. Tato myšlenka se nám vyplnila, když jsme 
doslova urvali vítězství nad týmem IBK-Notorics. Velice nám pomohl svými skvělými 
zákroky gólman Kuba Mašek a také návrat Martina Bednáře. Ten se blýsknul čtyřmi góly 
a vystřílel nám postup do čtvrtfinále, kde jsme následně porazili tým FBC Atlas OnePR. 
Do semifinále jsme šli dobře motivovaní a odhodlaní postoupit. Bohužel jsme nedokázali 
porazit budoucí vítěze skupiny B. V bitvě o 3. místo proti nám stál tým FBK Divočáci 
Rousínov, který jsme ve zdrcujícím závěru přehráli a získali tak 3. místo ve skupině B. 

Společné foto.  |  Foto: Archiv TJ Spartak
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Jménem kapitána týmu Ladislava Podlahy děkuji všem zúčastněným za výkony v se-
zóně 2016/2017 a přeji mnoho dalších úspěchů do následujících sezón. Také bych chtěl 
poděkovat sponzorům Jiřímu Raušovi a TJ Spartak Velká Bíteš, že nám umožnili vstup do 
této Amatérské florbalové ligy. Děkujeme.

Jiří Novák

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MODERNÍCH GYMNASTEK

Oddíl moderních gymnastek Spartaku Velká Bíteš o prázdninách opět nezahálel. Gym-
nastky pilně trénovaly a chystaly nové sestavy. Soustředění se velmi povedlo a tak se těšíme 
na novou sezonu. Zveme dívky, které mají rádi pohyb, přijďte mezi nás. Tréninky probíhají 
každé pondělí od 14.00 do 17.00 hodin a středu od 13.00 do 15.30 hodin ve sportovní hale 
TJ Spartak. Nově je zavedený oddíl s názvem „Sloník Toník“ pro děti od 4 let, který bude 
probíhat současně s moderní gymnastikou každé pondělí od 16.00 do 17.00 hodin. 

Michaela Křenková

POHODOVÁ DEVÍTKA 2017

Při sobotním značení trati jsme se všichni shodli, že bychom letošní PoHodovou de-
vítku běžet ani jeden nechtěli. Ne snad z důvodu, že naše běžecké vrcholy jsou už ty tam,  
ale proto, že z dobré poloviny trati se vlivem vytrvalého deště v posledních dnech stalo 
kluziště. S tím souvisely i naše obavy, aby na start přišlo dostatek lidí. 

Společné foto ze soustředění.  |  Foto: Archiv MG



46 |  Říjen 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Ani nedělní ráno nedávalo naději na zlepšení. Chladno, zataženo, přeháňky. Účast dětí 
byla dle předpokladů počasím ovlivněna. Dorazilo přibližně poloviční množství dětí ve 
srovnání s ročníkem minulým, kdy byly dětské kategorie zařazeny do programu vůbec 
poprvé. Hlavní závod ovšem ukázal, že naše obavy byly liché. Oproti ročníku 2016,  
kdy bylo ve startovní listině hlavního závodu uvedeno 55 jmen, na start ročníku letošního 
dorazilo 69 odvážlivců. Ti se museli popasovat s blátivou novou tratí vedoucí od fotbalo-
vého stadionu kolem tří mlýnů ke Křoví a kousek dále za něj, kde byla otočka a stejnou 
cestou se běželo nazpět. I přesto, že každý doběhl od hlavy až k patě (nebo spíš od paty až 
k hlavě) od bláta, sklidila nová trasa veskrze kladné ohlasy, což je pro nás organizátory sig-
nál k tomu, abychom zvážili její zařazení i v dalším ročníku. Trať nejrychleji „přebrodil“ 
Jakub Exner z Pteamu a obhájil tak své vítězství z loňska v úctyhodném čase 34:19, násle-
dovaný Martinem Mokrým z RunSport teamu (35:22) a Tomášem Mácou z MST Jihlava 
(35:33). Ženskou kategorii ovládly dámy z kategorie 35-44 let. Na prvním místě proběhla 
cílem Michaela Tuháčková z Bíteše v čase 43:34, která tak zároveň zvítězila v kategorii 
„Nejlepší Bítešačka“, jako druhá proťala cílovou pásku Vendula Kaldová z TJ Spartak 
Třebíč (44:40) a třetí pak Lucie Novotná z Veverských Knínic (44:54). Kategorii „Nejlepší 
Bítešák“ si podmanil Martin Veleba reprezentující RunSport team (celkově 5. místo).

Letošní PoHodovou devítku můžeme označit za „přelomovou“ z toho důvodu, že poprvé 
nevyšlo počasí, ale zejména kvůli tomu, že i navzdory němu dorazilo na start nejvíce zá-
vodníků ze všech čtyř ročníků a padl tak i letos účastnický rekord. Tomu jsme před startem 
vzhledem ke ztíženým běžeckým podmínkám jako organizátoři moc nevěřili. O to víc jsme 
rádi, že naše obavy nebyly na místě.

Děkujeme všem běžcům a běžkyním, kteří se letošního počasím ztíženého závodu zú-
častnili. V neposlední řadě musíme poděkovat za finanční a materiální podporu městu 
Velká Bíteš, Klubu kultury Velká Bíteš a všem sponzorům (uvedených na www.behbites.

Start závodu.  |  Foto: Otto Hasoň
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cz), bez kterých bychom nemohli stále kvalitu našeho závodu posouvat dále. Děkujeme 
také FC Spartak za poskytnuté zázemí a všem dobrovolníkům, kteří nám s organizací v den 
konání závodu velmi pomohli. Na startu PoHodové devítky 2018 se, ať už za sucha nebo 
mokra, těšíme na viděnou!

Zdeněk, Martin, Ondra

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 1. září 2017 oslavili manželé

Eva a Jan Bartoškovi
z Velké Bíteše

smaragdovou svatbu,
padesát pět let společného života.

Členky sboru pro občanské záležitosti přejí jubilantům do dalších let
hlavně mnoho zdraví.

S gratulací se připojuje také redakce Zpravodaje.

Sbor pro občanské záležitosti

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 84/2017 KONANÉ DNE 14. SRPNA 2017 
 
2/84/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 83/2017 ze dne 31. 7. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 14. 8. 2017
3/84/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku organizace KSÚSV p.o., Kosovská 1122/16, 
586 01 Jihlava, IČ 00090450 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „III/3791a Velká Bíteš 
ul. Lánice“ za cenu 6.175 Kč bez DPH, s DPH 7.472 Kč a uzavřít s ní příkazní smlouvu. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 8. 2017 
4/84/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny pozemků p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1132 
m2, p.č. 2977/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2 a části pozemku p.č. 3000/16 
ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 221 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 9. 2017
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5/84/17/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením provozu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 
538, příspěvkové organizace v týdnu od 28. do 31. 08. 2017 dle žádosti č.j. MÚVB/5757/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 28. 8. 2017
6/84/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Sta-
dionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/5756/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 8. 2017
7/84/17/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním stavby garáže na pozemku parc.č. 2539/148 v k.ú. 
Velká Bíteš, a to v min. vzdálenosti 0,3 m od hranice s pozemkem parc.č. 2539/149 v k.ú. Velká Bíteš 
ve vlastnictví města Velká Bíteš. 
odpovědnost: Odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 31. 8. 2017
8/84/17/RM – schvaluje platový výměr Mgr. Hany Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2017
odpovědnost: rada města termín: 14. 8. 2017
9/84/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, TRUHLÁŘSTVÍ Jaroslav Kulík, Mlýnská 643, 
Hrušovany nad Jevišovkou 671 67; IČ: 127 51 057 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Výměna oken v části objektu ZUŠ – II. etapa, Hrnčířská 117, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje 
termín plnění díla.
odpovědnost: Odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 8. 2017 
10/84/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 
992, 594 01 Velká Bíteš; IČ: 607 32 610 na realizaci akce „Oprava hřbitovní zdi – 3. část“ za 
cenu 739.890,00,- Kč bez DPH / 895.267,00,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu 
o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 9. 2017
11/84/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technických služeb Velká Bíteš 
spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Oplocení 
u Základní školy, ulice Sadová“ za cenu 90.139,57,- Kč bez DPH / 109.069,00,- Kč s DPH a před-
mětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 9. 2017
12/84/17/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce křižovatky 
Nová Čtvrť – II/379 – K Mlýnům a veřejného osvětlení“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 8. 2017
13/84/17/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 „Opatření  
k odstranění vlhkosti v části objektu ZUŠ – I. etapa a rekonstrukce instalace – II. etapa, Hrnčířská 
117, Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 84.178,- Kč bez DPH / 101. 855,- Kč s DPH.
odpovědnost: Odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 31. 8. 2017
14/84/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Nádvoří 
za radnicí Velká Bíteš“ se zhotovitelem ATIKA-LYSÝ, s.r.o., Zahradní 992, 594 01 Velké Mezi-
říčí, IČ: 607 32 610, kterým se mění předmět plnění a snižuje se cena díla o 263 761 Kč včetně 
DPH.
termín: 31. 8. 2017 odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář
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15/84/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o společném postupu při vybudování do-
pravní a technické infrastruktury v Košíkově na částech pozemků p.č. p.č. 42/3, 40, 37, 36/1, 542/1, 
543, 544, 537, 86, 84, 79/1, 545, 44, 81 v k.ú. Košíkov. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 9. 2017
16/84/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na chytrou lavičku od firmy Full Capacity, 
s.r.o., Myslbekova 685/19, 169 00 Praha 6, IČ 02088843
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 9. 2017
17/84/17/RM – rozhoduje zrušit usnesení Rady města Velká Bíteš č. 7/77/17/RM ze dne 5. 6. 2017  
a rozhoduje ponechat pana Tomáše Jelínka na vedoucím pracovním místě ředitele Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
odpovědnost: rada města termín: 31. 8. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 85/2017 KONANÉ DNE 21. SRPNA 2017 
 
2/85/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 84/2017 ze dne 14. 8. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 21. 8. 2017
3/85/17/RM – rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném a zálohách za úhradu za 
služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu ve výši 209,– Kč.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 8. 2017 
4/85/17/RM – rozhoduje předat dluh bývalých nájemců bytu na nájemném ve výši 28.881,00 Kč 
právnímu zástupci k vymáhání soudní cestou.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 8. 2017
5/85/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017 
6/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt 
- část pozemku p.č. 1518/2 o výměře cca 1054 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2 
- pozemek p.č. 1620/6 o výměře 665 m2 v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2 
- část pozemku p.č. 3243 o výměře cca 216 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2

- část pozemku p.č. 3243 o výměře cca 65 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 25,- Kč/m2 
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí uvedených pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
7/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout bezúplatně nabýt části pozemku p.č. 3015/1 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš oddělené geometrickým plánem č. 2301-212/2016 a nově označené: 
- p.č. 3015/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 174 m2, 
- p.č. 3015/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 86 m2, 
- p.č. 3015/19 ostatní plocha, zeleň o výměře 15 m2, 
- p.č. 3015/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2, 
- p.č. 3015/22 ostatní plocha, zeleň o výměře 392 m2, 
- p.č. 3015/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 96 m2, 
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- p.č. 3015/23 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57,  
587 33 Jihlava do vlastnictví města Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový 
řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
8/85/17/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 14/18/17/ZM ze dne 12.06.2017 a nahradit ho 
novým zněním: 
ZM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a manželi dohodu o zrušení věcného předkupního práva 
k pozemku p.č. 84/13 zahrada a pozemku p.č. 84/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
č.p. 26, rod. dům vše v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš zřízeného ve prospěch města Velká 
Bíteš. Náklady na výmaz věcného předkupního práva z katastru nemovitostí uhradí žadatel. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
9/85/17/RM – doporučuje ZM schválit a uzavřít předloženou kupní smlouvu č.j. ÚZSVM/
BZR/2838/2017-BZRM na převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 2295/20 v obci a k.ú. 
Velká Bíteš, z vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, 
za cenu 41.000,- Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
10/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt 
- id. 1/20 pozemku p.č. 940/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 52 m2, 
- id. 1/40 pozemku p.č. 940/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2, 
- id. 1/20 pozemku p.č. 2346/12 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 71 m2 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí 
spoluvlastnických podílů k výše uvedeným pozemkům. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12 .2017 
 11/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemky 
- p.č. 2539/80 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
- p.č. 2539/81 orná půda o výměře 741 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
- p.č. 2539/82 orná půda o výměře 1018 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 2.500.000,- Kč za id. 2/11 po-
zemku p.č. 1846 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3428 m2 a id. 2/11 pozemku p.č. 1847 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu obvyklou uvedených 
spoluvlastnických podílů ve výši 86.497,- Kč do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že rozdíl 
hodnot pozemků ve výši 2.413.503,- Kč bude městu uhrazen před podpisem směnné smlouvy. 
Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany 
rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
12/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda 
o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2 a id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 
4895 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlast-
nického podílu k uvedenému pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
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13/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 orná 
půda o výměře cca 37 m2 za cenu 120,- Kč/m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí 
náklady související s koupí spoluvlastnického podílu k části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
14/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 1518/3 orná půda  
o výměře cca 476 m2 za cenu 120,- Kč/m2 v k.ú. a obci Březské s tím, že kupující uhradí náklady 
související s koupí části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
15/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. ½ části pozemku p.č. 3320 orná půda 
o výměře cca 468 m2 za cenu 120,- Kč/m2 a id. ½ části pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 
2724 m2 za cenu 25,- Kč/m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související 
s koupí spoluvlastnického podílu částí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
16/85/17/RM – rozhoduje souhlasit s uzavřením Mateřské školky Masarykovo náměstí 86 dne 1. 9. 2017
odpovědnost: MŠ Masarykovo náměstí řešitel: Mgr. Hana Sedláková termín: 31. 8. 2017
17/85/17/RM – rozhoduje uzavřít mezi: Městem Velká Bíteš, IČ: 00295647 se sídlem Masarykovo 
náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš, jako investorem stavby „Silnice II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“ 
Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ: 43383513, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad 
Sázavou jako vlastník stávající stavby vodovodu předloženou Smlouvu za účelem stanovení vzájem-
ných práv a závazků při budování přeložky vodovodu SO 301.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 9. 2017
18/85/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 12 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 01.09.2017 do 31.08.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10% sleva a bez 
notářského zápisu (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 termín: 31. 8. 2017
19/85/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 7, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská termín: 30. 9. 2017
20/85/17/RM – schvaluje následující složení hodnotící komise: Ing. Milan Vlček, Ing. Pavel Bed-
nář, Ing. Lenka Kerberová, Ing. Ivana Kalábová, Ing. Petr Bláha a jejich náhradníky: Ing. Tomáš 
Kučera, Ing. Milan Pelc, Ing. Ladislav Rada, Tomáš Růžek DiS. a Ing. Petr Leopold pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 31. 8. 2017
21/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit 
- část pozemku p.č. 1326/3 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č. 
1326/5 orná půda o výměře 63 m2, 
- část p.č. 1328/4 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č. 1328/4 
trvalý travní porost o výměře 13 m2, 
- část p.č. 1328/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č. 1328/10 
trvalý travní porost o výměře 12 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš 
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- za část pozemku p.č. 1328/1 trvalý travní porost oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově 
označenou p.č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 do vlastnictví města Velká Bíteš se současným 
bezúplatným zřízením věcného břemene ve prospěch města Velká Bíteš spočívajícího v právu zřídit, provo-
zovat, opravovat a udržovat kanalizační řady se šachtami včetně práva vstupu a vjezdu na část p.č. 1326/3 od-
dělenou geometrickým plánem č. 2420-73/2017 a nově označenou p.č. 1326/5 v k.ú. Velká Bíteš v rozsahu 
geometrického plánu č. 1983-162/2012. Správní poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva  
a práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
22/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 3/5 pozemku p.č. 3366/2 orná půda 
o výměře 37 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady sou-
visející s koupí pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
23/85/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na ulici Masarykovo náměstí 84, 
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 10 
% sleva a bez notářského zápisu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská termín: 31. 8. 2017
24/85/17/RM – rozhoduje revokovat usnesení číslo 5/80/17/RM ze dne 3. 7. 2017 a nahradit jej 
následujícím: 
Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš na dobu urči-
tou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a bez notářského zápisu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská termín: 31. 8. 2017
25/85/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým za-
dáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského č.p. 137, č.o. 9, 674 01 Třebíč, IČ 25503316
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 10. 9. 2017
26/85/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, U Stadionu 283, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a s notářským zápisem (dohoda  
o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského 
řádu a § 274 odst. 1. písm.e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská termín: 31. 8. 2017
27/85/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt: 
- pozemek p.č. 2346/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 81 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu 120,- Kč/m2 
- pozemek p.č. 2346/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 41 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu 120,- Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Jana Pelánová termín: 31. 2. 2017 
28/85/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 115.474,00 Kč od společnosti HZB 
spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří 
(místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v obvodovém plášti budovy č.p. 28  
v Březce, obec Velká Bíteš, parc.č. 127 v k.ú. Březka u Velké Bíteše.
Současně rada města rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 8. 2017
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29/85/17/RM – vzala na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru.
odpovědnost: rada města termín: 11. 9. 2017
30/85/17/RM – rozhoduje uzavřít „Smlouvu k užití silničního tělesa“ se správcem ko-
munikace – Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny s cenou za užití silničního tělesa 
1.210,-Kč
odpovědnost: Odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 30. 9. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 86/2017 KONANÉ DNE 31. SRPNA 2017 
 
2/86/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 85/2017 ze dne 21. 8. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 31. 8. 2017 
3/86/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha do-
datek ke smlouvě o dílo 23/69/17a tím prodloužit termín plnění do 17. 9. 2017. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 1. 9. 2017 
4/86/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/14, 
627 00 Brno, IČ: 253 22 257 na realizaci stavby „Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa“ a uzavřít  
s ním smlouvu o dílo s cenou díla 23.547.933,32 Kč bez DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 30. 10. 2017
5/86/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 5, 
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc 
mínus 10 % sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením k přímé 
vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) ob-
čanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor správní řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 1. 9. 2017 
6/86/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masa-
rykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940 předložený dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 
akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění díla 
do 30. 10. 2017. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 30. 9. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 87/2017 KONANÉ DNE 11. ZÁŘÍ 2017 
 
2/87/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 86/2017 ze dne 31. 8. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 31. 8. 2017
3/87/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Sta-
dionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6348/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 9. 2017
4/87/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 10/2017. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 9. 2017
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5/87/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč na zakoupení 
přístroje na měření alkoholu v dechu k provádění kontrol dodržování zákona č. 379/2005 Sb. s po-
skytovatelem dotace Krajem Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749.
odpovědnost: starosta města termín: 13. 9. 2017 
6/87/17/RM – rozhoduje poskytnout DH Galáni, Dlouhá 31, 664 83 Přibyslavice, IČ: 25664530 
finanční dar ve výši 10.000 Kč. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 9. 2017
7/87/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt 
- část p.č. 2539/158 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „k“ o výměře 13 m2, 
- část p.č. 2539/159 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „j“ o výměře 20 m2, 
- část p.č. 2539/160 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „i“ o výměře 20 m2, 
- část p.č. 2539/161 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „h“ o výměře 20 m2, 
- část p.č. 2539/162 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označená díl „g“ o výměře 22 m2 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. S.O.K. real, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Hroto-
vická-Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež za cenu 1460,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady 
související s koupí částí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
8/87/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt 
- část pozemku p.č. 3286/1 orná půda o výměře cca 2294 m2 za cenu 120,- Kč/m2 
- část pozemku p.č. 3286/1 orná půda o výměře cca 11.851 m2 za cenu 25,- Kč/m2, 
- p.č. 3304 orná půda o výměře 6884 m2 za cenu 25,- Kč/m2, 
- p.č. 2335/16 vodní plocha, nádrž umělá o výměře 63 m2 za cenu 25,- Kč/m2, 
- p.č. 2334 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 674 m2 za cenu 25,- Kč/m2, 
- p.č. 2330/3 trvalý travní porost o výměře 384 m2 za cenu 25,- Kč/m2, 
- p.č. 2346/27 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 123 m2 za cenu 120,- Kč/m2 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
9/87/17/RM – rozhoduje uzavřít se společností CONTENT, s.r.o., IČ: 63492164, se sídlem Příkop 
838/6, 602 00 Brno nájemní smlouvu o pronájmu části pozemku p.č. 2263/4 ostatní plocha, jiná plo-
cha o výměře 600 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu určitou,  
a to do 31. 10. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2017
10/87/17/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 částech pozemků 
- p.č. 766/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.č. 770/1 ostatní plocha, jiná plocha 
- p.č. 771/1 ostatní plocha, manipulační plocha 
- p.č. 3009/94 ostatní plocha, ostatní komunikace 
- p.č. 3010/1 ostatní plocha, silnice 
- p.č. 1024/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 
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vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby „VBT, Vlkovská, přel. 
NN, Město V.Bít, p.č. 766/1“ za jednorázovou úhradu ve výši 5.100,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
11/87/17/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 oprávněným z věcného bře-
mene smlouvu o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 4529/2 ostatní 
plocha, ostatní komunikace, části pozemku p.č. 3005/23 ostatní plocha, ostatní komunikace, 
části pozemku p.č. 3005/24 ostatní plocha, zeleň vše 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. 12. 2017
12/87/17/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 oprávněným z věcného břemene smlouvu  
o zřízení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 2037/1 ostatní plocha, neplodná půda, 
části pozemku p.č. 4058 orná půda, části pozemku p.č. 4062/1 orná půda vše v k.ú. Velká Bíteš, obec 
Velká Bíteš ve vlastnictví města v rámci stavby V. Bíteš, Před ouvarem, lok. RD, Vlček, p. 4063“ za 
jednorázovou úhradu ve výši 8.500,- Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
13/87/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018 
za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením přímé 
vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm.e) občanského 
soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 9. 2017
14/87/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3 na ulici Masarykovo náměstí 14, 
Velká Bíteš na dobu určitou od 01.10.2017 do 30.09.2018, za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 
10 % sleva a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti 
notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm.e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 9. 2017
15/87/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem 
Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouvu o společném postupu při zajištění přípravy  
a realizace akce „II/379 Velká Bíteš – SZ obchvat“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
16/87/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s Krajem Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem 
Jihlava, Žižkova 57, PSČ 587 33 předloženou Smlouva o společném postupu při zajištění přípravy  
a realizace akce „Velká Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
17/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci pokládky chrániček společnosti 
Jicom, spol. s r.o., Jarní 898/50 Brno v ulici Lánice, Velká Bíteš za cenu 125.874 Kč s DPH.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 13. 9. 2017
18/87/17/RM – rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organi-
zaci výjimku z nejnižšího počtu žáků ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální (třída VII.) a výjimku 
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z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ samostatně zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona (třída IV.) 
a ve třídě ZŠ speciální (třída II.), a to dle žádosti ředitelky školy doručené zřizovateli dne 8. 9. 2017 
pod č.j. MÚVB/6615/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 12. 9. 2017
19/87/17/RM – rozhoduje revokovat usnesení číslo 22/79/17/RM ze dne 26. 6. 2017 a nahradit jej 
usnesením novým, v tomto znění:
Rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67, Velká Bíteš na 
dobu určitou, a to do 31. 10. 2017 za nájemné 45,50 Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 9. 2017
20/87/17/RM – rozhoduje udělit Základní škole Velká Bíteš, příspěvkové organizaci souhlas s re-
alizací projektu v rámci Výzvy č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 20. 9. 2017
21/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Mackovec 349/9, 
664 31 Lelekovice, IČ: 620 82 086 na „Technický dozor objednatele“ na stavbě „Inženýrské sítě na 
Babinci – 2. etapa“ za cenu 200.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 2. 10. 2017
22/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Františka Laštovičky, Studentská 1133, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 na výkon autorského dozoru na akci „Inženýrské sítě na 
Babinci – 2. etapa“ za cenu 85.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 2. 10. 2017
23/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Václav Kopáček, Tyršova 222,  
595 01 Velká Bíteš; IČ: 704 03 759 na realizaci dřevěného pódia a schodů na Základní uměleckou 
školu Hrnčířská 117, Velká Bíteš za cenu 55.000,- Kč bez DPH / 66.500,- Kč s DPH a předmětné 
práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 10. 2017
24/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Česlava Veselého, Lesní 397/32, 591 02 
Žďár nad Sázavou, IČ: 758 52 837 na výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě „Inženýrské sítě 
na Babinci – 2. etapa“ za cenu 50.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 2. 10. 2017
25/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ARCHAIA Brno, o.p.s., IČ: 262 
68 469 na záchranný archeologický výzkum na stavbě „Inženýrské sítě na Babinci – 2 etapa“ za cenu 
45.000 Kč bez DPH a uzavřít s ní předloženou smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 2. 10. 2017
26/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Tomáše Pelána, Rajhradská 628, 595 01 
Velká Bíteš, IČ: 882 83 992 a objednat u něj výsadbu zeleně na nádvoří za radnici Velká Bíteš za 
cenu 100.160 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 25. 9. 2017
27/87/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 849/25 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. E.ON Dis-
tribuce, a.s., IČ: 280 85 400, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou ve 
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výši 50.000,- Kč. Ve prospěch města bude zřízeno věcné předkupní právo, jehož předmětem bude zá-
vazek kupujícího nabídnout uvedený pozemek za cenu 50.000,- Kč nejprve prodávajícímu v případě, 
že by chtěl kupující uvedený pozemek v budoucnu jakýmkoliv způsobem zcizit. Náklady související 
s vkladem vlastnického práva i věcného předkupního práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
28/87/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 01.10.2017do 30. 9. 2018 
za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu (dohoda o splnění závazku se svolením přímé 
vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm.e) občanského 
soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 9. 2017
29/87/17/RM – nesouhlasí s předloženou studií stavebního záměru stavby dvou rodinných domů 
na pozemcích parc.č. 1620, 1621, 1622 a 1610/1 v k.ú. Velká Bíteš s ohledem na nereálně navržené 
parkování.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 27. 9. 2017
30/87/17/RM – rozhoduje vyhradit parkovací stání pro zákazníky a zásobování provozoven v ul. 
Lánice čp. 30, 57- 60, Velká Bíteš na omezenou dobu max. 15 min. V případě, že bude majitel ob-
chodu vyžadovat vyhrazená stání pouze pro svoji provozovnu, zajistí si vyhrazení na své náklady.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 27. 9. 2017
31/87/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Ncorp s.r.o, Růžová 144, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 
27721043, dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Velká Bíteš, ul. Lánice – chodníky, sjezdy a zpev-
něné plochy“, kterým se navyšuje cena díla o 49.761,- Kč bez DPH, cena včetně DPH 60.211,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 20. 9. 2017
32/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti AP – ateliér, s.r.o. Kabátníkova 
2, 602 00 Brno, IČ: 60725681 na zpracování realizační projektové dokumentace na akci „Venkovní 
úpravy dvorní části a parkoviště s vazbou na park u Kulturního domu Velká Bíteš“ za nabídkovou 
cenu 170.000,- Kč bez DPH / 205.700,- Kč včetně DPH v rozsahu cenové nabídky ze dne 21. 7. 
2017. Současně rada města rozhoduje u této firmy předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 10. 2017
33/87/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od společnosti Silniční projekt spol. s.r.o. 
se sídlem Šumavská 31, 602 00 Brno, IČO: 46968822, na zpracování dílčí části DSP akce „Silnice 
II/379 Velká Bíteš – SZ Obchvat“ ve výši 342.478,- Kč s DPH (tj. 283.040,- Kč bez DPH) a tyto 
projekční práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 11. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 18/2017 KONANÉHO DNE 12. ČERVNA 2017 
 
Pokračování z minulého čísla: 
26/18/17/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/155 orná půda 
o výměře 649 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- 



58 |  Říjen 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem 
kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do 
jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu 
Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka 
kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/155 orná půda o výměře 649 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 1.201 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud 
nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu 
na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 před-
mětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí 
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018
27/18/17/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/154 orná půda 
o výměře 687 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,- 
Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem 
kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do 
jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu 
Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka 
kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/154 orná půda o výměře 687 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 1.201,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud 
nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu 
na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 před-
mětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí 
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 5. 2018

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Hledám byt ke koupi (balkon či terasa výhodou). Tel. 607 127 906.

RD-CHALUPA, směr Brno. Hledám. Tel. 739 826 409.

Prodám suché palivové dřevo. Tel. 608 065 337 

Komerční sdělení / Inzerce
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Sečení trávy a mulčování trávy. Tel. 608 065 337

Nabízím za odvoz hlínu, zeminu z výkopu stavby RD. Ideální na dorovnání  
a modelaci terénu. Lokalita: Velká Bíteš - Březka. Tel. 607 940 998.

Prodáváte nemovitost? Vysoutěžíme pro Vás nejvyšší možnou cenu do 30 dní. 
Bez rizika – Vy rozhodnete o prodeji. Tel: 775 377 977.

Vyměním byt 2+1, v osobním vlastnictví za 3+1 (včetně fin. vyrovnání). Tel. č. 607 623 153.

Malíř Ludvík Tunkr zve zájemce na prohlídku prodejní výstavy obrazů do ateliéru  
v Osové Bítýšce od 1. 10. do 31. 10. 2017. Nutno přihlásit předem. Tel. č. 777 204 924.

Komerční sdělení / Inzerce

ZNAK KVALITY 
PROPÙJÈUJE 

SDRUŽENÍ POHØEBNICTVÍ ÈR 

kompletní pohøební služby, výkopy hrobù

nepøetržitý odvoz zesnulých

kamenosochaøství - výroba, prodej a montáž pomníkù

možnost sjednání objednávky v mimopracovní dobu 

www.pohrebni-sluzba-velkabites.cz

Pohøební služby zajiš�ujeme

s tradicí a úctou již od roku 1906.

Velká Bíteš, Kostelní 75, tel.: 566 532 419 - nonstop

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro listopad 2017: 18. října 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Komerční sdělení / Inzerce

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ PBS

ZVEME K NÁVŠTĚVĚ ZAMĚSTNANCE, JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY, BÝVALÉ
ZAMĚSTNANCE, OBYVATELE MĚSTA I PŘILEHLÉHO OKOLÍ A VŠECHNY PŘÍZNIVCE PBS

K NÁM DO PBS NA ULICI VLKOVSKÁ 279, VELKÁ BÍTEŠ.

V rámci doprovodného programu pro vás připravujeme kreativní dílničku a skákací 
hrad pro děti, překážkovou dráhu, vesmírný skútr, biatlonový trenažér a čokoládu pro 
všechny návštěvníky. Můžete se těšit i na letecké překvapení.

Srdečně zve vedení společností:
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s., Středisko praktického vyučování
PBS Velká Bíteš, PBS ENERGO, a. s. a PBS Turbo s. r. o.

Seznámíme Vás s pracovišti a zajímavými 
místy našich společností a zájemcům 
o učební obory představíme kvalitní zázemí 
našeho střediska praktického vyučování.

Pro všechny návštěvníky bude připraveno 
malé občerstvení a dáreček.

DNE 7. ŘÍJNA 2017 OD 8.00 DO 12.00 HODIN
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