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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
dne 9. října na zasedání zastupitelstva města přítomní 
zastupitelé obdrželi od pověřeného pracovníka oddě-
lení expanze společnosti REWE GROUP Česká re-
publika písemné vyjádření, ve kterém je potvrzeno,  
že společností BILLA bylo schváleno umístění její pro-
vozovny supermarketu ve Velké Bíteši. Konkrétně jde 
o projekt OC NIMIRU u BDS. REWE schválilo i pod-
mínky, za kterých je možno projekt realizovat a jedná  
s investorem stavby marketu – společností EYE-
MAXX. V této souvislosti je mi potěšením konsta-
tovat, že po dlouhé době došlo k zásadnímu posunu  
v otázce výstavby supermarketu ve Velké Bíteši v této lokalitě. Dosud probíhala řada 
jednání ohledně umístění supermarketu na Vlkovské, písemné potvrzení od potra-
vinářského řetězce jsme však neměli. Teď držíme v ruce jasné rozhodnutí koncernu  
o schválení stavby. Umístění marketu v této lokalitě vedení města podporuje již od 
roku 2010, přičemž následná rekonstrukce vozovky a některé související stavební 
práce byly řešeny v návaznosti na budoucí supermarket. Podle stanoviska na zastupi-
telstvu přítomného zástupce developera OC NIMIRU bychom se měli dočkat výstavby 
marketu v roce 2018, nejpozději však v roce 2019.

První etapa výstavby inženýrských sítí a komunikací pro městské stavební parcely 
na Babinci se chýlí ke konci. Jsou dokončovány inženýrské sítě, zbývá ještě dokončení 
chodníků, veřejného osvětlení a terénních úprav. Do konce listopadu budou hotové  
i silnice. Druhá etapa po předání staveniště dodavateli prací – firmě IMOS Brno dne 
23. října, teprve začíná. Podle harmonogramu by měla být dokončena v září 2018. 
Důležitý je však fakt, že ke dnešnímu dni ze všech připravovaných městských parcel 
obou etap zbývá k prodeji již jen posledních deset stavebních míst. Aktuálně nabízíme 
k prodeji pět z nich. Babinec je tak v podstatě již doprodáván. Když město Babinec 
koupilo, nevěděli jsme, jaká bude budoucí situace na trhu s nemovitostmi nejen v Bí-
teši, ale v celé republice. Začali jsme proto s prodejem parcel hned, jak to bylo možné, 
a stanovili výši minimální prodejní ceny 1200 Kč/ m2.  Tato cenová úroveň byla v té 
době předmětem kritiky části veřejnosti, a sice jako cena pro Bíteš neúměrně vysoká.  
Vycházela však zejména z kalkulace na pořízení pozemků a předpokládaných cen sta-
vebních prací na jejich zasíťování. Následně po změně zákona o DPH jsme upravili 
minimální ceny, a to do 3 cenových pásem dle polohy pozemku v lokalitě Babinec. 
Jednalo se o 1000, 1200 a 1450 Kč/m2 stavebního pozemku. Dosavadní úspěšný prů-
běh prodejů parcel nám potvrdil správnost tohoto postupu.
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Ve druhé polovině listopadu předpokládáme uspořádání semináře zastupitelstva  
k rozpočtu města na příští rok. Minulé dva roky prokázaly, že je výhodné mít platný 
rozpočet hned od začátku roku. Vyhneme se tím rozpočtovému provizoriu, které dříve 
platilo v prvních měsících kalendářního roku a konečný rozpočet se pak vždy schvalo-
val až na únorovém zastupitelstvu. 

V Lánicích (v úseku náměstí – Méto) byly na začátku druhé poloviny října dokon-
čeny práce na inženýrských sítích (akce města a SVK Žďársko) a zahájeny práce na as-
faltových vrstvách nové komunikace (akce rekonstrukce krajské komunikace). Vzhle-
dem ke koordinaci prací s novým asfaltovým krytem na ulici Kostelní byla v týdnu 
od 16. října odfrézována Kostelní, a sice od náměstí po křižovatku s ulicí Tyršova. 
Provedení asfaltů a zprůjezdnění vozovek bylo zajištěno na konec října. Na stavbě 
se však bude pracovat ještě v listopadu. To se ale týká již jen chodníků a veřejného 
osvětlení. Opravu asfaltu v ulici Kostelní (stávající krajská komunikace III. tř.) zajis-
tila a financovala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV). Po dokončení 
stavebních úprav uvedených úseků silnic ulice Lánice a ulice Kostelní se uskuteční 
jejich bezplatné předání Krajem Vysočina městu Velká Bíteš a současně dojde k jejich 
vyřazení z majetku Kraje i krajské dopravní sítě.

Konec října byl termínem pro dokončení úprav první části ulice Nové Čtvrti. Letos 
byly provedeny chodníky, veřejné osvětlení a položeny trasy mikrotrubiček pro tele-
fonní a datové kabely v úseku mezi Tišnovskou ulicí a fotbalovým stadionem. Podél 
silnice byla zřízena místa pro podélné parkování - částečně na chodníku. V tomto 
případě jsme nechtěli, aby se z Nové Čtvrti stalo odstavné parkoviště pro auta zaměst-
nanců ITW Pronovia. Na tom jsme se shodli i s obyvateli této lokality. Stání automo-
bilů tak zde bude dopravním značením omezeno mezi 14. a 22. hodinou maximálně na 
tři hodiny a městská policie tento stav bude intenzivně kontrolovat.

V části sídliště U Stadionu bezprostředně přiléhající k ulici Vlkovská a výrobnímu 
areálu ITW Pronovia připravujeme zavedení obdobného režimu parkování jako na ná-
městí. Ten by měl za cíl ochránit tuto část sídliště před negativními důsledky nadměr-
ného parkování automobilů pracovníků ITW Pronovia. Navrhujeme v oblasti časově 
omezené parkování doplnění o možnost parkování s parkovací kartou, vystavenou na 
SPZ automobilů obyvatel řešené oblasti sídliště. S firmou ITW Pronovia dále jednáme 
o tom, aby si rozšířila vlastní plochy pro parkování svých zaměstnanců při severním 
okraji areálu. Připravovaný systém parkování je však po jejím představení veřejnosti  
a odsouhlasení vedením města reálné realizovat a zprovoznit nejdříve ve druhém čtvrt-
letí roku 2018.

Díky získaným dotacím z ministerstva kultury jsme mohli letos opravit poslední 
úsek hřbitovní zdi u kostela. Výsledek práce firmy ATIKA – Lysý je velmi uspokojivý. 
V následujících letech se chceme zaměřit na potřebné úpravy ploch hřbitovů, a to jak 
u kostela, tak i na Tišnovské.

Na základě podnětu občanů jsme rozhodli o dílčím rozšíření veřejného osvětlení  
v části lokality bytových domů U Stadionu. Jedná se o dočasné opatření před zamýš-
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lenou revitalizací celého sídliště, které v současnosti projekčně připravuje majetkový 
odbor města. Revitalizací celá oblast U Stadionu získá kromě opravených a nových 
parkovacích míst a chodníků a veřejného osvětlení rovněž plochy pro dětská hřiště  
a tolik potřebnou koncepční úpravu veřejné zeleně.

Zastupitelé rozhodli dne 9. října o koupi pozemků pro domov důchodců. Zastupi-
telstvo schválilo na svém zasedání koupi pozemků přiléhající k lokalitě U Stadionu  
a k nové bytové zástavbě v ulici Za Uličkami, a to o celkové ploše cca 25 000 m2 za 
cenu 1300 Kč/m2. Cena za pozemky bude uhrazena jejich majitelům v pěti ročních 
splátkách, přičemž první splátka bude splatná v roce 2018.

Rozhodnutí o koupi pozemků souvisí s rozhodnutím vedení města intenzivně při-
pravovat výstavbu domova pro seniory, případně komunitních a sociálních bytů,  
které jsou v současnosti podporované dotacemi státu. Starších lidí, kteří potřebují péči 
totiž neustále přibývá, a to i v našem městě a celém bítešském regionu. Projektová  
a předrealizační příprava uvedených objektů je však poměrně dlouhodobou záležitostí. 
Ještě v říjnu jsme proto zahájili jednání s projektantem, u kterého bude objednána 
zastavovací studie celé lokality. Ta upřesní potřebné plochy pro výstavbu jednotlivých 
objektů v daném území. V příštím roce budeme projektovat. O dotaci na domov dů-
chodců pak chceme požádat ministerstvo práce a sociálních věcí na počátku roku 2019.

Město ani v říjnu neobdrželo vyjádření o tom, zda mu byla přiznána dotace na revi-
talizaci základní školy. Jde o velmi rozsáhlou akci, plánovanou původně na dva školní 
roky a na prázdniny.

Nerozumím přístupu příslušných úředníků poskytovatele evropské dotace.  
Bez informace o přidělení dotace se totiž v přípravě realizace celé akce stále neh-
neme z místa. Přitom termín dokončení akce, v případě získání dotace, zůstává stále 
neměnný. Tím je polovina roku 2019. I přes tyto komplikace však doufám, že již za 
měsíc budeme mít v celé záležitosti jasno.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
 

Pátek dne 3. listopadu 2017 v 19.00 hodin
ONE MAN SHOW „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.
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.  
Vstupné: 350,- Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: POINT s.r.o. 



6 |  Listopad 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Sobota dne 4. listopadu 2017 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ „WELLNESS KUŘIM“
Cena za dopravu - senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí 
každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan. 
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd - zastávka na sídlišti 8.10 hodin, Masarykovo 
náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

Úterý dne 7. listopadu 2017 v 19.00 hodin 
KONCERT BHP – „TRIO CLARET“
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh 

Úterý dne 7. listopadu 2017 od 17.00 hodin
PATAGONIE A ANTARKTIDA – VÍTR A LED – přednáška manželů Vackových
Ve velkém výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši. 
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s městskou knihovnou

Sobota dne 11. listopadu 2017 v 8.30 hodin
TURNAJ VOLEJBAL – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA (IX. ročník)
Kontakt: Hana Holíková tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

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

Neděle dne 12. listopadu 2017 v 17.00 hodin
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
Sraz u sokolovny, průvod s lucernami, setkání se sv. Martinem, ohňostroj, vstupné dobrovolné.
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a Mateřské centrum Bítešáček

Středa dne 15. listopadu 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU 
Kvízové odpoledne s Karlem Smolíkem
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
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Čtvrtek dne 16. listopadu v 17.00 hodin
„CESTOU ZA POZNÁNÍM“ 
Beseda cestovatele, průvodce Árona Aronsona
V Městské knihovně ve Velké Bíteši
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Neděle dne 19. listopadu 2017 v 8.00 hodin 
II. ROČNÍK „O BÍTEŠSKÝ KOLÁČ“ – ZÁVODY MODERNÍ GYMNASTIKY 
(LIGA KRAJE VYSOČINA) 
Kontakt: Jiřina  Langová tel. 731 562 772, Michaela  Křenková  tel. 775 799 196
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Úterý dne 21. listopadu 2017 v 15.00 hodin
BABY CLUB 
V Mateřské škole Lánice
Srdečně zveme na hrací odpoledne, při kterém se zapojíme do celorepublikové akce Větr-
níkový den na podporu dětí s cystickou fibrózou.
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Úterý dne 21. listopadu 2017 v 17.00 hodin
„VÝSTUPY Z PROJEKTU PROMĚNY KRAJINY BÍTEŠSKA“
Výstava fotografií, pracovních listů, záznamů z akcí a předvedení nového informačního 
letáku pro veřejnost zaměřeného na hraniční kameny.
V Městském muzeu ve Velké Bíteši od 17.00 hodin 
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši a Muzejní spolek Velkobítešska

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 

Sobota dne 25. listopadu 2017 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ „WELLNESS KUŘIM“
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí 
každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobogan. 
Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd – zastávka na sídlišti 8.10 hodin, Masarykovo 
náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
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Od 25. listopadu do 4. prosince 2017 od 9.00 do 17.00 hodin, 
pondělí 4. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA SPCCH
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, 
pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork, 
suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, 
dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.
Své výrobky můžete přinést na Klub kultury 
ve čtvrtek 23. listopadu 2017 v době od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH)

Sobota dne 25. listopadu 2017 ve 14.00 hodin
KONCERT „SÍLA RŮŽENCE“ – zahrají BOHUMILOVÉ 
(sourozenci Macholánovi a hosté)
Kostel sv. Klimenta v Jasenici
Dobrovolné vstupné bude použito na opravu Jasenických zvonů
Organizují: Bohumilové s obcí Jasenice

Sobota dne 25. listopadu 2017 v 15.00 hodin 
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury a Muzejní spolek Velkobítešska

Úterý dne 28. listopadu 2017 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát ve Žluté třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Úterý dne 28. listopadu  2017 od 17.00 hodin 
JAR, NAMIBIE, BOTSWANY A ZIMBABWE – přednáška manželů Márových
Ve velkém výstavním sále Městského muzea ve Velké Bíteši
Organizuje: Městské muzeum ve spolupráci s Městskou knihovnou

Čtvrtek dne 30. listopadu v 17.00 hodin
„SMÍM PROSIT, ANEB PŘIPRAVME SE NA PLESOVOU SEZÓNU“
Beseda s Ditou Desovou.
V Městské knihovně ve Velké Bíteši
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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PŘIPRAVUJEME: 

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 

Sobota dne 2. prosince 2017 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ „WELLNESS KUŘIM“
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. Vstupné si hradí 
každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén, vířivá a parní lázeň, tobo-
gan. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. Odjezd – zastávka na sídlišti 8.10 hodin,  
Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

Neděle dne 3. prosince 2017 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše a žáci ze ZUŠ Velká Bíteš.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý dne 5. prosince 2017 od 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek dne 7. prosince 2017 v 16.30 hodin
MONTESSORI SEMINÁŘ - MATEMATIKA 2 – 6 LET
S lektorkou Irenou Kubantovou (montessori-praxe.cz). 
Přihlášky na irena.kubantova@gmail.com.
Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina ve spolupráci s MŠ U Stadionu

Pátek 8. prosince 2017 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
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Od 7. prosince do 12. prosince 2017 od 9.00 do 17.00 hodin 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš

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

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

Sobota 20. ledna – PLES MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE
Sobota 27. ledna  – RYBÁŘSKÝ PLES 
Sobota 3. února – REPREZENTAČNÍ PLES PBS 
Sobota 10. února – FARNÍ PLES
Sobota 17. února – SPORTOVNÍ PLES S VYHLÁŠENÍM „SPORTOVEC MĚSTA“
Neděle 25. února – POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Pátek 16. března – PLES SOŠ JANA TIRAYE

ZPRÁVY Z RADNICE

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ POLICIE
   
Městská policie Velká Bíteš upozorňuje občany, že na území města Velké Bíteše  

a na území místních částí města Velké Bíteše opakovaně dochází k porušování nařízení 
města Velká Bíteš č. 3/2013, kterým se vydává tržní řád. V tomto nařízení města je mimo 
jiné stanoven zákaz podomního a pochůzkového prodeje na území města Velká Bíteš,  
který bývá často ze strany různých prodejců či obchodních zástupců firem nabízejících 
různé zboží či služby porušován. Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí 
prodej, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno nebo prodáváno zboží či 
služby. Pochůzkovým prodejem se pro účely tohoto nařízení rozumí nabídka, prodej zboží 
a poskytování služeb, u kterého nedochází k umístění prodejního zařízení, je provozovaný 
formou pochůzky, při níž je potencionální uživatel zboží nebo služeb vyhledáván prodej-
cem z okruhu osob na veřejném prostranství.  Nejčastěji bývá v současné době porušováno 
ustanovení uváděného nařízení týkající se zákazu podomního prodeje, kdy bývají občané 
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bez předchozího objednání kontaktováni  v místech svého bydliště  různými prodejci ener-
gií, kdy je posléze občanům nabízena nová možnost uzavření smluv týkajících se odběru 
zemního plynu či elektřiny s příslibem těchto prodejců, že po uzavření nových smluv  
a přechodu k jiným dodavatelům těchto energií budou mít tyto energie levnější.  Žádáme 
tedy tímto občany města Velké Bíteše i občany místních částí města Velké Bíteše, že pokud 
se setkají s výše uvedenými zakázanými druhy prodeje či nabízení služeb, aby o tomto 
telefonicky vyrozuměli Městskou policii Velká Bíteš na tel. čísle 566 789 999 případně 
Policii České republiky. V této souvislosti též prosíme občany města Velká Bíteše i občany 
místních částí města Velké Bíteše o pomoc s tím, že pokud byli v místech svého bydliště 
ve dnech 16 až 20. října 2017 kontaktováni prodejci energií nabízejícími zemní plyn či 
elektřinu, aby o tomto telefonicky informovali Městskou policii Velká Bíteš na tel. čísle 
566 789 999, neboť právě ze strany uváděných prodejců mohlo dojít k porušení nařízení 
města Velká Bíteš. 

Pavel Hradecký, vedoucí strážník 

PLACENÉ PARKOVÁNÍ PŘES SMS

Dne 1. 11. 2017 nabyde účinnosti nařízení města Velká Bíteš č. 2/2017 o parkování.  
Na Masarykově náměstí, části ulice Kostelní a části ulice Hrnčířská bude i nadále umož-
něno krátkodobé parkování do 2 hodin 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 hodin bude nově stanovena na 100 Kč.

Parkování v tomto případě bude řidičům umožněno po zakoupení parkovací karty  
(v současné době již využíváno) na pokladně městského úřadu či na turistickém informač-
ním centru Masarykovo náměstí 5 a nově bude také možné zaplatit formou SMS. 

Na telefonní číslo 902 06 stačí zaslat SMS ve tvaru:
VBmezeraRZvodila
Příklad: VB_1B23456
kde „VB“ označuje parkování ve městě Velká Bíteš
„1B23456“ označuje RZ zaparkovaného vozidla
„_“ je mezera

Na základě této SMS Vám bude do vašeho mobilního telefonu doručen virtuální parko-
vací lístek na uvedenou registrační značku.

Virtuální parkovací lístek je platný vždy do konce provozní doby parkoviště daného 
kalendářního dne, ve kterém byl objednán.

Městská policie si v případě platby pomocí SMS bude moci přes mobilní telefon zkont-
rolovat, zda mají vozidla zaplacené parkování. 

Cena parkovného je 100 Kč/den, stejně jako při zakoupení běžného parkovacího lístku. 
K ceně SMS parkovného bude připočtena cena za zaslání SMS dle tarifu Vašeho ope-
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rátora. Pro platbu je nutné mít aktivní službu SMS Premium. Odpovědní SMS je nutné 
uchovat pro případnou kontrolu. 

V případě, že bude mít parkující zájem o tisk daňového dokladu je toto možné přes 
webové rozhraní na: www.parkovacilistek.cz

Nikola Kučerová, referentka odboru majetkového

VÝSLEDKY VOLEB

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve dnech  
20. – 21. října 2017. V níže uvedeném přehledu jsou uvedeny politické subjekty,  
které překročily pětiprocentní hranici pro získání mandátů v dolní komoře parlamentu.  
V Kraji Vysočina kandidovalo 24 subjektů, na jejichž kandidátních listinách se ucházeli  
o hlasy 4 občané z Velké Bíteše, z nichž mandát žádný nezískal: Ing. Tomáš Kučera 
(KDU-ČSL), Jarmila Sladká (bezp., Referendum o EU), Ing. Milan Vlček (bezp., STAN)  
a Ing. Miloš Zduba, MBA (TOP 09). Dodejme, že bítešští kandidáti mívají v rámci kraje 
ztížené postavení, neboť spádové území Velké Bíteše je rozděleno mezi dva kraje.

redakce

POKRAČOVÁNÍ PRODEJE POZEMKŮ NA BABINCI

Upozorňujeme občany, že město Velká Bíteš pokračuje v prodeji stavebních pozemků  
v lokalitě Babinec a nabízí ke koupi následující pozemky z II. etapy výstavby inženýrských 
sítí a dopravní infrastruktury:
 •   pozemek p.č. 2539/171 orná půda o výměře 745 m2 
 •   pozemek p.č. 2539/173 orná půda o výměře 862 m2 

% hlasů  
(ČR)

zastoupení 
mandátů (ČR) 
celkem 200

% hlasů  
v Kraji  
Vysočina

zastoupení 
mandátů za 
Kraj Vysočina 
celkem 10

% hlasů  
ve Velké Bíteší

ANO 2011 29,64 78 28,63 4 21,90

ODS 11,32 25 9,89 1 10,83

Piráti 10,79 22 9,92 1 10,07

SPD 10,64 22 9,60 1 9,00

KSČM 7,76 15 9,44 1 10,15

ČSSD 7,27 15 9,37 1 9,64

KDU-ČSL 5,80 10 9,24 1 12,26

TOP 09 5,31 7 3,86 0 4,08

STAN 5,18 6 4,28 0 5,87

volební účast 
v % 60,84 64,03 62,99

Zdroj: https://volby.cz/
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 •   pozemek p.č. 2539/174 orná půda  
o výměře 1003 m2 

 •   pozemek p.č. 2539/167 orná půda  
o výměře 700 m2 

 •   pozemek p.č. 2539/169 orná půda  
o výměře 904 m2 

  vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na 
www.velkabites.cz (úřední deska).

Jana Pelánová, majetkový odbor

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Rada města Velká Bíteš vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace
se sídlem Masarykovo nám. 5, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 433 81 154

Charakteristika pozice: zajištění činnosti příspěvkové organizace, tj. zejména
 - zabezpečování a organizování kulturní činnosti ve městě
 - organizování společenských zábav a večerů
 - pořádání besed, výstav a zájezdů
 - zajišťování vzdělávacích kurzů a školení
 - pořádání zábavných a vlastivědných akcí pro děti
 - organizování „ Bítešské pouti“ a „ Bítešských hodů“
 - zabezpečování kulturních a informačních služeb
 - vydávání Zpravodaje města
 - propagační služby
 - spolupráce s místními organizacemi v kulturní a výchovné činnosti
 - zastupování města v orgánech turistické destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.
Požadavky:
 - minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
 - samostatnost, aktivní přístup
 - organizační schopnosti
 - časová flexibilita
 - morální a trestní bezúhonnost
Výhodou:
 - praxe v oboru činnosti příspěvkové organizace
 - praxe na vedoucí pozici
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 - aktivní působení na pozici pracovníka kulturního zařízení či instituce nebo aktivní
 - organizační činnost v oblasti kultury
Platové podmínky: dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměst-
nanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Nástup: dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 16. 11. 2017 do 11:00 hodin
Náležitosti písemné přihlášky:
 - jméno, příjmení, titul uchazeče
 - datum a místo narození uchazeče
 - státní příslušnost uchazeče
 - místo trvalého pobytu uchazeče
 - číslo občanského průkazu
 - datum a podpis uchazeče
 - kontaktní spojení (telefon, e-mail)
 -  souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového 

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozděj-
ších předpisů

Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:
 - koncepce činnosti příspěvkové organizace
 -  strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních  

a odborných znalostech a dovednostech
 - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeč doručí písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou nebo osobně 
na podatelnu na adresu Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká 
Bíteš, v uzavřené obálce označené „Výběrové řízení – ředitel ICKK“. Bližší informace 
podá Ing. Milan Vlček, tel. 566 789 112, e-mail milan.vlcek@vbites.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Milan Vlček, starosta města

ŠKOLY

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání se ve čtvrtek 19. 10. 2017 v MŠ Lánice  usku-
tečnilo první tematicky zaměřené setkání s rodiči. Náplní odpoledne bylo téma Rozvoj 
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grafomotoriky u dětí. Nejdříve proběhla 
přednáška s mnoha zajímavými informa-
cemi v oblastech motoriky, grafomotoriky, 
latelarity, pozornosti a řeči. Posléze si ro-
diče mohli vyzkoušet  některé rady přímo 
v praxi. Např. kterými činnostmi rozvíjet 
hrubou a jemnou motoriku, jak uvolňovat 
ruku při kreslení a na úplný závěr nama-
lovat různé zábavné obrázky. Děkujeme 
všem rodičům za jejich účast a paní uči-
telce Mgr. Magdě Videnské, která odpo-
ledne vedla, za milou a přínosnou spolu-
práci.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí a Lánice

DRAKIÁDA 2017

Drakiáda vyšla, i když před-
povědi počasí byly nepříznivé. 
Celý den jsme byli na vážkách, 
zda celou akci zrušit, nebo ne. 
Dopoledne totiž  propršelo. V po- 
ledne ale vykouklo sluníčko a my 
si řekli: „Jdeme do toho. Nic ru-
šit nebudeme“. Vycházkou s ro- 
diči jsme došli na pole mezi  
I. a II. mlýnem a už zdálky nás vítali 
3 papíroví draci z celkem pořádné 
výšky.  Během chvilky se kopec 
zaplnil skupinkami rodičů s dětmi 
(účast byla maximální), a protože 
foukalo celkem příznivě, brzy se Drakiáda.  |  Foto: Archiv MŠ

Grafomotorika v MŠ.  |  Foto: Archiv MŠ
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nad hlavami třepotalo nepřeberné množství draků. My učitelky jsme měly nesnadný úkol 
– vybrat 10 nej……draků. Poctivě jsme chodily mezi dětmi (draky) a zapisovaly si naše 
typy. Po necelé hodině jsme odměnily 10 top draků, z nichž jedna odměna byla zvláštní.  
Patřila dětem Balášovým. Těm veliký drak  uletěl a přistál na vysoké borovici. Jejich ma-
minka neváhala a vylezla pro něj a děti začaly s pouštěním znovu. A uletěl jim zase. Znovu ho 
společně našly a do třetice se jim to povedlo na výbornou. To si zaslouží odměnu, nemyslíte?

Po závěrečných ceremoniálech, společném tanci rodičů s dětmi na podzimní dětské pís-
ničky a odměnění všech dětí následovalo opékání buřtíků. 

Drakiáda se vydařila, tradiční perníčky pro všechny  a čajový welcome drink zahřál  
a všichni byli spokojeni. 

Naděžda Burianová za kolektiv zaměstnanců Veselé školky 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŘÍJNU

Mnoho akcí, které se uskutečnily v podzimním období, mělo něco společného s příro-
dou. Například páťáci vyrazili z učeben, aby se dozvídali nové informace v terénu. Téměř 
detektivní bylo pátrání s přírodovědným Klíčem, který vás zaručeně dovede k správné 
odpovědi. Během slunečného dopoledne žáci vyplňovali pracovní listy, ale také hráli různé 
hry, pozorovali zvířecí stopy a rostliny. Vše se odehrálo u jednoho z pramenů Bílého po-
toka pod dozorem třídních učitelek pátého ročníku a pana učitele P. Holánka. Zajímavá 
exkurze se uskutečnila v rámci projektu Proměny krajiny Bítešska.

 V přírodě se samozřejmě uskutečnil též Svatováclavský pochod, ten letošní byl již osmý 
a zúčastnilo se ho 118 dětí a dospělých. Naše základní škola ho  organizovala ve spolupráci 

Svatováclavský pochod.  |  Foto: Pavel Holánek
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s Českou společností ornitologickou, LT Prosatín 
a Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn. Na trase 
dlouhé 6 km čekaly na účastníky různé úkoly, 
např. oblíbená střelba ze vzduchovky. Ti, kteří  si 
vybrali 14 km trasu, se prošli ještě navíc zajíma-
vým okolím Křoví a jako bonus si nasbírali ještě 
houby. Pan učitel Holánek děkuje všem, kteří se 
podíleli na organizaci  akce, včetně svatého Vác-
lava, který dohlédl na krásné počasí, jež po celý 
den panovalo.

Pověsti jsou oblíbený literární žánr. A jak by 
ne! Jsou plné tajemství, dobrodružství, neob-
vyklých událostí, zajímavých osobností. Děti ze 
sedmých tříd se o nich šly učit do  místní měst-
ské knihovny. Paní knihovnice pro ně na úvod 
připravily docela náročný úkol - tichou poštou si posílat zadanou informaci. Ani si ne-
přejte vědět, co jsme se na konci dozvěděli! Rozhodně jednodušší bylo zhlédnout dvě po-
věsti o historii Velké Bíteše. A na závěr žáci dostali zábavný úkol - vytvořit vlastní pověst  
s použitím zadaných slov. Někteří z letošních sedmáků  budou možná spisovatelé, protože 
jimi vymyšlené pověsti byly velmi vtipné a vydařené, myslí si jedna z třídních učitelek,  
E. Čermáková.

 Ve středu 27. 9. 2017 se ve Žďáře nad Sázavou konalo okresní kolo v přespolním 
běhu základních škol a víceletých gymnázií. Těchto závodů se zúčastnili nejlepší běžci   
z 6. – 9. tříd naší školy. V letošním ročníku se téměř všechna naše družstva v jednotlivých 
kategoriích shodně umístila na 9. místě s výjimkou starších dívek, ty obsadily 8. místo. Vý-
borný výkon předvedla Sofie Padyšáková, která vyhrála kategorii starších žákyň a obhájila 
loňské a předloňské vítězství.

Dvanáctého  října se žáci ZŠ Velká Bíteš zúčastnili okrskového kola v minikopané,   
konalo se ve Velkém Meziříčí. Turnaje se zúčastnilo 9 základních škol. Naše družstvo 
sehrálo ve skupině 4 utkání, a i když ani jednou neprohrálo, na postup ze skupiny to ne-
stačilo a obsadilo konečné 5. místo. Družstvo se prezentovalo pěknou kombinační hrou,  
ovšem ve finální fázi scházelo trochu více přesnosti a pověstného štěstí, smutně pozname-
nal pan učitel M. Pelán.

Eva Čermáková

ÚSPĚŠNÝ START SOŠ JANA TIRAYE DO NOVÉHO  
ŠKOLNÍHO ROKU

ODBORNÁ STÁŽ VE VÍDNI
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš se rozhodla k účasti na projektu Eras-

mus+. Jedná se o vzdělávací program, který je realizován prostřednictvím Evropské komise  

Přespolní běh.  |  Foto: N. Malcová
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a Národní agentury (pro ČR je to Dům zahraniční spolupráce) a financován Evrop-
skou unií. Podporuje spolupráci a mobilitu ve všech oblastech vzdělávání: mládeže,  
neformálního vzdělávání, v odborné přípravě a sportu. ETEN Network, síť spojující ně-
kolik zemí Evropy a podílející se na organizování odborných praxí, stáží a seminářů pro 
žáky středních škol a jejich pedagogy, vznikla v roce 2012 (v ČR v roce 2014). Cílem 
programu Erasmus+ je zlepšit odborné činnosti, jazykové znalosti v AJ a NJ, odstranit ba-
riéry při komunikaci v neznámém prostředí a také umožnit žákům poznat odlišnou kulturu 
a pracovní život v dané zemi. V neposlední řadě přispívá k rozvoji osobních kompetencí 
(samostatnosti, sebevědomí atd.). 

Účastníci projektu z naší školy mohli sami posoudit, do jaké míry byly zmíněné cíle na-
plněny u každého z nich. Dvanáct žáků 2. – 4. ročníku oboru Mechanik seřizovač se s námi, 
doprovodnými učitelkami, vydalo v neděli 17. září na 14denní odbornou stáž do Vídně. 
Zde bylo připraveno ubytování v apartmánech s plně vybavenými kuchyněmi a sociálním 
zařízením. Po úvodním seznámení se s lokalitou nastal první z deseti pracovních dnů na 
vybraných pracovištích. Odborná praxe se u jednotlivých žáků lišila v mnoha aspektech,  
a to z hlediska rozdělení (dva z nich byli na pracovištích sami, bez spolužáků), tzv. tutora či 
mentora (dohlížející osoby, která kromě jiného také písemně hodnotila každého účastníka 
na konci stáže), vzdálenosti pracoviště od místa ubytování, vykonávání odborných činností 
na pracovišti, počtu odpracovaných hodin (v nižších ročnících jich bylo méně) a jazykové 
znalosti ostatních pracovníků ve firmě. Z uvedených skutečností vyplývá, že zkušenosti 
žáků nejsou totožné, a tudíž jsou jedinečné. 

I když prioritou stáže bylo zdokonalení v oboru a v cizím jazyce, žáci velice ocenili 
nabídku bohatého kulturního programu. Ten byl zajištěn o víkendu, a to naším prostřed-
nictvím a také díky spolupracující organizaci AusTraining, která s námi, učitelkami, 
byla v kontaktu po celou dobu pobytu. Kromě jiného nám zajistila anglicky hovoří-
cího průvodce, s nímž jsme absolvovali téměř dvouhodinovou prohlídku historického 

Ze zámku Schönbrunn.  |  Foto: Archiv školy
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centra Vídně a nejvýznamnějších památek. A aby toho nebylo málo, účastníci projektu 
měli možnost zhlédnout budovu státní opery, zámek Schönbrunn s přilehlým parkem,  
Gloriette, vidět zblízka obří ruské kolo a další atrakce při návštěvě zábavního parku 
Pratr, vyfotografovat se u proslulé kavárny Sacher, která je spojena s výrobou originál-
ního Sachertorte, a ochutnat produkty známé čokoládovny Lindt. V rámci vzdělávání 
všechny přítomné nadchlo Muzeum užitého umění (MAK – Museum für angewandte 
Kunst) s expozicí robotiky, Thonetova nábytku a vzácných výrobků uměleckých ře-
mesel. Majestátně a honosně působí také Muzeum skla Lobmeyr s prvotřídními lustry,  
které můžeme spatřit v zámeckých interiérech.  

Pokud srovnáme zmíněný projekt s jinými, vyvstanou nám na mysli hlavní důvody, 
kvůli kterým stojí za to se ho zúčastnit: umožňuje pracovní příležitost v daném oboru 
v zahraničí a vede ke každodenní komunikaci v cizím jazyce. Navíc všichni žáci obdrží 
certifikát Europass, potvrzení vykonávaných činností dle JVU, které je v anglickém jazyce 
a slouží ke zlepšení uplatnění na trhu práce. Přínosnost stáže z pohledu žáků je vyjádřena 
prostřednictvím komentářů, které jsou níže uvedeny.

Žáci 2. ročníku:
Jakub Krejčiřík: „Byla to dobrá jazyková a praktická zkušenost do života.“ 

Ve firmě KOVAC Stahl.  |  Foto: Archiv školy
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Josef Šabacký: „Pobyt byl zajímavý a určitě bych tuto zkušenost doporučil i ostatním žá-
kům technických oborů.“
Tomáš Lunda: „Práce na pracovišti mě bavila a rád bych si ji zase zopakoval.“
Žáci 3. ročníku:
„Díky tomuto projektu jsem se naučil pracovat v kolektivu a poznal jinou mentalitu.“
„Projekt se mi velice líbil. Zlepšila se u mě komunikace v cizím jazyce a méně se bojím 
cestovat.“
Žáci 4. ročníku:
„Byla to velmi zajímavá zkušenost – projekt nám přinesl hodně nových zážitků a doved-

ností, které můžeme využít v budoucím za-
městnání.“  

Veronika Zachovalová, Ludmila Baláková

SOŠ JANA TIRAYE OBHÁJILA ČESTNÉ UZNÁNÍ 
HOSPODÁŘSKÉ KOMORY 

Hospodářská komora České republiky udělila naší škole již podvanácté Čestné uznání 
za vysokou úroveň praktické přípravy jako doklad o vysoké úrovni praktické přípravy 
našich žáků. Čestné uznání získaly v Kraji Vysočina pouze tři střední školy. Bylo uděleno 
na základě výborných výsledků u závěrečných zkoušek, které probíhaly podle jednotného 
zadání v rámci projektu Nová závěrečná zkouška 2. Závěrečné zkoušky se konaly koncem 
školního roku 2016/2017, kdy žáci museli prokázat profesní dovednosti nejen před komisí, 
ale i před zástupci Hospodářské komory ČR. Garance odborníků HK ČR účinně pomáhá, 
aby kvalita výstupů ve vzdělání odpovídala požadavkům zaměstnavatelů a novým trendům 
i technologiím.

Současně šest nejlepších absolventů obdrželo osvědčení HK ČR. V oborech vzdělání 
Cukrář 1 absolvent, Obráběč kovů 1 absolvent, Kadeřník 2 absolventi a Kuchař-číšník  
2 absolventi. Součástí osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v anglickém 
nebo německém jazyce, který absolventům umožní snadnější profesní realizaci ve zvole-
ném oboru.

Udělení osvědčení předcházela přísná kritéria. Absolventi museli během celého studia 
dosahovat výborných studijních výsledků (průměr do 1,50 – prospěl(a) s vyznamenáním), 
včetně závěrečné zkoušky. Po celou dobu studia nesměli být hodnoceni z odborného vý-
cviku horším stupněm než „chvalitebný“. Úspěšní absolventi pomáhají zvyšovat renomé 
školy. To se následně odráží i v zájmu rodičů přihlásit své dítě do prvního ročníku.

Slavnostní předání organizovala Hospodářská komora České republiky, a to 7. října 
2017 v Praze. Ocenění absolventům předávali prezident Hospodářské komory, pan Vladi-
mír Dlouhý, ministryně pro místní rozvoj, paní Karla Šlechtová, a viceprezidentka Hospo-
dářské komory, paní Irena Bartoňová Pálková. Celá akce se konala pod záštitou prezidenta 
republiky, pana Miloše Zemana.
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Čestné uznání školy i ocenění našich absolventů je pro naši školu velmi významné  
a současně i zavazující. Prezentuje mj. kvalitu vyučujících na SOŠ a systematičnost práce 
se studenty. Dokazuje také, že řemeslo má stále zlaté dno. Je pro nás jednak výzvou,  
ale i závazkem, aby výsledky v oblasti praktické přípravy měly i v budoucnu vysokou 
úroveň. 

Ludmila Pecinová, zástupkyně ředitele pro PV

TURNAJ VE FOTBALE

Dne 3. října 2017 proběhlo ve Velkém Meziříčí okrskové kolo ve fotbale o pohár Jo-
sefa Masopusta. Zúčastnily se ho 3 střední školy, a to: Hotelová škola Světlá, Gymnázium 
Velké Meziříčí a naše škola - SOŠ Jana Tiraye. V letošním ročníku jsme se umístili na  
3. místě.  I za velké nepřízně počasí kluci bojovali, co jim síly a možnosti stačily. 

Střelci branek: 
Luboš Hromas 3 góly  Matěj Těšík 1 gól
David  Burian  1 gól  David Navrátil  1gól

Všem hochům bych chtěla poděkovat za výdrž, sportovní nasazení a také za dobré umístění. 

Hana Karmazínová

SOUTĚŽILI JSME NA MSV 2017 V BRNĚ

 Dne 9. 10. 2017 – 13. 10. 2017 se v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu 
Brno 2017 jako každoročně konala soutěž v programování CNC obráběcích strojů,  
kterou pořádal Svaz strojírenské technologie. Soutěžící si mohli vybrat ze tří řídicích sys-
témů,  a to HEIDENHAIN, SIEMENS a FANUC. Volili si také technologii, ve které chtěli 
uspět.  Pokud si zvolili technolo-
gii frézování, pak jejich úkolem 
bylo vytvořit program v systému 
HEIDENHAIN nebo SIEMENS. 
Pokud dali přednost soustružení, 
čekaly na ně záludnosti systému 
FANUC. 

Střední odbornou školu Jana 
Tiraye Velká Bíteš reprezentovali 
studenti 4. ročníku maturitního 
oboru Mechanik seřizovač, a sice 
Pavel Majewski, Martin Čejka, 
Aleš Katolický a Jakub Barbo- Soutěž na strojírenském veletrhu Brno.  |  Foto: Archiv školy
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řík, kteří soutěžili v sekci Heidenhain. Naši studenti se soutěže zúčastnili hned první den,  
a to 9. 10. 2017. Na soutěž se studenti připravovali na CNC obráběcích strojích v pro-
storách SOŠ Jana Tiraye pod vedením učitelů odborného výcviku. V tvrdé konkurenci  
32 středních škol z celé České republiky, které dohromady reprezentovalo 141 studentů,  
se naši žáci neztratili. První soutěžní den v sekci Heidenhain obsadil Pavel Majewski  
1. místo a hned v závěsu - na 3. a 4. místě - byli Jakub Barbořík a Martin Čejka.

Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci školy a zároveň doufáme, že v tomto úspě-
chu budou pokračovat i další studenti naší školy.

Vladimír Marek a Jiří Ulman, učitelé odborného výcviku

ÚSPĚCH NA GASTRODNI VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ

Dne 11. října 2017 se naše žákyně třetího ročníku oboru Cukrář Marie Dostálová zú-
častnila mezinárodní cukrářské soutěže Ukaž, co umíš. Soutěž byla vypsána pro žáky 
středních hotelových škol a středních odborných učilišť v rámci jubilejního 40. Gastrodne 
Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké Meziříčí.
Téma soutěže znělo:  SVATBA.
Soutěž se skládala ze dvou částí: 
1. část – Cukrářský výrobek, 
2. část – Pódiové vystoupení.

Maruška zvolila svatební dort trošku netradičně – ovocný.
Při pódiovém vystoupení zhotovila 4 porce talířového dezertu z vlastního polotovaru (korpus 

a náplň). Soutěžní čas pódiového vystoupení, který trval 45 min., sloužil k dohotovení a zdo-
bení dezertů. Doplňky a zdobící prvky musely být zhotoveny během pódiového vystoupení.

Hodnocení přípravy a finálních exponátů provedla komise externích odborníků z praxe, 
odborným garantem byla paní Pavlína Berzsiová, viceprezidentka AKC ČR.

Maruška obsadila krásné třetí místo, získala pohár, bronzovou medaili a cukrářskou 
knihu, kterou do soutěže věnovala právě paní Berzsiová.  

Marie Dostálová odvedla perfektní práci a svým profesionálním přístupem vzorně repre-
zentovala SOŠ Jana Tiraye. Právem jí patří poděkování.

Alena Fukanová, učitelka odborného výcviku

SOŠ JANA TIRAYE ZÍSKALA 1. MÍSTO V GASTRONOMICKÉ 
SOUTĚŽI ,,O BRAMBOROVOU POCHOUTKU VYSOČINY‘‘

V pátek 13. října 2017 se v budově Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod 
konal desátý ročník gastronomické soutěže ,,O bramborovou pochoutku Vysočiny‘‘.

Soutěž byla určena žákům středních škol a středních odborných učilišť s gastronomic-
kým zaměřením. Zúčastnilo se jí osm dvoučlenných soutěžních družstev. 



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

23Listopad 2017  |

Družstva soupeřila v následujících 
disciplínách:  
 • Soutěž zručnosti  - krájení bram-
borových hranolků
 • Příprava přílohového bramboro-
vého salátu
 • Bramborový guláš o pěti porcích - 
časový limit byl 60 minut

Soutěžící si zvolili ingredience podle 
vlastního technologického postupu, 
doporučeny byly sezónní a regionální 
suroviny. Práci soutěžících hodnotily 
dvě poroty. Hodnocena byla norma,  
chuť a vzhled výrobků, kreativita a do-
držování hygienických pravidel. 

Naši školu reprezentovali žáci třetího 
ročníku oboru vzdělání Kuchař-číšník. 
Klára Štěpánová připravila brambo-
rový salát s hřiby a jablky. Brambo-
rový guláš s česnekovými výhonky a šupinami z anglické slaniny připravil Jiří Marynč,  
který se umístil na krásném prvním místě.

Hodnoceno bylo i nejlepší soutěžní družstvo, i zde byli naši žáci úspěšní, získali pěkné 
třetí místo.

Oběma našim žákům gratulujeme k umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Alena Jašová, učitelka odborných předmětů a odborného výcviku

KULTURA

VÝSTAVA MINERÁLŮ VELKÁ BÍTEŠ 2017

V říjnu proběhl již šestý ročník prodejní výstavy minerálů a fosilií, kterou organizují 
manželé František a Petra Šínovi z Lesního Hlubokého. Nápad zorganizovat ve Velké Bí-
teši výstavu minerálů přišel v roce 2008, kdy zde Petra Šínová vystavovala obrazy. Myš-
lenka pak uzrála a v roce 2012 proběhl úspěšně první ročník. 

Tak jako v loňských letech se výstava i letos těšila zájmu široké veřejnosti. Byly zde  
k vidění sběratelské mineralogické vzorky z celého světa, letos především z Maroka, 
Brazílie a Madagaskaru, které manželé Šínovi přivezli z červnové světové mineralogické 
burzy ve Francii, například špičkové vzorky stříbra z marockých dolů v Banzaru a sběratel-

Studenti soutěžního družstva Jiří Marynč a Klára Štěpánová.
Foto: Archiv školy
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ské smaragdy v matrici z Brazílie. 
Příznivce českých a moravských 
kamenů pak potěšila expozice 
moravských pegmatitů a brusů 
kamenů z Moravy i Čech. Mladší 
návštěvníky tradičně zajímaly pře-
devším fosilní pozůstatky prehis-
torických tvorů a rostlin – trilo-
bitů, orthocerů, amonitů, ježovek, 
septárií a zuby žraloků a ještěrů 
a také světové i české araukárie. 
Zájem základních škol, učilišť  
a dokonce i mateřských školek  
o prohlídku expozice s přednáš-

kou byl letos značný. Právě z řad dětí se za těch šest let vytvořila početná skupina malých 
sběratelů, kteří s rodiči pravidelně využívají příležitosti doplnit své sbírečky zase o nějaký 
ten zajímavý kamínek. 

Společně s mineralogickými vzorky výstava nabídla i originální šperky z autorské dílny 
Arcikam Petry Šínové.  „K mojí radosti jsem ve Velké Bíteši objevila také několik žen 
sběratelek, které moji lásku ke kamenům sdílejí a jejichž znalosti i rozmanitost jejich sbí-
rek jsou pozoruhodné. Řada z nich nosí moje šperky a staly se z nich moje pravidelné 
zákaznice,“ uvedla Petra Šínová. „Také mne letos příjemně překvapilo, kolik lidí neváhá 
přijet kvůli výstavě i z poměrně větší vzdálenosti, a to i v období vrcholící houbařské se-
zóny. Došlo zde také k několika zajímavým setkáním a diskusím na téma využití kamenů 
v léčitelství, kdy si návštěvníci vyměnili názory, zkušenosti, rady i kontakty. Opět se mi 
potvrdilo, že krása a síla kamenů lidi sbližuje a nabízí prostor prospěšné komunikaci,“ 
uvedla dále paní Šínová.

Na výstavu minerálů se můžete těšit také v příštím roce, opět v říjnu. Od výstavy ob-
razů Petry Šínové ve Velké Bíteši uběhne v příštím roce deset let, v únoru 2018 budou mít 
návštěvníci výstavní síně Klubu kultury opět možnost prohlédnout si ukázku z její tvorby 
– výstavu obrazů s názvem „Volím Radost“.

Informační centrum a Klub kultury

JANÁČKOVO KVARTETO

Janáčkovo kvarteto letos slaví 70 let své existence a my jsme moc rádi, že v tomto ju-
bilejním roce zavítalo i do Velké Bíteše. Byla to jeho čtvrtá návštěva v rámci Bítešského 
hudebního půlkruhu. V obsazení Miloš Vacek – 1. housle, Richard Kružík – 2. housle,  
Jan Řezníček – viola a Břetislav Vybíral – violoncello nám však zahráli poprvé.

Program, který si přichystali na náš říjnový koncert, zahrnoval tři významné smyčcové kvar-
tety. Jednotícím prvkem programu byly ruské vlivy, které se rozličným způsobem projevily  

Ukázka minerálů pro dětské návštěvníky.  |  Foto: Táňa Filipová
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v každém z nich. V první polovině večera jsme si vyslechli Smyčcový kvartet D dur – Skřivánčí  
J. Haydna. Náleží do skupiny šesti ruských kvartetů op. 33, které byly věnovány velkoknížeti 
Pavlovi. Tato čtyřvětá skladba je typickou ukázkou vídeňského klasicismu s inovativní třetí vě-
tou, kde je menuet zaměněn za rychlejší scherzo. Společně s hráči jsme se přenesli do prostředí 
zámecké a salonní hudby 18. století, kde vládla noblesa a elegance. 

Janáčkův Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Kreutzerovy sonáty L. N. Tolstého patří mezi 
stěžejní repertoár Janáčkova kvarteta. Kdo jiný by měl „rozumět“ Janáčkovi než právě oni? 
Předvedli to dokonale po všech stránkách. Typický janáčkovský zvuk plný strhující působivosti 
a psychologické hloubky se jim podařilo udržet v průběhu celého díla. Kratší rytmicky úsečné 
motivy se střídaly s delšími tahovými místy a občas nás překvapily až nezvykle něžným vyústě-
ním. Jejich Janáček měl velmi emotivní náboj, což se samozřejmě přeneslo i na nás posluchače. 
Večer uzavřel Smyčcový kvartet č. 1 D dur ruského skladatele P. I. Čajkovského. Rozsáhlá 
skladba o čtyřech větách, z nichž asi posluchačsky nejznámější je druhá věta – Andante canta-
bile. Celý kvartet se odvíjí v romantickém duchu, ale stále ještě s klasicistními prvky.

Nezbývá než poděkovat „Janáčkovcům“ za vynikající výkon, který prokázali skvělým 
laděním, bezchybnou souhrou a smyslem pro detail. Na závěr nás odměnili ještě drobným 
přídavkem z dílny K. Mařatky, který upravil Janáčkův dechový sextet Mládí. Přejeme Ja-
náčkovu kvartetu mnoho úspěchů do dalších let a budeme se těšit ve Velké Bíteši zase 
někdy na shledanou. 

Marika Kašparová

TRIO CLARET V LISTOPADOVÉM PŮLKRUHU

Čas neúprosně běží a nám se přiblížil další koncert 21. sezóny BHP. V uších mi ještě 
doznívá fantastický koncert Janáčkova kvarteta, který jsem si moc užil. Ohlédnutí za ním 

Janáčkovo kvarteto v KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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vám přináší moje kolegyně Marika Kašparová. Na druhém řádném koncertě se nám před-
staví Trio Claret v nástrojovém složení dvou klarinetů Olgy a Víta Spilkových a violy 
Karla Plocka. Jako zajímavost je třeba uvést, že Olga Spilková v loňském roce pedago-
gicky působila na naší ZUŠ. Karel Plocek prožil v Bíteši pár dětských let, jeho violu jsme 
slyšeli z kůru kostela jako součást Tria od svatého Jakuba před šesti lety. Pojďme si nyní 
členy tria krátce představit.

Toto uskupení vzniklo v roce 2014 na popud Karla Plocka, předního hráče Filharmonie 
Brno. Významně též působí i jako sólový hráč, který na koncertních pódiích představuje 
skladby našich současných skladatelů. Vedle toho se věnuje badatelské a vydavatelské čin-
nosti.  Olga Spilková absolvovala JAMU v Brně a dále stáž na Hochschule für Musik ve 
Výmaru. Se svým manželem Vítem absolvovali řadu koncertů doma i v zahraničí. Peda-
gogicky působí na ZUŠ v Tišnově. Vít Spilka svá studia též uskutečnil na brněnské JAMU 
a dále je rozšířil na stážích v Sieně a Londýně. Zúčastnil se řady soutěží a festivalů jako 
sólista i komorní hráč a hrál s mnoha významnými orchestry. Mezi jeho další činnosti pa-
tři interpretace soudobé hudby, pedagogická činnost na JAMU a v poslední letech se též 
věnuje dirigování. 

Budeme si moci poslechnout sólový basklarinet ve skladbě J. S. Bacha, duo manželů se 
nám představí v dílech W. A. Mozarta, F. Poulenca a skladbě Dalibora Spilky. Viola se pak 
přidá ve výběru třinácti kusů od F. V. Kramáře. Jistě bude stát za to přijít si toto ne zase 
tak tradiční uskupení poslechnout. Srdečně Vás na koncert zveme! Budeme se těšit v úterý  
7. 11. 2017 v kulturním domě, jako vždy v 19.00 hodin.

Ondřej Sedlák

POZVÁNKA NA BESEDY DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY

SMÍM PROSIT, ANEB PŘIPRAVME SE NA PLESOVOU SEZÓNU

Městská knihovna Velká Bíteš vás srdečně zve na 
besedu na velmi zajímavé téma s oblíbeným hos-
tem Ditou Desovou. Plesová sezona se blíží, a proto 
se přijďte do knihovny inspirovat a dozvědět mnoho 
zajímavého o nadcházející plesové sezóně. Probereme 
oblékání nejen na ples, ale i do tanečních, do divadla. 
Také si ukážeme, jak sladit pár. Dozvíme se, jaké jsou 
současné trendy pro muže i ženy. Jak se správně obléci, 
jaký volit střih a materiál. Jak pořídit nadčasové šaty  
a jaké zvolit líčení.

To všechno na vás čeká v Městské knihovně Velká 
Bíteš ve čtvrtek 30. listopadu od 17.00 hodin.

Dita Desová, Hana Vokřínková

Dita Desová.  |  Foto: Archiv DD



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

27Listopad 2017  |

PŘÍBĚH BÍLÉHO INDIÁNA A TAJEMSTVÍ PERUÁNSKÝCH TALISMANŮ

Městská knihovna Velká Bíteš vás srdečně zve na zajímavou besedu „Cestou za 
poznáním“. Přijďte si poslechnout příběh bílého indiána. Tento podvečer bude pro 
ty, kteří se chtějí dozvědět něco málo o tom, jak najít své poslání, jak se vyrovnat  
s nemocí, či jakými cestami překonávat strach a jak najít znovu radost nebo jak na-
jít vhodného partnera pro život. Čtvrteční besedu povede učitel, terapeut, průvodce  
a cestovatel Áron Aronson.

Těšíme se na setkání ve čtvrtek 16. listopadu od 17.00 hodin.
Hana Vokřínková

POZVÁNKA NA SVATOMARTINSKÉ HRANÍ

Informační centrum a Klub kultury Velké Bíteše pořádá již VI. ročník Svatomartinského 
hraní s ochutnávkou vína, které se uskuteční 11. listopadu 2017 v 19.00 hodin v kulturním 
domě, Vlkovská 482 ve Velké Bíteši. Vstupné za osobu je 300 Kč. V ceně vstupenky je po-
ctivá svatomartinská husa se zelím a knedlíky a řízená ochutnávka nejen svatomartinských 
vín. Po celý večer k poslechu i tanci zahraje skupina Retroband.

Předprodej vstupenek je v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Srdečně Vás zve

Informační centrum a Klub kultury ve Velké Bíteši

POZVÁNKA NA BESEDY DO MĚSTSKÉHO MUZEA
 

PATAGONIE A ANTARKTIDA – VÍTR A LED

Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši zvou čtenáře Zpravodaje na před-
nášku manželů Vackových, která proběhne ve velkém výstavním sále muzea na Masary-
kově náměstí 5 v úterý 7. listopadu od 17.00 hodin.

Tentokrát nás Monika a Jirka Vackovi „zavezou“ do nádherné, ale občas drsné Patagonie 
a poplujeme s nimi na unikátní ledový kontinent Antarktidu. Projedeme jezerní oblastí plné 
vulkánů a krásných aurekáriových lesů, poté si sjedeme slavnou Pinochetovu „Jižní cestu“ 
Carreteru Austral, abychom se na jejím konci dostali přes dvě krásná jezera pod majestátný 
Fitz Roy a dojeli se podívat na jediný ledovec na světě, který stále roste - Perito Moreno. 
Postupně tak sjedeme až do Ohňové země a dostaneme se do nejjižněji položeného města 
na světě Ushuaia, odkud odplujeme na jedenáctidenní plavbu na Antarktidu. A když zbude 
čas, protagonisté nám jistě rádi přiblíží desetidenní rychlý a dobrodružný přesun, více jak 
3 300 km, do Buenos Aires, kam pospíchali na svou svatbu.

Ivo Kříž, Městské muzeum Velká Bíteš
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VÝSTAVA VÝSTUPŮ PROJEKTU PROMĚNY  
KRAJINY BÍTEŠSKA

Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci s Městským mu-
zeem Velká Bíteš a Muzejním spolkem Velkobítešska realizo-
vala projekt Proměny krajiny Bítešska, který se zaměřoval na 

propojení historie a současného stavu životního prostředí v rámci aktivit environmentál-
ního vzdělávání a osvěty. 

Prostřednictvím vzdělávacích akcí pro veřejnost, mezi něž patřily přednášky a ex-
kurze, jsme zvyšovali informovanost obyvatel a posilovali jejich vztah k přírodě regionu.  
Proběhlo celkem 8 akcí.  Jednalo se o přednášky: Návrat vlčího vytí s J. M. Kvasnicou, 
Proměny lesů s lesníkem J. Nohelem, Hraniční kameny s J. Zdubou, Mizející flóra s botani-
kem F. Lysákem a Archeologie a městečko v krajině s archeology P. Hrubým a P. Staňkem. 
Na přednášky přišlo 150 účastníků. Dále se konaly exkurze: Mizející flóra na orchidejové 
louky v okolí Heřmanova, Hraniční kameny - exkurze do lesa Seč, Vítání ptačího zpěvu - 
obyvatelé Náměšťské obory, které absolvovalo celkem 84 účastníků.

Pro žáky naší školy jsme připravili environmentální výukové programy. 100 žáků ab-
solvovalo terénní program v rámci lesní pedagogiky a dalších 180 zase terénní exkurze na 
zajímavá místa regionu, mezi něž patřily Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová 
step, údolí Haldy a Svatá hora.

Výstupy z projektu Proměny krajiny Bítešska v podobě výstavy fotografií, pracovních 
listů, záznamů z akcí a předvedení nového informačního letáku pro veřejnost zaměřeného 
na hraniční kameny, proběhne v úterý 21. listopadu 2017 v Městském muzeu ve Velké 
Bíteši od 17.00 hodin. Výstavu doplní historické fotografie z regionu a bude ji možné 
zhlédnout do poloviny prosince.

Projekt byl podpořen Fondem Vysočiny Kraje Vysočina a realizován od února 2017  
do prosince 2017.

Pavel Holánek, koordinátor projektu

PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ MÁROVÝCH

Nejdobrodružnější expedicí rodiny Márových se stala výprava do čtyř států v jižní části 
Afriky: 

JAR, Namibie, Botswany a Zimbabwe
Při úžasně barevné projekci fotografií i filmových záběrů se návštěvníci přednášky do-

zví, jak se dá neznámými končinami černého kontinentu cestovat na vlastní pěst, konkrétně 
terénním autem divočinou i pouští, a přitom spát ve stanech. Společně s Márovými navští-
víme Kapské Město i hliněnou vesnici tradičně žijících Himbů. Budeme stát tváří v tvář 
divokým zvířatům, zatají se nám dech ve sloním obklíčení a snad přežijeme i kousnutí 
šestimetrovým hadem. Nebude chybět ani procházka největšími písečnými dunami světa 
nebo hřmící masy Viktoriiných vodopádů.
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Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů, a již několik let 
s manželkou pravidelně navštěvují Velkou Bíteš, aby se o své zážitky podělili s místními 
občany. Letošní podzimní přednášku manželů Márových si městské muzeum a městská 
knihovna pro zájemce připravili na úterý 28. listopadu od 17 hodin ve velkém výstavním 
sále muzea na Masarykově náměstí 5.

Ivo Kříž, Městské muzeum Velká Bíteš

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. 158:

V roce 1594 držel dům Prokšíček.  
Asi po tomtéž Janu Prokšíčkovi za-
koupil r. 1616 dům „u stezky k lávkám“  
v ceně 35 moravských zlatých Ja-
kub Porupka. Ten měl po dobu jed-
noho roku zajistit vdově pobyt v domě 
ve formě podružství, „tolikéž krávu  
v chlívě přehraditi má“ a ponechat žito 
zaseté na jedné roli. V r. 1645 držel dům 
Václav Skalík, r. 1684 byl pustý.

Městský úřad prodal r. 1726 „grunt 
pustý Skalíkovský“ za cenu 40 mor. zl. 
Lukáši Jochovi. „Však poněvadž jest 
pustý“, snížil cenu na 30 mor. zl. a no-
vého hospodáře osvobodil na 3,5 roku 
od placení daní, platů a vejrunků spja-
tých s nemovitostí. Lukáš Joch však 
kontribuce nadále neplatil, takže do r. 1740 mu dluh vůči městu na této státní válečné dani 
narostl do výše 45 rýnských zl. 25 krejcarů (tj. téměř 39 mor. zl.). Asi proto r. 1741 městský 
úřad prodal dům v ceně 30 mor. zl. Šimonu Juřicovi s tím, aby dlužnou kontribuci „dle 
největší možnosti zapraviti jse vynasnažil“. Tento převod však nevyšel, neboť již dva roky 
nato městský úřad prodal dům „na rohu k lávkám ležící“ v téže ceně dále tesaři Martinu 
Ošmerovi. Ani ten ale převzatý dluh nesplácel, načež r. 1759 opět městský úřad prodal 
dům ve stejné ceně Jakubu Sovatovi, tentokrát s výběrem závdavku a stanovením pra-
videlných splátek. V r. 1786 zdědil dům i s rolí pod dvě míry v trati na Křivánčí nejstarší 
syn Jan Sovata s tím, aby jeho macecha Anna zůstala „plnomocnou hospodyní“ nebo aby  

Dům čp. 158 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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v případě sporů vyplatil dědice předepsaným způsobem. K tomu převzal zbývajících  
30 mor. zl. dluhu. Roku 1792 prokázal, že vyplatil bratra Ignáce (15 r. zl.) i sestru Barboru 
(10 r. zl. a místo telete 1,5 r. zl.). Dům držel ještě r. 1825.

Později r. 1835 již Antonín Vodička postoupil dům v ceně 561 zl. synu Josefu Vodič-
kovi. V r. 1854 koupil dům za 1650 zl. Jan Pokorný, po kterém jej o čtyři roky později 
vlastnila již jen Eleonora Pokorná. Roku 1860 koupili dům za 1281 zl. Josef a Františka 
Frankovi. Ti jej prodali již následujícího roku Janu a Marianě Valíčkům. Posléze r. 1869 
jej koupili za 1680 zl. František a Antonie Nekvapilovi. Poté, co Antonie zřejmě r. 1879 
ovdověla, prodala r. 1881 dům i se zahradou Antonínu Pařízkovi. Ten postoupil dům  
r. 1929 Aloisi Pařízkovi.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 145, kn. 
č. 11788, fol. 333, kn. č. 11789, fol. 51, 62, kn. č. 11792, fol. 15, kn. č. 11797, fol. 112. Katastrální 
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Růžová ulice,  
č. kn. vl. 96.

Jan Zduba

SLAVNÝ NEZNÁMÝ BÍTEŠSKÝ LÉKAŘ JAN SEKA  
(*ASI 1729 – †16. 11. 1807)

V zářijovém Zpravodaji pan Karel 
Smolík st. připomenul stále poněkud 
tajuplnou osobnost vyznamenaného 
bítešského lékaře (ranhojiče, chi-
rurga) Jana Seky [Séky], o kterém se 
v rádiu zmiňovala někdejší vedoucí 
Numismatického oddělení Národního 
muzea Jarmila Hásková někdy před 
rokem 2007. V Bíteši bylo vyzname-
nání Jana Seky asi nejprve připome-
nuto drobnou zmínkou ve Zpravodaji 
v létě 2008 v článku o historii domu 
čp. 13, asi nejvýrazněji v letáku vy-
daném Klubem kultury v roce 2012 
se sedmi vybranými osobnostmi 
Velké Bíteše. Nyní k výročí 210 let od 
Sekova úmrtí je zajisté vhodná příle-

žitost přidat několik nových poznatků k jeho bítešskému životu.
Řád čestné legie založil v roce 1802 první konzul Francie Napoleon Bonaparte. Od té 

doby se počet vyznamenaných Čechů čítá na stovky, ovšem známé prvenství si drží právě 
Jan Seka z Velké Bíteše. Řád je udělován jako uznání za vojenský, kulturní, vědecký nebo 

Průčelí Sekova domu čp. 13 po stavební obnově po požáru  
z roku 1776.  |  Kresebná rekonstrukce: Akad. Ing. arch. Jan Velek.
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společenský přínos Francii. Svým francouzským vyznamenáním, který Jan Seka převzal 
pravděpodobně z rukou samotného Napoleona po bitvě u Slavkova, se zajisté chlubit pří-
liš nemohl, neboť jej dostal za služby znepřátelené mocnosti proti svému panovníkovi.  
Ani nyní by se o něm nevědělo nebýt daru Václava Augusta Měřičky, který v roce 1996 da-
roval svou sbírku vyznamenání, obsahující na 3000 položek v celkové hodnotě tehdejších 
22 milionů korun, Národnímu muzeu v Praze. Navzdory vzbuzenému zájmu se informace 
k osobě rytíře Čestné legie Jana Seky v Numismatickém oddělení Národního muzea nena-
jdou. Jeho vyznamenání je uloženo v terezínském depozitáři. 

Rumunský původ Jana Seky ani jeho službu při rakouském vojsku zatím potvrdit nemohu. 
K Velké Bíteši se začal vztahovat ve svých asi 31 letech v čase sedmileté války (1756 – 1763), 
kdy se 9. 11. 1760 oženil se stejně starou Annou Marií, rozenou Halouzkovou z Budišova  
a vdovou po purkrabím osovského panství Václavu Josefu Montagovi. Zatímco datum man-
želské smlouvy je známo z bítešských gruntovních knih, místo zatím zůstává neznámé. Anna 
se z Osové do Velké Bíteše přestěhovala již roku 1754, kdy její tehdejší manžel zakoupil prá-
vovárečný dům na náměstí čp. 13. Ovdověla někdy v letech 1757–1758. Zdá se, že Jan Seka 
vyženil i děti, soudě podle úmrtí pouze půldruhého roku staré Montagovy dcery Františky 
6. 6. 1758 v Bíteši, nebo podle ojedinělého případu, že se 6. 4. 1823 stali kmotry bítešského 
Jiříka Kiliana punčochář Josef Montag spolu se svou sestrou Annou.

Na základě absence záznamů o Sekovi v bítešských matrikách před rokem 1766 se jeví, 
že v prvních letech manželé Sekovi ve Velké Bíteši příliš nepobývali, že se tu skutečně 
usadili až na podzim zmíněného roku 1766 nedlouho před narozením nejspíše třetího dí-
těte. Vzápětí 5. 1. 1767 Anna nechala připsat dům v ceně 780 rýnských zlatých svému 
manželovi. Tím se Jan Seka stal bítešským sousedem a měšťanem, což mu umožnilo být 
volen do městské rady. A také hned od nejbližšího roku 1768 býval stálicí v městské radě, 
snad zejména pro své zkušenosti a kontakty v úřednickém prostředí (doloženo dle Tirayova 
soupisu v pamětní knize pro roky 1768 – 1778, 1795).

Mezitím se Seka stal prostředníkem při koupi rovněž právovárečného domu na náměstí 
čp. 133. Totiž 17. 9. 1768 koupil od Marie Izabely Richterové dům za 248 zlatých, aby jej 
15. 9. 1769 prodal již bývalému důchodnímu budišovského panství a rodinnému příteli 
Janu Kačerovi za 300 zlatých. Seka pak 10. 10. 1770 ke svému domu přikoupil část parcely 
sousedního domu čp. 14, totiž půl velké maštale v délce 6,6 metru za 13 rýnských zla-
tých. Za zmínku zajisté stojí, že se 25. 10. 1767 v bítešských matrikách objevila ojedinělá 
zmínka o jakémsi Leopoldu Sekovi žijícím asi přechodně ve Křoví. Tento byl svědkem 
společně se zdejším Matějem Doležalem na svatbě Josefa Čížka, pocházejícím z Čech  
z Chlumce a tehdy rovněž žijícím ve Křoví, s Kateřinou vdovou po Janu Špačkovi,  
vojákovi zemřelém v meziříčském špitálu.

Manželům Sekovým se narodily nejméně čtyři děti. Asi nejdříve v roce 1761 se narodil 
syn Alexander, který se v bítešských matrikách objevil až na sklonku svého života jako 
penzionovaný úřední kancelista. Společně se svým mladším a asi rovněž navrátivším se 
bratrem Vincentem se stal 11. 10. 1825 svědkem na svatbě své neteře, totiž na svatbě 
císařského úředníka „Gegenhändler“ z Bučovic Karla Hansely (syna Klementa Hansely,  
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císařského výběrčího mýta ze Znojma, a Anny, rozené Rázlové /Rasslin/ z Řezna) s Ka-
rolínou, dcerou bítešského městského pokladního Antonína Kosteleckého a Nepomuceny,  
rozené Sekové (manželé Hansely žili r. 1829 v „Srenau“). Alexander Seka zemřel  
1. 12. 1827 v domě čp. 7 ve věku 66 let. Asi v roce 1763 se narodila již zmíněná dcera 
Nepomucena, která se 26. 9. 1778 stala kmotrou Františky, dcery mydláře Jana Elbla  
a 20. 12. téhož roku Nepomuceny dcery varhaníka Tadeáše Záruby. Nejpozději roku 1784 
se provdala za Antonína Kosteleckého, bítešského městského pokladního (náměstí 9).  
Zemřela 20. 8. 1813 ve věku 50 let. Již ve Velké Bíteši se 9. 12. 1766 narodil syn Vincenc 
Ambrož Josef (pozdější obchodník, od r. 1827 Hrnčířská ulice čp. 127, oženil se až ve 
svých 61 letech 4. 11. 1828 s Terezií, dcerou jircháře Martina Fuchse z čp. 13), kterému byl 
kmotrem budišovský farář spolu s manželkou budišovského důchodního. Nejmladší byla 
Karolína Alžběta Markéta (*14. 4. 1774 – †2. 2. 1775).

Jakýsi zlom v Sekově životě nastal v důsledku velkého požáru z května 1776,  
který zachvátil též jeho dům. V rámci stavební obnovy se na něj soused z čp. 12 obrátil  
s nabídkou společného řešení odtoku dešťové vody. Předtím se mezi oběma domy nacházel 
společný žleb, který však způsoboval na domech škodu, proto soused navrhl umístit na 
střechu kolíbky. Seka nechal toto břemeno úředně pojistit tím, že bylo 19. 7. 1776 zapsáno 
do gruntovní knihy s dovětkem, že není trvalé. Brzy nato mu 26. 6. 1777 zemřela manželka 
Anna ve věku 48 let.

Jan Seka se 25. 2. 1781 oženil podruhé, a to s o 25 let mladší Františkou, dcerou po bíteš-
ském syndikovi (soudci) Františku Heppilovi (zdejším syndikem asi od r. 1769, bydlel na 
radnici, zemřel 24. 3. 1773 ve věku 45 let). Ani tato svatba neproběhla v Bíteši, nýbrž ten-
tokrát v Náměšti nad Oslavou za účasti vrchnostenských úředníků. Následně se manželům 
Sekovým narodilo sedm dětí, z nichž první dvě záhy zemřely: 12. 12. 1781 Karolína Josefa 
Markéta (†12. 8. 1784), 9. 4. 1783 Leopold Josef (†6. 8. 1784), 19. 5. 1785 Mořic Josef 
(asi totožný s Ferdinandem Sekou *1785 – †1852, který se stal r. 1821 opatem a prelátem  
v Nové Říši a jehož obraz visí v bítešském muzeu), 4. 10. 1786 František Serafínský Ludvík, 
29. 1. 1788 Josef Antonín (r. 1829 lesní pojezdný v „Zaltsch“ v Čechách), 2. 11. 1789 Karel 
Boromejský (r. 1829 obchodník v Náměšti) a 30. 1. 1792 Antonie Karolína (9. 5. 1808 se 
provdala za hostinského Ignáce Illka, náměstí 85, r. 1815 se odstěhovali do Brna).

Jan Seka se stal svědkem na osmi bítešských svatbách a kmotrem stejného počtu 
bítešských dětí. Poprvé byl svědkem 11. 2. 1771 na svatbě Matěje Dvořáka s Rozálií,  
dcerou Matěje Blahy, 9. 11. 1773 Filipa Grilla, vdovce a oslavanského kupce, s Terezií, 
vdovou po Matěji Blahovi, 23. 1. 1773 Jiříka, syna zemědělce Matěje Valy, s Barborou, 
dcerou po Karlu Kousalovi, mlynáři z Předního mlýna, 20. 10. 1777 Jakuba Dvořáka, svo-
bodníka a syna svobodníka Jana Dvořáka z Jestřabí s Kateřinou, dcerou po Matěji Blahovi, 
4. 2. 1783 Josefa Nesrsty, vdovce a kováře, s Marií Annou, dcerou Františka Kočenta, 
11. 8. 1783 Františka Fejmeta, brněnského měšťana, s Eleonorou, dcerou po Františku 
Kosteleckém, které oddal heřmanovský farář František Kostelecký, 8. 11. 1785 Františka 
Hájka, krejčího z Lánic, s Kateřinou, dcerou chrudimského měšťana Josefa Kryšpína,  
a naposledy 22. 1. 1793 Jana Šmída, pekaře, s Eleonorou, dcerou zemědělce Ši-
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mona Hudečka. Kmotrem se stal 26. 6. 1774 Anně, dceři bednáře Františka Ondráka,  
22. 10. 1777 Kateřině, dceři sluhy na Kurii Antonína Fitze, 17. 2. 1778 Konradovi,  
synu nádeníka Martina Kovaříka, 22. 5. 1780 Janě, dceři Antonína Titze, společně s man-
želkou třem dětem zde nepříliš oblíbeného učitele, varhaníka a hudebního skladatele Vác-
lava Dusíka (1. 6. 1781 Antonínovi, 4. 11. 1782 Cecílii a 4. 11. 1784 Karolíně Alžbětě),  
3. 3. 1794 Mořicovi, synu mydláře Jana Elbla.

Lékař Jan Seka zemřel náhle 16. 11. 1807 ve věku 78 let. Jako příčinu smrti farář uvedl 
mrtvici („schlag“). Dům čp. 13 s osmi jitry rolí, necelým jitrem zahrad a pastvinami byl 
následně 25. 2. 1808 vydražen za 7655 zlatých jirchářem Martinem Fuchsem. Pozůstalá 
Sekova rodina se přestěhovala do sousední Náměště a bydlela asi při manufaktuře u zámku. 
Vrchní úředník pak 6. 5. 1829 sdělil bítešskému městskému úřadu, že 1. 3. 1829 zemřela 
vdova Františka Seková (dle matriky ve věku 75 let v Náměšti čp. 17) a že dědictví 665 
zlatých náleží mezi šest uvedených dědiců.

Nezbývá než dodat, že pro tento příspěvek nebyly využity všechny možné prameny.  
Nadále tak zůstává slibnou možností ještě více poodkrýt osobnost lékaře Jana Seky. Aby ale 
nezůstala nepovšimnutou otázka, jak se Seka ve svých 76 letech ocitl ve službách vojska ne-
přítele, odhadněme, že to nebylo dobrovolně. Pravdě nejpodobnější asi je, že si jej francouz-
ští důstojníci vyhlédli při rabování Velké Bíteše 22. 11. 1805 a odvedli s sebou. Vyznamenání 
by se tak mohlo interpretovat jako uznání Sekovy lékařské profesionality. Na zdraví mu tato 
válka zajisté nepřidala, když po obdržení vyznamenání žil pouhé dva roky. Přínos vyzname-
nání pak mohla vdova vyzkoušet při obsazení krajů znojemského, ve kterém se nacházela 
Náměšť i Bíteš, a brněnského francouzským vojskem v období od 26. 7. do 1. 11. 1809.

Rodokmen od Jana Seky k Leopoldu Sekovi
Leopold Seka, o kterém bylo pojednáno v knize „Velká Bíteš (pošta a pohlednice)“, 

(2012) byl pravnukem vyznamenaného lékaře Jana Seky. Viz následující přehled.

Jan Seka (*asi 1729 – †1807), chirurg, náměstí 13 (1767 – 1807), 78 let
manželka Anna (*asi 1729 – †1777) rozená Halouzková z Budišova, vdova Montagová  
(po osovském purkrabím, od r. 1754 náměstí 13)

Vincenc Seka (*1766 – †1840), obchodník, Hrnčířská 127 (od 1827), 74 let
manželka Terezie (*1800 – †asi 1855), dcera Martina Fuchse jircháře a Mariany,  
rozené Schramhauserové z Tišnova (1796 – 1808 Pod Hradbami 25, 1808 – 1819 náměstí 13)
děti: Jan (*1829), Antonín (*1831), Vincenc (*1835, obchodník, 1855 – 1862 Hrnčířská 
127, 1856 – 1924 náměstí 14)

Antonín Seka (*1831 – †1915), koželuh, náměstí 9 (od 1851), 84 let
manželka Antonie (*1834 – †1925), dcera Vavřince Kalliny koželuha a Antonie,  
rozené Illkové (1826 – 1860 náměstí 1)
děti: Leopold (*1864), Mořic (*1867), Antonie (*1872)
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Leopold Seka (*1864 – †1921), architektonický kreslíř v Budapešti, 56 let, jeho kmotry 
strýc s tetou obchodník Eduard a Kateřina Kallinovi. 

Zdroje: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, gruntovní kn. č. 11789, fol. 
169, 250, 255, kn. č. 11793, fol. 15; sign. C11, č. 465. Matriky Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou 
dostupné na webu http://actapublica.eu/. Za přínos k obsahu článku děkuji Mgr. Petru Schneiderovi 
(donedávna Národní muzeum v Praze, Numismatické oddělení, fond medailí a řádů) a Mgr. Martinu 
Štindlovi, Ph.D. (SOkA Žďár n. S.).

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – HUSA
Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů  
v prostředí Velké Bíteše.

V úterý 7. listopadu 1679 proběhl výlov rybníka Hadru, při kterém lovci popíjeli vinnou 
pálenku (za 21 krejcarů, tj. okolo 2 l). Dohlížející členové městského úřadu pak večer při 
jednání pojedli 10 liber masa (tj. 5,14 kg, 20 kr.) s půl mázem másla (tj. asi 0,27 l, 8 kr.),  
solí (3 kr.), petrželí s křenem a vinným octem (3 kr.) a kořením (4 kr.). Připravena byla i pečená 
husa a k tomu i mladá „strojená“ (15 kr.). Nechyběl ani nezbytný chléb a žemle (6 kr.). Víno či 
pivo tentokrát vyčísleno nebylo.

Podle bítešských městských účtů bývala „hus“ podávána obvykle pečená, případně (spíše) 
mladá husa „strojená“, tedy ve složitější úpravě. A zpravidla, asi kvůli ceně, ji doplňovalo maso 
jiné, zpravidla hovězí nebo skopové. Na jednodušší způsob, jako tomu bylo 10. listopadu 1697, 
obdržel pacholek vrchnostenského hejtmana kousek nejspíše pečené husy s chlebem a pivem  
(8 kr.). Husí sezóna začínala v polovině září, silná byla v říjnu, vrcholila v listopadu a dohasí-
nala v prosinci. Husa patřívala k dražším pokrmům, její cena se v době přelomu 17. a 18. století 
pohybovala od 13,5 do 30 krejcarů, což odpovídalo 6–15 librám (tj. 3–8 kg) hovězího masa. 
Někdy obec pořídila jen půl husy za 8 kr., mladou husu za 3 nebo 6 kr., již upečenou husu za 
8 či 12 kr. Výjimečně 4. listopadu 1709 město darovalo hraběcímu rychtáři Šimonu Adrianovi 
pár hus k jeho druhé svatbě (36 kr.).

V kuchařských knihách té doby se recepty určené jmenovitě na husu téměř nevyskytují. 
V 16. století Pavel Severín z Kapí Hory (1535) a poté Bavor mladší Rodovský z Hustiřan 
(1591) publikovali pouze jeden totožný recept na husu v omáčce pod názvem „hus pečenou 
v dobrém kondymentu“. Podle tohoto receptu se z husy vyjmuly droby, které se uvařily 
zvlášť, odřezala se křídla a nohy, které se ponechaly pro jinou příležitost. Husa se pak pekla 
pod tlakem v páře (v utěsněném hrnci, v jehož spodní části byla voda). Takto upečená husa 
se pak i s uvařenými droby obrala na kousky. Pak se smíchalo sladké mléko, 6 žloutků,  
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2 hlávky česneku oloupané a rozetřené se solí a šafrán, to se vlilo na kousky husy a při-
vedlo k varu. Poté se to celé dalo na mísu.

Další recept se objevil v rukopisné knize ze šlechtického prostředí v r. 1645, a to na husu 
nebo kapouna s křenem. Tu se měl nastrouhat nebo ztlouct křen, přidat a ztlouct mandle, na to 
vlít dobrou sladkou smetanu a třikrát přivést k varu. Poté se mělo dát na mísu několik sušených 
topinek ze žemlí, na ně pečenou husu a přelít to zmíněnou mléčnou křenovou omáčkou.

Pozoruhodný recept na nadívaný husí krk publikovala Kateřina Koniášová v roce 1712.  
Zde se z husy použila pouze svlečená kůže z krku, která se na jednom konci zašila a naplnila 
nádivkou. Ta se udělala tak, že se posekalo telecí nebo jehněčí maso, přidala vejce a smetanou 
nasáklá střída žemlí, okořenilo se pepřem, zázvorem, muškátovým květem a osolilo. Mohlo se 
přidat i větší množství nakrájené zelené petrželky a nevyškvařené sádlo pokrájené na velikost 
hrachu. Pak se kůže zašila i z druhé strany a vložila do vřelé polévky. Po uvaření se krk buď 
rozkrojil podél nebo nakrájel na kolečka a dal na mísu. Následně se polil menším množstvím 
omáčky z polévky, ve které se krk vařil, nového másla, s pepřem, zázvorem a muškátovým 
květem. Tato „jícha“ se měla mírně rozehřát, aby se máslo rozpustilo a vše se promíchalo.

Táž autorka popsala i způsob uzení. Nejprve se měly husy rozpůlit, odřezat „co na žebrách 
zůstává“, nasolit, ponechat (v soli) 38 hodin ležet a poté udit. K tomu připsala poznámku, aby 
byla při velkých plecích při sekání odťata „trábová“ kost. Ve své kuchařské knize přidala i složi-
tější recept na nasolené volské jazyky, celé husy a šunky. Nejprve se měla červená řepa povařit  
a pokrájet na dlouhé plátky, kyselina vinná („Weinšerling“) na drobno ztlouct. Zmíněné tři 
druhy masa se měly nasolit, potřít kyselinou vinnou, prokládat červenou řepou, dobrým octem 
a špicí propíchnout kvůli lepšímu prosolení. Poslední vrstvou v nádobě měla být řepa, která 
se měla zatěžkat, aby byl celý obsah v láku. Následně měla nádoba stát 3 – 4 týdny při teplotě,  
která je považována v létě za chladnou a v zimě za teplou. Poté se měl obsah udit jalovcovým 
dřívím tak, aby dým dole v komíně zůstával, že tím bude produkt čistě červený.

Zdroje: Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava 
18., 2014, s. 183 – 236, zde s. 190. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, Praha 1927, reedice 
Praha 2012, s. 126, 278, 416, 533, 546, 561.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY 
ČÁST IX

Studium na strojní fakultě VUT
Vrátil jsem se do Prahy, abych si u svého zaměstnavatele vyžádal neplacenou dovolenou, 

a v závodě leteckých motorů to uvítali. Ve válkou poškozeném závodě nemohla výroba 
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stejně plynule pokračovat, 
protože nebylo pro koho vyrá-
bět. Hlavní odběratel převážně 
vojenské výroby – Německá 
říše, již neexistoval. Přesto 
mě nový vedoucí konstrukce 
ústředního topení Ing. Dvor-
ský požádal, abych k němu 
nastoupil. Poděkoval jsem za 
důvěru, ale odmítl jsem s tím, 
že půjdu studovat na Vysoké 
učení technické do Brna, kam 
jsem byl také v říjnu přijat.

Studijní podmínky na „tech-
nice“ byly strašné. Poněvadž 

po 17. listopadu 1939 Němci všechny vysoké školy uzavřeli, byl nyní o studium obrov-
ský zájem jak nových, tak i starších posluchačů, který převyšoval prostorové možnosti. 
Přednášky nejdůležitějších předmětů, jako je matematika, fyzika a deskriptivní geometrie,  
se konaly ve velké aule. Těm, kteří nepřišli alespoň půl hodiny před začátkem, nezbylo 
nic jiného, než si sednout na podlahu. V zadní části auly bylo velmi špatně vidět i slyšet. 
Nebyly žádné učebnice ani skripta. Teprve v roce 1947 vydal profesor Čupr třídílná skripta 
z matematiky a profesor Klapka napsal obsáhlou šestisetstránkovou učebnici Deskriptivní 
geometrie, která však nebyla pro výuku vhodná. Za takových podmínek bylo lepší studium 
přerušit nebo odstoupit.

V Brně jsem bydlel u své tety Josefy Ondrákové v Jugoslávské ulici. Dojížděl jsem tam 
jedenkrát týdně autobusem poháněným dřevoplynem. Autobusy byly zastaralé, velmi po-
ruchové a navíc velice přetížené. Cestující byli dovnitř řidičem doslova nacpáni, mnohdy 
se tam stejně všichni nevešli a museli čekat na další spoj. Situace se poněkud zlepšila 
zařazením nových nákladních automobilů „Dodge“, které byly do ČSR dodány Spojenými 
státy v rámci poválečné pomoci UNRA. Seděli jsme v nich na dřevěných lavicích umístě-
ných podél bočnic. Proti deštivému počasí jsme byli chráněni pouze nepromokavou plach-
tou. Velmi nebezpečná byla jízda v zimním období. Jednou se nám stalo, že jsme dostali 
smyk a skončili jsme v příkopu u Přibyslavic – naštěstí jen s pohmožděninami.

Na technice jsem studoval dálkově, při zaměstnání. Původně zapsaný studijní obor 
„Všeobecné strojírenství“ jsem změnil na „Strojírenství papíren a celulózek“. Vedoucím 
katedry byl profesor Vlček. Byl to nejpřísnější profesor, jakého jsem znal. Když jsem  
k němu přišel ponejprv a předložil index (výkaz o studiu), pěkně se přede mnou uklonil, 
čímž naznačil, že jsem na něco zapomněl. Jednomu posluchači vyhodil dokonce index 
oknem ven. Zkoušené posluchače hodnotil velmi přísně a často nechal zkoušky opakovat 
(před válkou se za zkoušku platilo 50 Kč). Říkalo se, že kdo u něho složil všechny zkoušky 
z jeho oboru, tomu sehnal zaměstnání a dokonce prý jej i oženil s dcerkou nějakého boha-

Bývalá „Vysoká škola technická v Brně“ na Veveří.  |  Zdroj: Archiv VUT Brno
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tého fabrikanta. Po únorové revoluci v roce 1948 byl bohužel z techniky akčním výborem 
vyhozen. S jeho prvním asistentem jsem vycházel velice dobře.

Nástup do První brněnské strojírny v Brně
Koncem roku 1945 se finanční poměry naší rodiny velmi zhoršily. Všechny naše úspory 

byly znehodnoceny měnovou reformou. Každý občan si mohl vyměnit pouze 1500 Kč  
v poměru 1:5, tj. jednu novou Kč dostal za pět korun protektorátních. Směna dalších úspor 
v poměru 1:50 byla krajně nevýhodná. Stejně jsme žádné jiné peníze neměli, protože nikdo 
z nás nevydělával.

Proto jsem v prosinci roku 1945 přijal zaměstnání v První brněnské strojírně v Brně,  
v konstrukci potrubí a armatur s tím, že nastoupím první pracovní den po Novém roce 
1946. Neměl jsem však žádné peníze ani na autobus do Brna, tak jsem nastoupil až  
19. ledna. Námi konstruované potrubí a armatury byly součástí parních elektráren. V kon-
strukci nás bylo pět konstruktérů potrubí a tři konstruktéři armatur. Pracovali jsme ve ztí-
žených podmínkách, protože výrobní haly i administrativní budovy byly téměř zničené. 
Archívy obsahující výrobní výkresy shořely a my jsme museli zbylé výkresy součástí po-
trubí a armatur vyhledávat po kancelářích a dílnách.

První brněnská strojírna byla německá firma, založená v roce 1814. Většina jejich za-
městnanců, zejména techniků, byli Němci a ti byli po válce odsunuti do Německa nebo 
do Rakouska. V konstrukci potrubí byl pouze vedoucí (přednosta) Ferdinand Cíha a dva 
konstruktéři, Jan Holý a Vladimír Navrátil. Já jsem přišel z ČKD a jediný jsem měl praxi, 
ostatní byli čerství absolventi průmyslové školy. Zakázek byl nedostatek, práce nestačila 
ani pro všech osm pracovníků naší společné konstrukční kanceláře. První mojí prací byl 
projekt potrubí na zakázku určenou pro švýcarskou firmu Eschen – Wyss v Zürichu.

Konstrukce papírenských strojů
Dalším úkolem, kterým mě přednosta pověřil, byla konstrukce výměníků – ohřívačů 

vody a cirkulačních zařízení pro varny celulózy do papírenských závodů. Od firmy Pospíšil 
z Prostějova jsme obdrželi zakázku na výrobu zařízení pro drcení starého papíru. Z tohoto 
důvodu mně přednosta přidělil další dva nové absolventy průmyslové školy a já jsem tak 
mohl vytvořit konstrukční skupinu „papírenské stroje“. První brněnská strojírna vyráběla 
dále parní kotle, parní turbíny a potrubí, ale také zařízení pro cementárny, parní silniční 
válce, úpravny vody, pivovary, lihovary, cukrovary aj.

V roce 1948 jsem vypracoval projekt varny na natronovou celulózu. Varna sestávala ze čtyř 
„vařáků“ – svislých nádrží o průměru 4,5 m a vysokých 1,5 m. Spodní, kuželovitá část va-
řáku, byla opatřená kolenem a rychlouzavíracím šoupátkem pro vypouštění uvařené celulózy.  
Každý vařák měl svislý trubkový ohřívač o průměru 0,5 m, vysoký 6 m a cirkulační odstředivé 
čerpadlo. V tomto ohřívači se parou ohříval louh sodný a přečerpával se do vařáku. Tento louh 
se používal k vaření sulfátové (natronové) celulózy z bukového dřeva. Jednotlivé díly varny 
se vyráběly z uhlíkové oceli a uvnitř byly opatřeny kyselinovzdornou vyzdívkou. Ohříváky  
s cirkulačním čerpadlem, potrubím a armaturami byly zhotoveny z kyselinovzdorné chromnik-
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lové oceli, protože pracovním médiem byla kyselina sírová. Sulfátová celulóza se používala na 
výrobu balicích papírů, sulfitová na kvalitní bílé křídové papíry pro knižní výrobu atp. 

Po roce 1949 došlo v ČSR k rozsáhlé specializaci výroby a v První brněnské zůstala 
pouze výroba parních kotlů, turbín, potrubí a montážních zařízení elektráren. Všechny 
ostatní obory byly převedeny do jiných výrobních závodů.

Pokračování příště
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola   

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

HOLUBÍ ZHOŘ  (II. část)

SPOLEČNĚ ŽIJEME, SPOLEČNĚ SE BAVÍME

Masopust
Sraz všech masek, kterých se sejde 15 až 20, je o půl jedné v kulturním domě. Potom 

následuje masopustní průvod vesnicí za doprovodu živé hudby Petra Havláta. „Maškarádi“ 
obejdou všechny domácnosti, hasiči vyberou něco na svoji činnost, masky občas vyzvou 
někoho k tanci, všude je příjemná nálada, hospodyně nabízí všelijaké dobroty a po návsi se 
pozvolna začíná linout vůně slivovice. Vše končí masopustní zábavou v kulturním domě.

Turnaj v mariáši
Jedná se o „Turnaj v mariáši ve třech“ o přeborníka Kraje Vysočina  a části Brněn-

ska. Turnaj se stal v Holubí Zhoři raritou a každoročně se na něm sejde 80 až 100 karba-
níků. Začíná se v 8 hodin ráno teplou snídaní – v nabídce je zabíjačková polévka, jitrnice,  
jelita, ovar aj. Potom následuje vlastní čtyřkolová soutěž, během níž je účastníkům podá-
ván oběd, většinou svíčková s knedlíky, nechybí ani káva s domácím jablečným štrůdlem. 
Příjemnou obsluhu zajišťují mladé maminky a celkový průběh jejich partneři - hasiči.  
Na závěr jsou vyhlášeni nejlepší hráči a je vylosována tombola s hodnotnými cenami.

Dětský karneval
Koná se každoročně v březnu a začíná v 15 hodin. Doprovodný program realizuje ka-

marádka paní Evy Široké, Hana Kopáčková z Bezděkova a její sestra Pavla Šoukalová, 
které si samy připraví program, zajistí hudbu i kulisy. Karneval probíhá pokaždé v jiném 
duchu či stylu (např. piráti, zvířata aj.). Akce se účastní asi 50 dětí, které se vesele baví  
v tanečním reji masek, soutěží o sladké odměny a na závěr dostane každá „maska“ pěkný 
balíček na rozloučenou.
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Pálení čarodějnic
Probíhá tradičně poslední den v dubnu na tenisových kurtech. Čarodějnice si děti samy 

vyrábějí, potom následuje jejich pálení a opékání špekáčků.

Den dětí
Je součástí oslav Mezinárodního dne dětí, připadajícího na první červnový den. Usku-

teční se každoročně začátkem června na dětském hřišti u bývalé školy, ve které se setkávají 
maminky s dětmi v Baby clubu. Samozřejmostí jsou soutěže o sladké odměny a každoroční 
nová překvapení, která dětem rodiče připraví, např. nová houpačka či domeček. Na závěr se 
opékají špekáčky.

PETROPAVLOVSKÁ POUŤ   
Připadá na nejbližší neděli po svátku svatých Petra a Pavla.

Program:
Čtvrtek Stavění máje, kterou nazdobí děti
Pátek Program probíhá na fotbalovém hřišti
17.00 Dětské odpoledne (hry pro děti, sladké odměny, skákací hrad)
18.00 Pouťový fotbal – ženatí proti svobodným, (gril. klobása, pivo, limo)
Sobota Kulturní dům
20.00 Pouťová taneční zábava – hraje skupina MARGELET (pivo, víno, limo)

Masopust.  |  Foto: Archiv obce
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Neděle
13.00 Možnost projížďky v kočáře s koňmi
15.00 – Dětské taneční vystoupení 
 – Posezení s dechovou hudbou, (krkovička na pánvi, pivo, víno, limo…)

Lampionový průvod
V některém z prvních listopadových dní se shromáždí děti s rodiči u parčíku uprostřed 

vesnice, aby potom v průvodu prošli celou vesnicí. Děti mají lampionky zakoupené nebo 
vlastnoručně vyrobené, veřejné osvětlení zhasne a z místního rozhlasu zní dětské písničky… 

Rozsvěcování vánočního stromu
V úvodu musím podotknout, že tak pěkně rostlý vánoční strom uprostřed vesnice se 

jen tak hned nevidí. Tento „stromeček“ se zdobí vždy v pátek odpoledne, kdy se sejdou 
maminky z Baby clubu s části hasičů a stromeček nazdobí. Jeho slavnostní rozsvícení 
následuje první adventní sobotu v 18 hodin. Děti zpívají koledy, které se naučily s mamin-
kami v Baby clubu. Zpěváčky doprovází Petr Havlát na klávesy a Jakub Janšta na trubku.  
Nesmí chybět ochutnávka vánočních perníčků, teplý svařáček a dětský punč.

ČERTI a mikulášská nadílka
Každoročně se 5. prosince v 17 hodin otevře „čertova skála“ pod tzv. „pihlikem“.  

Potom domy, ve kterých mají děti, navštíví čerti z celého pekla – Lucifer, čertice a mnoho 
dalších, ovšem pod dohledem krásného anděla a důstojného Mikuláše, který dětem přinese 
malý balíček sladkostí. 

Memoriál Bohumila Klusáčka
Koncem roku se místní sejdou v hasičské klubovně a zahrají si karetní turnaj v mariáši. 

Akce vznikla na počest Bohumila Klusáčka, „který byl vždy dobrým karbaníkem a místní 
tuto hru naučil“, jak mě informuje paní Cahová. Občerstvení ve formě pečeného masa 
zajišťují hasiči. 

Lampionový průvod.  |  Foto: Archiv obce



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

41Listopad 2017  |

Nohejbal
Místní mladí muži, svobodní i ženáči, se každou neděli setkávají na tenisových kurtech, 

aby si zahráli nohejbal. V zimním období zajíždějí do sportovní haly v Osové Bítýšce.   

SPOLEČNĚ SE TAKÉ STARÁME O SVOJI OBEC

Za posledních pět let se zrekonstruovalo
 - opravila se střecha kapličky, její vchodové dveře i podlaha
 - opravila se cesta směrem ke kapličce
 - v Baby clubu, umístěném v bývalé škole, se vyměnila všechna okna
 -  okna se vyměnila také v kulturním domě, včetně dveří, elektrické instalace  

a byl znovu vymalován
 -  v zadní části hasičské klubovny (bývalá hospoda) byla vyměněna okna a dveře, zre-

konstruovaly se elektrické rozvody, odpady i podlahy a místní truhlář pan Pospíšil 
dodal nový nábytek

 - v budově obchodu byly vyměněny okna i dveře a byla zrekonstruována střecha
 - byly vykoupeny parcely pod cestou směrem k fotbalovému hřišti

Plány do budoucnosti
 - rekonstrukce kanalizace
 - nová fasáda a odvětrání obchodu i kulturního domu
 - oprava cesty směrem k fotbalovému hřišti
 -  výměna vchodových dveří a rekonstrukce fasády v budově bývalé školy (nyní Baby clubu)
 - rekonstrukce střechy v kulturním domě
 - zbourat autobusovou zastávku a hasičskou zbrojnici, na jejich místě 
 - postavit zastávku novou a z části zastřešení dřevěné konstrukce upravit 
 - přístřešek pro venkovní posezení u kulturního domu

Závěrem mi dovolte, vážení čtenáři, abych poděkoval za informace poskytnuté k tomuto 
článku paní Marii Cahové, Evě Široké, předsedovi osadního výboru panu Josefu Losovi  
a popřál jménem redakce Zpravodaje všem obyvatelům Holubí Zhoře mnoho zdraví a spo-
kojenosti. 

Alois Koukola

VESNICÍ ROKU 2017 ČESKÉ REPUBLIKY SE STAL HEŘMANOV
(Skromné přání se stalo skutečností nebo to byl zázrak?)

I. ČÁST

V sobotních ranních hodinách 7. října 2017 se heřmanovská náves rychle zaplňuje osobními 
auty ze všech koutů České republiky. Jejich posádky představují nejreprezentativnější výběr 
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zástupců komunální sféry státu. Nechybí ani představitelé Kraje Vysočina, zástupci obcí zlaté 
finálové třináctky, starostové okolních obcí a ostatní čestní hosté. Přijíždějí, aby se zúčastnili 
Slavnostního vyhodnocení a předání cen vítězům soutěže Vesnice roku 2017 České 
republiky.

   
Zatímco starostka Pavla Chadimová vítá osobně všechny hosty, tak se v obřím podlou-

hlém stanu na návsi postupně shromažďuje celá vesnice. Před kulturním domem vyhrává 
Heřmanovská kapela, místní děvčata nabízí vstupní přípitek a všude se pohybují čilí orga-
nizátoři - zdejší hasiči. 

V příjemně vytopeném stanu je všechno připraveno a slavnost může začít. Státní hymna 
v živém podání slečny Lucie Laubové navodí důstojnou atmosféru a sympatická moderá-
torka, tajemnice soutěže Vesnice roku paní Miroslava Tichá, vítá významné hosty:
• ministra zemědělství Mariána Jurečku
• hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka
• státní tajemnici Ministerstva pro místní rozvoj Zdeňku Fikešovou
• za Svaz měst a obcí ČR, členku předsednictva Dagmar Novosadovou
• za Spolek pro obnovu venkova, tajemníka pana Stanislava Rampase
• předsedu Sdružení místních samospráv, europoslance pana Stanislava Polčáka
• ředitele soutěže, starosty obce Krásná, vítěze roku 2015, Luboše Pokorného
• starosty Telnice - historicky první Vesnice roku, pana Františka Kroutila
• emeritní starostku obce Vilémov Jaroslavu Dvořákovou 
• všechny finalisty, vítěze všech třinácti krajských soutěží Vesnice roku 2017
• a samozřejmě osobu nejpovolanější, starostku Heřmanova Pavlu Chadimovou

Vítězné obce soutěže „Vesnice roku 2017“.  |  Foto: Archiv obce
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Celkovou atmosféru slavnosti a význam této soutěže Vám nejlépe přiblíží výňatky  
z jednotlivých vystoupení:

Pavla Chadimová
Takže dobrý den ještě jednou, já jsem Vás doufám přivítala už u vstupu, u toho pa-

náčka. Když jsme zjistili, že Heřmanov vyhrál, bylo to pro nás obrovské překvapení  
a čest. Možná to ještě plně nechápeme, že to Heřmanov dokázal. Já bych tady hned na za-
čátku chtěla všem Heřmanovákům moc poděkovat, protože je to jejich práce, je to úspěch 
všech – občanů, zastupitelů, všech Heřmanováků i jejich kamarádů. Velice si vážím toho, 
že přijeli naši vyhlašovatelé, spoluvyhlašovatelé, krajský úřad, starostové, spolufinalisté  
a samozřejmě naše republiková komise. Předpokládám, že je tady většina naších krajských 
komisařů, kteří za to všechno vlastně můžou, protože jsme na jaře vyhráli krajskou soutěž. 

Marián Jurečka
Dobré dopoledne vážená paní starostko, všichni obyvatelé Heřmanova a všichni vzácní 

hosté. Je krásné, že se vesnice i se svými hosty vejde pod jeden stan. Já bych chtěl za 
spoluvyhlašovatele, za ministerstvo zemědělství i za ostatní rezorty především poděkovat, 
a to nejen Heřmanovu, ale i ostatním obcím, které se kdy přihlásily do soutěže Vesnice 
roku. Já tu soutěž beru jako možnost ukázat, že život na vesnici je pestrý, že to není jenom 
o tom, jak ta vesnice na první pohled vypadá, jestli má upravené chodníky, to je také důle-
žité,  ale možná pro mě jako člověka, který na vesnici žije od malička, je ještě důležitější ta 
pospolitost, ten duch té vesnice, jak funguje uvnitř ta komunita, spolky, škola, a podobně. 
Takže bych rád poděkoval všem, kteří k tomu přispívají nad rámec svých povinností,  
rodinných, pracovních aj, aby se vám to dařilo i do budoucna, aby tady byla radost na ves-
nici, na venkově žít, a dneska vám přeji, abyste si ten dnešní den užili, já vím, že už těch 
oslav bylo poměrně hodně, že jste z toho možná někteří unaveni. Dověděl jsem se, jaké to 
tady bylo v roce 1945, kdy se z lihovaru vypustilo těch 175 hl lihu do potoka a místní  
z toho měli velkou radost, dnes tady poteče asi kvalitnější nápoj, takže ještě jednou 
vám ze srdce děkuji a přeji vám krásný den.

Jiří Běhounek
Vážený pane ministře, vážený pane europoslanče, vážené dámy a pánové, všichni čestní 

hosté a hlavně Heřmanováci. My máme takové krásné štěstí, že už jsem tady za vámi 
čtyřikrát, zcela výjimečně jsme tady měli pana prezidenta, který měl velký zájem vás na-
vštívit, a my jsme při té příležitosti také vtipkovali, že by bylo dobré, kdybyste vyhráli. 
Paní starostka se na mě tak divně koukala a říkala: „Ježíšmaria, já už to ani nevydržím“,  
takže vám to přeji! My jsme samozřejmě na Vás na Vysočině hrdi, protože jsme hrdi 
na všech 704 obcí a dvanáct set místních částí a děkujeme, že se o tu Vysočinu tak staráte, 
protože to je vaše práce, ona to už tady paní starostka řekla. My za zastupitelstvo Kraje 
jsme šťastni, že to je a přejeme všem ostatním obcím, aby se dál rozvíjely tak jako dosud. 
Krásný den a krásné oslavy.
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Zdeňka Fikešová 
Takže příjemné sobotní dopoledne vážené dámy, vážení pánové, je pro mě velkou ctí se 

zúčastnit vlastně té třešničky na dortu. Je také mojí milou povinností omluvit paní mini-
stryni, která zde z osobních důvodů nemůže být. Já bych chtěla všem vám popřát, abyste 
si ten dnešní den opravdu užili, protože je to váš den. Chtěla bych poděkovat také Mirce 
Tiché, protože bez ní, duše této soutěže, by to asi nebylo tak veselé a příjemné, chtěla bych 
říct, že je to 23. ročník. Věřím, že se nám podaří vyhlásit 24. ročník. Chci popřát všem, 
kteří se této soutěže účastní, protože je to každý rok více než 200 obcí, někdy téměř až 
300, aby se účastnili i nadále. Protože oni jsou vlastně tím motorem a tou ukázkou toho,  
že to jde, když se lidé spojí a když lidé mají snahu a vůli si vytvořit příjemné místo pro 
svůj život. A je to jedno jestli je to na vesnici malinké, která se vejde pod jeden stan, jak 
tady řekl pan ministr a nebo je to vesnice, která je větší. Takže děkuji a přeji všem, kteří se 
účastnili a vyhráli, aby si to užili. Zaslouží si to, protože se opravdu podíleli na tom, že ta 
vesnice a ta ČR vypadá moc hezky. Doufám, že si užijí i ten finanční bonus, který je s tím 
spojený. Přeji také obci Kašava, která nás bude reprezentovat v evropské soutěži Vesnice 
roku, aby nám přivezla nějaké pěkné umístění. Takže hezký den a užijte si to.

Dagmar Novosadová
Hezké dopoledne dámy a pánové. Já bych chtěla velmi poděkovat za hezké přivítání  

a pozvání a za to, že se vaše obce do soutěže Vesnice roku hlásí, chtěla bych předat pozdrav 
předsedy našeho svazu pana Františka Lukla. Každá z našich obcí má jinou startovací 
pozici, ale to co máme, to jsou naši občané – to už tady zaznělo. Bez našich občanů by to 
nešlo, a to je velký potenciál, který má smysl a na kterém se dá stavět. Takže já všem naším 
obcím přeji spokojené občany, protože, když budou spokojení občané, budou spokojeni  
i starostové a bude se nám všem na vesnici dobře žít. Přeji hezký den a blahopřeji k té 
zlaté třináctce a držím palce v evropském kole Kašavě i Heřmanovu.

Stanislav Rampas 
(za nositele myšlenky soutěže Vesnice roku)
Jsem velmi potěšen, že se zúčastňuji vyhlašování 23. ročníku soutěže Vesnice roku. Sedí 

mezi vámi člověk, architekt Jan Kruml, který mezi nás s myšlenkou Vesnice roku přišel. 
My jsme potom společně zpracovali pravidla a už máme třiadvacátý ročník. Třináct vesnic, 
které vyhrály, myslím kraj, jsou úžasní a nejlepší, jsou vítězové. Ten nejlepší z nejlepších 
je pak nositelem té naší myšlenky v rámci celého státu a následně i v evropské soutěži. 
Všem těmto blahopřeji za odvahu, za snahu a za obrovský kus práce, který jste všichni od-
vedli. Samozřejmě se to týká i všech, kteří se do soutěže přihlásili. V neposlední řadě bych 
si dovolil poděkovat i hodnotitelské komisi, protože její práce je nesmírně náročná a rok od 
roku těžší, protože naše obce jsou lepší a lepší. Takže moc vám za tu práci děkuji, a že jste 
vybrali Heřmanov, to je stoprocentně po právu, byl jsem tu na Oranžové stuze a vím, 
že jsou tu skvělí lidé a o lidech ta soutěž je. Všem dobrý den, všem, kteří se o venkov 
starají, z tohoto místa děkuji.
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Moderátorka
Vážili jste cestu do Heřmanova a my vám to budeme jemně dávkovat. Něco jste už viděli, 

teď něco ještě zažijete. Komunitní škola Heřmánek jsou děti ve věkové kategorii od tří do 
třinácti let a něco krásného vám zazpívají…

Když o několik minut později zazpívala téměř místní slečna Lucie Laubová svým nád-
herným školeným hlasem píseň „Ach synku, synku…“, prohlásila dojatá moderátorka:

„Slečna Lucie Laubová – nádherné, já jsem jenom slyšela cvakání fotoaparátů,  
ještě jednou slečna Lucie Laubová a velký potlesk“.

Jak probíhala soutěž z pohledu celostátní hodnotitelské komise, jejího předsedy Josefa 
Jarcovjáka z Kašavy a ředitele soutěže Luboše Pokorného:

Luboš Pokorný
Tak já jsem teda hodně překvapen, protože jsem nečekal, že bych měl mít nějaké 

vystoupení. Já bych jen za sebe zhodnotil – jak minulý rok, tak i letošní kolo pro mě 
bylo obrovským přínosem a ta dvouletá účast v té komisi mně dala hrozně moc. Viděl 
jsem mnoho zajímavých věcí, měli jsme spoustu zážitků. Hodně toho bylo inspira-
tivního, takže si něco dokážu převzít a využít to u nás v obci. Opravdu ty obce byly 
pro nás velkou inspirací a všem letošním bych poděkoval, jak se prezentovali a jak se  
o nás postarali.

Josef Jarcovják 
Já bych vám také rád vyřídil všechny pozdravy, on už to všechno vlastně tady i za mě 

řekl Luboš. Já jsem měl pocity naprosto stejné. Letos jsem byl nováčkem v komisi a záro-
veň jejím předsedou, takže to byl takový trošku šok, ale na druhou stranu, ty zkušenosti, 
a to co se všechno vidí je k nezaplacení a nikde jinde jak v této soutěži se to nedá během 
jednoho týdne takto pochytit. Hlavně bych chtěl popřát všem, kteří jste vyhráli krajská 
kola, a myslím si, že už to je obrovský úspěch a je to obrovská investice do té každé obce. 
Přeji Vám, abyste dokázali přetavit ta vítězství do dalších let, do dalšího rozvoje svých 
obcí a Heřmanovákům přeji, aby se Vám v příštím roce společně s Kašavou podařilo 
zvednout v té evropské soutěži ten prapor hodně vysoko, abychom tu ČR reprezentovali 
opravdu na slušné úrovni. Děkuji!

Moderátorka
Děkuji panu předsedovi i panu řediteli. Vzpomněla jsem si, že jednou pan starosta 

Lidečka VR roku 2008, který toto také absolvoval, jak vítězství, tak hodnocení řekl,  
že soutěž VR je krásná vysoká škola venkova. Opravdu a to pánové potvrdí – něco do 
toho dáte, ale mnohem víc získáte. A jedna naše paní ředitelka řekla: Tohle by měl ab-
solvovat každý ředitel, náměstek a ministr. Věříme, že se nám to jednou povede.

Dále moderátorka představila pestrou škálu osobností a institucí podílejících se na vy-
hlašování, organizaci a vyhodnocení soutěže Vesnice roku (vzhledem k rozsahu článku 
nemohu všechny vyjmenovat).
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Slavnost pokračovala předáváním cen a diplomů vítězům jednotlivých krajských 
kol. Některé vítězné obce si to opravdu užívaly a přijely s početným a hlučným fanklubem, 
jako např. obec Slavkov ze Zlínského kraje.

Následovalo vystoupení taneční skupiny dívek s ponpony, které moderátorka ocenila 
slovy: „Já nevím jak tam vzadu, ale tady to teda dunělo, děkujeme za krásný zážitek“ 
…a ozval se skandovaný potlesk.

Z dalších vystoupení:

Stanislav Polčák,
europoslanec a předseda Sdružení místních samospráv, předal Cenu naděje pro živý ven-
kov. Zde jsou jeho slova i odpověď na narážku, jak se mu do Heřmanova cestovalo:   

„Rozumím, já tedy odpovím pro ty, kteří mě neznají. Já jsem podvakrát jel do jiných 
obcí, než byly ty oceněné, protože ty obce se jmenovaly stejně, a když jsem dojel do té 
obce, která oceněná nebyla, tak tam se divili, že nemají vyhrát oni, protože měli pocit, že 
tam je taky krásně. Ale já bych vás chtěl všechny pozdravit za Sdružení místních samo-
správ, které sdružuje právě takovéto malé obce a musím říct, že jsem velmi hrdý na to,  
že právě obec Heřmanov vyhrála celostátní kolo, protože obec Heřmanov je členskou 
obcí našeho sdružení. Takže děkujeme, že jste nás tak dobře reprezentovali. A ještě mám 
jeden „podotek“. Víte v Praze nebo obecně na centrálních orgánech státní správy občas 
slyšíte, že těch malých obcí je velmi mnoho, že nejsou efektivní, že by se možná měly zru-
šit nebo omezit jejich práva. Já si myslím, že právě obec Heřmanov, ale i všechny další,  
na Vysočině a ve všech dalších krajích ukazují, že právě ta místní aktivita, o které ho-
vořil i pan ministr, že to je ten velký motor, a zrušit jejich samostatnost? – pevně věřím, 
že to nikdy nebude, a že budeme udržovat naše obce takové čistě upravené a dobře se 
rozvíjející jako obec Heřmanov i ty další. Děkuji!“

 
Následovalo, další nekonečné předávání cen, další body programu, ale zmíním pouze ty 

nejzajímavější: 

Účastníci soutěže, organizátoři a další významní hosté v tričkách „Moje srdce bije pro Heřmanov“.  |  Foto: Archiv obce
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„Moje srdce bije pro Heřmanov“
Do černých triček s tímto bílým nápisem a červeným srdíčkem oblékla starostka všechny 

významné hosty, vyhlašovatele i oceněné. Její slova:
„V Luhačovicích jsem zmínila, a to jsme netušili, že vyhrajem, že Heřmanov je nejmenší 

obec, která se dostala do finále této soutěže během těchto 23 roků. Takže, abychom si 
zvětšili populaci, tak Vás budeme jmenovat čestnými občany. Uděláme snímek do kroniky  
a každý ještě dostane takovou plaketku „ČESTNÝ OBČAN HEŘMANOVA“. Vítám vás 
do Heřmanova, který bude nyní mít 228 obyvatel.

A mám tu pro Vás ještě jednu kulturní vložku:“

Ondřej Nagy
Já se jmenuji Ondřej Nagy a jsem kapitánem, kormidelníkem  i posledním plavčíkem 

zdejší zemědělské firmy, která se jmenuje Družstvo Heřmanov. Původní námět jsem si 
vypůjčil z „Romance o Karlu IV.“, takže mi promiňte…

Heřmanov a jeho okolí je kraj zvláštní, trochu drsný zdá se,
avšak kvete po své osobité kráse.

Celostátní komise dne září šestého, zhostit se musela úkolu přetěžkého.
Vybrat z třinácti obec roku, to filipa chtělo a nejenom trochu.

Paní starostka věřila, že se vše podaří,
a proto jsme před komisí stáli i my hnojaři.

Poklidné lázeňské město Luhačovice, vzpomínat bude dlouho – převelice.
Jak se Heřmanov na kolonádě prezentoval a svoje prvenství důstojně oslavoval.

Dneska už mohu s trochou nadsázky hrdě říct,
Kdo nebyl v Heřmanově, neznamená vůbec nic.

My dál budeme krmit dobytek a znovu novou úrodu založíme
a snad rozmary matičky přírody a Evropské unie nějak ustojíme.

Heřmanov a jeho občané dnes slavní jsou, to ale nese dobu nejistou.
Přece jenom hnůj po obci trousíme, bláto na cesty taháme,

sláma z kapec čouhá nám, jak já se s tím vyrovnám?

Dříve než vítězně dopadlo tohle klání,
mělas starostko moje varování,

že když vyhrajete, skončí navždy tohle mrzké veršování.
Náš mateřský jazyk bohatý je, ale já - já nedám to v angličtině.

Vzdávám všem účastníkům svůj hold a svoje uznání,
a jenom doufám, že tahle akce už je poslední…

 Dokončení příště
Alois Koukola
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ A FUNKCIONÁŘŮ 
OKRSKU VELKÁ BÍTEŠ

V sobotu 14. 10. 2017 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš v rámci 
oslav 145. výročí svého založení, setkání nositelů titulu Zasloužilý hasič, Řádu sv. Flo-
riána, zasloužilých funkcionářů a hasičů nad 60 let okrsku Velká Bíteš. Setkání začalo 
za krásného podzimního dopoledne srazem na požární stanici ve Velké Bíteši, odkud 
byli účastníci setkání přepraveni autobusem na 22. základnu vrtulníkového letectva 
Náměšť nad Oslavou, kde je stanicí letištního hasičského záchranného sboru provedl 
velitel směny prap. Josef Veleba. Seznámili se se speciální letištní hasičskou technikou 
a specifikem leteckého provozu. Po příjezdu byla připravena prohlídka požární stanice, 
garáží pro zásahová vozidla se zázemím a technickým vybavením jednotky. S prací  
a vybavením Městské policie Velká Bíteš seznámil vedoucí strážník Pavel Hradecký. 
Po společném fotografování následoval chutný oběd. Další součástí programu bylo po-
sezení v zasedací místnosti. V úvodu zasloužilé hasiče přivítal starosta okrsku Ludvík 
Zavřel, který shrnul dění v okrsku. U příležitosti životního jubilea předal čestné uznání 
okrsku Naděždě Švejdové. Jaromíru Kozovi předal medaili Za mimořádné zásluhy. 
Zúčastněné dále pozdravil náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka. V jeho pří-
spěvku zaznělo, že v Kraji Vysočina působí 45 008 dobrovolných hasičů, tj. 8 % všech 

Společné foto zasloužilých hasičů a funkcionářů.  |  Foto: David Dvořáček
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občanů kraje. OSH Žďár nad Sázavou má přes 12 tisíc členů  
v 256 sborech. V jednotkách požární ochrany působí 9 tisíc 
členů. Jménem okresní odborné rady zasloužilých hasičů po-
zdravil její vedoucí Ladislav Fajmon. Od roku 1974 bylo v OSH 
Žďár nad Sázavou uděleno 78 titulů Zasloužilý hasič, z toho 40ti 
členům žijícím. Setkání zasloužilých hasičů pořádá 13 okrsků. 
13. 9. 2017 proběhlo okresní setkání zasloužilých hasičů. V ak-
tivu zasloužilých funkcionářů pracuje 80 dlouholetých funkci-
onářů. František Růžička pozdravil jménem okrsku Oslavany 
a jménem odborné rady hasičské historie a předal okrskovému 
výboru dar. Zúčastněné pozdravil i starosta města Ing. Milan 
Vlček a poděkoval jim za vykonanou práci. Vedoucí aktivu za-
sloužilých hasičů Jihomoravského kraje Ladislav Švejda uvedl,  
že v rámci Jihomoravského kraje bylo uděleno 250 titulů Za-
sloužilý hasič, z toho je 132 žijících, z toho 7 žen. Milan Kubíček pozdravil jmé-
nem odborné rady hasičské historie. V OSH je registrováno 56 koňských stříkaček,  
z toho 51 funkčních. Zhodnotil VII. celorepublikový sraz hasičstva v Litoměřicích, 
činnost Veterán klubu hasičské techniky, mezinárodní spolupráci v rámci setkání  
s koňskými stříkačkami. Velitel stanice HZS Velká Bíteš ppor. Bc. Miroslav Volf po-
zdravil jménem HZS Kraje Vysočina a informoval o dění na požární stanici. Zdenek 
Moural pozval na příští setkání historické hasičské techniky v Oslavanech 8. 9. 2017. 
Starosta okrsku Dolní Loučky Milan Sojka promluvil o setkání zasloužilých hasičů 
ve Žďárci v letošním roce. Ing. Alois Koukola, CSc. zastupitel města Velké Bíteše 
vyzdvihnul přátelský duch setkání. Celé setkání bylo v podvečerních hodinách zavr-
šeno neformálním přátelským posezením. Členové sekce sběratelů při CHH Přibyslav, 
Zdeněk Zdeněk Moural a David Dvořáček, připravili připravili výstavku modelů čes-
koslovenských požárních vozidel, odznaků, medailí, známek s hasičskou tématikou, 
hasičských plesových pozvánek. Na závěr patří poděkování všem, kteří se na orga-
nizaci setkání zasloužilých hasičů a funkcionářů podíleli. Velký dík patří sponzorům, 
především řediteli společnosti Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o. Ing. Miloslavu 
Klimentovi za bezplatné zajištění dopravy na vojenské letiště Náměšť nad Oslavou, 
Cukrárně Knotková a Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o. za pohoštění. 

Ocenění, kterého se dostává jen těm nejzasloužilejším
Titul Zasloužilý hasič je nejvyšší výběrové vyznamenání, které uděluje Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska členům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji dobrovol-
ného hasičstva. Uděluje se za velice přísných podmínek. Pro získání tohoto titulu musí být 
hasič nejméně 40 let členem sdružení a dovršit věk 65 let. Toto vyznamenání představuje 
příslušná medaile, diplom, klopový odznak a zápis do pamětní knihy SH ČMS. 

David Dvořáček
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OSTATNÍ

PODPORA POETIKY V ČESKÉM SLAVÍKOVI 2017

Vážení čtenáři Zpravodaje,
skupina Poetika, která pochází z Vysočiny, respektive z našeho mikroregionu, dostala jako 
historicky první čistokrevná skupina v novodobé historii Českého slavíka možnost, zabo-
jovat v rozstřelu o živé hraní na letošním ročníku nejsledovanější hudební ankety u nás.  
I když osobně mohu mít na formát této ankety stejně jako na některé nominované odlišný 
pohled, jako organizátor Musica Bohemica, Český slavík a jeho přímý přenos je bezesporu 
anketou, o které se mluví napříč všemi věkovými, sociálními i žánrovými kategoriemi spo-
lečnosti. Proto je z mého pohledu úspěch už to, že se 5 kluků z maloměsta, kteří ještě do 
nedávna dělali hudbu jako koníček a sypali do ní veškeré své úspory, dostalo v celorepubli-
kovém výběru do „finále“. Máme proti sobě velké soupeře, kteří mají daleko delší hudební 
historii, větší jméno a širší dosah na sociálních sítích, takže je mi jasné, že případný úspěch 
v tomto výběru závisí na maximální mobilizaci, empatii a podpoře našeho okolí. Rozhodně 
nemám za cíl „škemrat“ o hlasy, hrát na city nebo slibovat „nesplnitelné“. Od toho jsou 
spíše právě proběhlé volby do sněmovny a já jsem si vždy zakládal na tom, že to, co řeknu 
a případně slíbím, pokusím se v rámci svých hodnot, svědomí a vědomí splnit.

Proto Vás pouze chci informovat a případně poděkovat za podporu Poetiky v tomto 
možná nerovném, ale určitě zajímavém a už teď úspěšném boji. 

Pokud naši skupinu chcete podpořit, stačí odeslat SMS ve formátu: M 3 na tele-
fonní číslo 900 06 03. Cena jedné smsky vychází na 3 Kč vč. DPH a z jednoho čísla 
můžete hlasovat až 3x. Samotné hlasování probíhá do 12. listopadu. Bližší info na 
www.ceskyslavik.cz.

Věřím, že můžeme být důkazem, že i když se člověk nenarodil ve velkoměstě, může 
uspět i na tomto pracovním poli, ba co víc, pílí, podporou nejbližších a daleko náročnější 
cestou si postaví pevnější základy, než ten, kdo má celý život show business na dosah ruky.

Děkuji aspoň za váš čas věnovaný těmto řádkům.
Za Poetiku s pokorou,

Eduard Rovenský

MORAVSKÁ A ČESKÁ BESEDA JAKO PRAVOPISNÝ „OŘÍŠEK“

V souvislosti s mým článkem o hodech z minulého čísla Zpravodaje se mě pár přátel ze-
ptalo, jak se správně píše „ČESKÁ a MORAVSKÁ beseda“. Otázka je to zajímavá, ovšem 
odpověď na ni je rozhodně ještě zajímavější. 

V momentě, kdy otevřete Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, se mj. do-
čtete: „… beseda, -y ž … 3. společ. tanec sestavený z nár. tanců: česká, moravská b. ….“ 
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Slovníkové heslo se zdá být srozumitelné - písmena mají být malá. Rovněž CD, na kterém 
jsou nahrávky besed, nese název Česká a moravská beseda. 

Pokud ale otevřete Pravidla českého pravopisu, jak ve školním, tak v akademickém 
vydání naleznete kodifikovanou (tedy spisovnou) verzi psaní s velkým počátečním písme-
nem („Česká beseda“, „Moravská beseda“ )!

Já osobně se řídím radou akademiků z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Kromě jazy-
kových poraden a jiných zdrojů informací o jazykových jevech existuje tištěná, ale také 
internetová verze akademické jazykové příručky (http://prirucka.ujc.cas.cz). Odborníci  
z Ústavu pro jazyk český se k psaní ČESKÉ A MORAVSKÉ BESEDY vyjadřují násle-
dovně: „Pravidla českého pravopisu uvádějí psaní názvu tance Moravská/Česká beseda 
s velkým písmenem, doporučili bychom však spíše psaní s malým písmenem (v souladu 
se Slovníkem spisovné češtiny pro školu a veřejnost).“  

Možná vás teď napadlo, že když tenkrát pan učitel říkal, že pravopis na 1 umí jen Pán 
Bůh, evidentně nelhal! Čeština je živý jazyk, který se neustále vyvíjí. Nikdo z nás smrtel-
níků není schopen český jazyk ovládnout naprosto dokonale. Vždyť ani sami odborníci 
nejsou, jak je vidět, pokaždé jednotní! Smiřme se s tím, pan učitel měl jako vždy pravdu: 
bez jazykových příruček (mnohdy i s nimi) český pravopis na jedničku opravdu umí jen 
Pán Bůh, známku 2 uctivě přenecháme panu řediteli, … 

Čeština je krásná, Češi ji milují a jejich žasnutí nad bohatostí tohoto jazyka nebere 
konce! Vy, kteří jste dočetli až sem, jste toho důkazem.

Šárka Dohnalová

NOEMI A RÚT

Na našem pravidelném nedělním setkání jsme se zamýšleli nad biblickou knihou Rút. Je to 
vyprávění o mladé rodině (manželé a dva synové), která se rozhodla v době hladu odejít z Jud-
ska do Moábu, aby si zajistila obživu. Bohužel v této cizí zemi zemřel muž i oba jeho synové, 
kteří se ještě před smrtí stihli oženit s moábskými ženami. V této rodině najednou zůstaly tři 
vdovy. Noemi a její dvě snachy Orpa a Rút. Namísto radosti z vnoučat zažívala Noemi bezna-
děj a smutek. Oba její synové zemřeli a to bylo pro vdovu v té době velmi těžké, neměl se o ni 
kdo postarat. Obě snachy byly mladé, mohly se vdát a mít svoje nové rodiny. Proto jim Noemi 
řekla, že odejde zpět do Judska ke svým příbuzným, a ony ať se vrátí domů a znovu se vdají.  
Orpa poslechla, ale Rút se od Noemi nechtěla odloučit a rozhodla se odejít s ní do její rodné 
země, kterou znala jen z vyprávění. Pro dvě osamocené ženy ta cesta nebyla jistě jednoduchá. 
Pro Noemi znamenala návrat do svého rodného Betléma, pro Rút to byla cesta do neznáma. 
Velmi se mi líbí vztah, který k sobě mají tchyně a snacha v tomto příběhu. Vztahy v rodinách 
bývají někdy složité. Věřím, že víra Noemi a její postoje zapůsobily na Rút, která se rozhodla 
sdílet s touto ženou její těžký osud. Když obě přišly do Betléma, probíhala sklizeň ječmene. 
Izraelci měli od Mojžíše nařízeno, že při sklizni nemají žnout pole až ke kraji a upuštěná stébla 
nemají sbírat. Mají je nechat na poli pro chudé. Rút se rozhodla, že půjde na pole sbírat za 
ženci upuštěné klasy ječmene, aby měly s Noemi co jíst. Bůh to zařídil tak, že Rút šla na pole  



52 |  Listopad 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

k Bóazovi, příbuznému jejího zemřelého muže. Ten si ji nakonec vzal za manželku a postaral se  
i o Noemi. Noemi měla vnoučata díky svojí snaše, která ji odmítla opustit. Rút, i když byla 
cizinka, se tak dostala do rodokmenu krále Davida i Ježíše Krista. Moc se mi líbí poselství, 
které je v tomto příběhu obsaženo: tam, kde vše vypadá ztracené, beznadějné, kdy člověk už 
neočekává nic dobrého, Bůh dělá úžasné a nové věci, žehná a přichází radost a naděje.

Zaujal vás tento příběh? Podrobnosti si můžete přečíst v Bibli, v knize Rút. A také si 
můžete přijít o tomto nebo třeba i o jiném tématu, které vás zajímá, popovídat na naše 
pravidelná setkání, která se konají kromě první a třetí neděle v měsíci, kdy jezdíme do 
sboru ve V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře  
(na pavlači) od 17.00 hodin. 

A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké 
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, 
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného 
občerstvení.

Žalm  34:9  Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká  
k němu.

Těšíme se na setkání s vámi.

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje všem požehnaný čas Věra Pokorná

SPORT

POZVÁNKA NA ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK

Patříme mezi největší oddíly TJ Spartak Velká Bíteš. Jsme senza kolektiv a scházíme se 
každé pondělí a čtvrtek ve sportovní hale TJ vždy v 19.00 hodin. 

Moc času na popovídání není, snad jen chvilka v šatně, než se připravíme na „hodinku 
pro sebe“. V 19.00 hodin nastoupíme „na značky“ a při tiché pomalejší hudbě společně 
protahujeme, posilujeme a zpevňujeme všechny svaly našeho těla. Při cvičení používáme 
prvky všech druhů cvičení, které se hodí pro ZDRAVOTNÍ TĚLOCVIK, jako prvky jógy, 
powerjógy, pilatesu, silového  cvičení a  strečinku. Poskoky a dynamické cvičení ve vyš-
ším věku a při zdravotních problémech nejsou vhodné, to u nás nenajdete. Ale protahu-
jeme všechny svaly i ty, které v běžném životě ani nepoužíváme. Proto jsou některé svaly 
zkrácené a vedou ke špatnému držení těla a i stereotypu chůze. Pak je to tady, lékař, léky, 
obstřiky. Za bolavá záda často mohou  povolené břišní svaly. A tady pomůže jen cvičit, 
cvičit a cvičit. K tomu máte owerbally, gymbally, gumové pásy, bossy, hůlky a „čínky „.

Po půlroce cvičení mi jedna cvičenka říkala „už pozoruji pokrok, chodila jsem do 
schodů – krok – přísun – krok - přísun , teď už chodím schody, jak se má a i bez zastavení“.  
Tohle je i moje radost. 
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Já vedu zdravotní tělocvik už asi 28 roků. Každý rok se svojí kolegyní Hankou Svobodo-
vou jezdíme na semináře. Stále se školíme. Jestli ještě přemýšlíte, zda přijít, tak neváhejte.  

Těší se na Vás kolektiv ZDRAVOTNÍHO TĚLOCVIKU.  
Eva Svobodová

TURNAJ VE FLORBALU

Říjnové sobotní dopoledne 21. 10. 
se neslo v duchu mladých talentova-
ných florbalistů, kteří tento den netr-
pělivě očekávali. Do haly TJ Spartak 
dorazilo celkem osm družstev. Flor-
balisti z Měřína a Rosic poskládali 
dvě družstva. Dále se zúčastnily 
mužstva z Ivančic, Říčan, Zbýšova 
a Velké Bíteše. Vzhledem k tomu, 
že ročník, který minulý rok posbí-
ral snad všechny zlaté medaile už 
věkově přerostl třetí třídu základní 
školy, muselo dojít ke generační 
obměně celého kádru. Proto do-
mácí mužstvo šlo do turnaje s men-
šími ambicemi, ale za to s větším odhodláním. Turnaj se hrál systémem dvou skupin.  
V obou skupinách byly čtyři družstva. Po odehrání skupin, což zahrnovalo celkem 
12 zápasů hracím systémem každý s každým v jednotlivé skupině se setkaly první  
a druhé týmy z každé skupiny v semifinálové bitvě. Bohužel se nepodařilo postoupit 
domácímu mužstvu, které skončilo poslední ve své skupině. Velkou roli hrála přílišná 
nervozita a neproměňování vyložených šancí, přesto bych chtěl domácí hráče pochvá-
lit za předvedený výkon.

S počtem přibývajících zápasů vzrůstalo napětí a byla cítit jistá nervozita ze strany hráčů 
i diváků. Všech 80 zúčastněných hráčů udělalo vše pro to, aby si mohli odnést tu nejcen-
nější medaili. Jako první do finále proklouzl tým Zbýšova, který přemohl Rosice poměrem 
1:0. Za malou chvíli se radovalo i družstvo z Říčan, jenž proklouzlo do finále po nesmírně 
vyrovnaném souboji, které musely rozhodnout až samostatné nájezdy.

Krátce po poledni bylo rozhodnuto. První místo po napjatém finále získali borci z Říčan, 
když ve finále proti Zbýšovu udrželi nejtěsnější vedení a zvítězili poměrem 1:0. Třetí místo 
obsadil tým Měřín A po výhře nad Rosicemi v poměru 2:1. 

Každým zápasem narůstá zapálení pro sport, radost z pohybu a dobrý pocit z odve-
deného výkonu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům za umožnění turnaje  
a v neposlední řadě i divákům, kteří přišli mladé florbalisty podpořit.

Tomáš Rozmahel

Z turnaje.  |  Foto: Otto Hasoň
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 88/2017 KONANÉ DNE 25. ZÁŘÍ 2017 
 
2/88/17/RM – doporučuje odboru výstavby a životního prostředí předat pověřenému zastupiteli pro 
spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 8 ÚP, změny č. 9 ÚP a nového ÚP aktualizované 
harmonogramy pro vydání uvedených změn ÚP a nového ÚP.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 27. 9. 2017
3/88/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 87/2017 ze dne 11. 9. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 25. 9. 2017
4/88/17/RM – rozhoduje provést kontroly hospodaření u všech příspěvkových organizací zřízených 
městem Velká Bíteš za období od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2017 v průběhu měsíce října a listopadu 2017 
a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš jejich zajištěním. Součástí kontrol bude i prověření rea-
lizace doporučení z kontrol minulých. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 11. 2017
5/88/17/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města 
č. 11/2017. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 9. 10. 2017
6/88/17/RM – rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném ve výši 17.784,– Kč. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017 
7/88/17/RM – bere na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,  
příspěvková organizace o vyhlášení volného dne.
8/88/17/RM – rozhoduje povolit Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizaci 
výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě ZŠ speciální (třída I.), a to dle žádosti ředitelky školy doru-
čené zřizovateli dne 15.09.2017 pod č.j. MÚVB/6798/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 26. 9. 2017
9/88/17/RM – bere na vědomí informace ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace pro radu města doručené zřizovateli dne 19.09.2017 pod č.j. MÚVB/6872/17. 
10/88/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit
- část pozemku p.č. 3000/16 oddělenou geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označenou 
p.č. 3000/36 o výměře 221 m2,
- pozemek p.č. 2977/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2,
- pozemek p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1173 m2 vzniklého sloučením p.č. 2539/163 orná půda 
o výměře 1132 m2 a částí p.č. 2539/70 oddělených geometrickým plánem č. 2445-105/2017 a nově 
označených díly „a“ o výměře 36 m2, „c“ o výměře 9 m2 a „e“ o výměře 5 m2 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, 
Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš za
- pozemek p.č. 3000/23 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 331 m2,
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- část pozemku p.č. 3000/24 oddělené geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označené p.č. 
3000/37 o výměře 704 m2 z vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, Jindřichov 20, 
595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že spol. LABARA CABLES s.r.o. uhradí 
městu Velká Bíteš doplatek ve výši 761.870,- Kč. Náklady související s vkladem do katastru nemo-
vitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
11/88/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 3300 orná půda  
o výměře cca 57 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady 
související s koupí části uvedeného pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
12/88/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p. č. 3301 orná půda  
o výměře cca 6 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady 
související s koupí části uvedeného pozemku. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
13/88/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2 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 majetkový  řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017
14/88/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 za nájemné 45,- Kč/m2/ měsíc.
řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017
15/88/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Ma-
sarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 25594940, dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci 
„Oprava veřejného osvětlení ve Velké Bíteši, ul. Lánice od č.p. 53 po č.p. 199“, kterým se navyšuje 
cena díla o 79.781,00 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc 
16/88/17/RM – schvaluje platový výměr Ing. Josefa Chytky, ředitele Střední odborné školy Jana 
Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace s účinností od 1. 10. 2017
odpovědnost: rada města termín: 1. 10. 2017
17/88/17/RM – schvaluje následující složení komise: Ing. Milan Vlček, Ing. Tomáš Kučera, 
Ing. Alois Koukola, CSc., Ing. Miloš Zduba, MBA, Ing. Libor Buchta, Ing. Marie Šabacká, Ing. 
Bohumil Hejtmánek, Ing. Petr Daniel, Ing. Pavel Bednář a jejich náhradníky: Karel Navrátil, 
Eduard Rovenský, Vojtěch Pernica, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Ing. Ladislav Rada, Jan Vrba, 
Jiří Rauš, Ing. arch. Stanislava Fixelová, Ing. Lenka Pohlová pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek veřejné zakázky „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“. 
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 2. 10. 2017
18/88/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, Technické služby Velká Bíteš spol. 
s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ:25594940 předložený dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo na akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se 
mění předmět plnění díla a zvyšuje se cena díla o 539.265,- Kč bez DPH / 652.510,- Kč 
včetně DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 10. 2017
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19/88/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace (ID FV02046.0013) s Krajem Vy-
sočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 70890749 na akci „Výměna svítidel VO v místních částech 
Jindřichov a Jestřabí města Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 10. 2017
20/88/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy GB, spol s.r.o., Pražská 61, 642 00 
Brno – Bosonohy; IČ:499 72 707 ve výši 180.133,- Kč bez DPH / 217.961,- Kč včetně DPH za 
provedení revitalizace vytápění v budově Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, pří-
spěvkové organizace a současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 10. 2017
21/88/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt:
- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,
- pozemek p.č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova bez  
čp/če garáž,
- pozemek p.č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,
- pozemek p.č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu 1.400,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
22/88/17/RM – rozhoduje pokácet tyto stromy:
1ks stříbrný smrk na pozemku parc.č. 158/1 v k.ú. Velká Bíteš
1ks stříbrný smrk na pozemku parc.č. 157 v k.ú. Velká Bíteš
2 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 631 v k.ú. Velká Bíteš
3 ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 3/1 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše
vše ve vlastnictví města. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 10. 2017
23/88/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést id. 83/519 pozemků p.č. 1148/2 lesní 
pozemek o výměře 86 m2 a p.č. 1149/2 lesní pozemek o výměře 610 m2 v k.ú. Vlkov u Osové Bí-
týšky, obec Vlkov z vlastnictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se 
sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 35.080,- Kč s tím, že náklady související 
s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
24/88/17/RM – rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci s Diecézní charitou Brno ve věci zajištění 
umístění a pravidelné obsluhy kontejnerů na textil a obuv.
odpovědnost: odbor správní  řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 10. 10. 2017
25/88/17/RM – rozhoduje uzavřít se společností GLOBDATA a.s., IČ: 01527525 se sídlem Na 
příkopě 393/11, 110 00 Praha předloženou Smlouvu o poskytování služeb a předloženou Smlouvu  
o postoupení pohledávek.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 1. 11. 2017
26/88/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout 
a) úplatně nabýt pozemky p.č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623  
a částí p.č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1, 4611 v k.ú. a obci Velká Bíteš o celkové výměře cca 25.200 m2 
za cenu 1.300,- Kč/m2, přičemž kupní cena bude hrazena v pěti ročních splátkách ve výši 6.552.000,- 
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Kč/kalendářní rok s tím, že první splátka bude prodávajícímu uhrazena kupujícímu v r. 2018, náklady 
související s výkupem pozemků hradí kupující,
b) odmítnout nabídku na úplatné nabytí pozemku p.č. 336/8 trvalý travní porost o výměře 2678 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za cenu 1.500,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem pozemku hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 10. 2017
28/88/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o zapojení do projektu „KDOTANCUJENEZLOBÍ 
– ANI VE ŠKOLCE“ s Mighty Shake Zastávka, z.s., Hutní Osada 14, 664 84 Zastávka, pro děti  
v Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci a v Mateřské škole Velká 
Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: starosta města termín: 27. 9. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 89/2017 KONANÉ DNE 4. ŘÍJNA 2017 
 
2/89/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 88/2017 ze dne 25. 9. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 4. 10. 2017
3/89/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na investiční akce 
„Inženýrské sítě na Babinci – 2. etapa Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace“ ve výši Kč 
5.341.314,- a „Velká Bíteš rekonstrukce vodovodu a kanalizace III/3791 Lánice po st. silnici 1/37 po 
ul. Kostelní“ ve výši Kč 1.119.301,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár 
nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 27. 10. 2017
4/89/17/RM – bere na vědomí poděkování Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové 
organizaci od Lipky, školského zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvkové organi-
zace za spolupráci při realizaci projektu „Terapie přírodou a pro přírodu“ a vyslovuje poděkování 
paní ředitelce Mgr. Blance Gaizurové za reprezentaci města. 
5/89/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Baobab – péče o zeleň s.r.o., se sídlem 
Alšova 5/3, 252 62 Únětice a realizovat ošetření těchto stromů:
1. Lípy svobody naproti radnici na Masarykově náměstí za cenu 34.920 Kč
2. Lípy u banky Moneta na Masarykově náměstí za cenu 6.480 Kč
3. Lípy u hradeb okolo kostela sv. Jana Křtitele naproti ZUŠ za cenu 26.640 Kč
4. Lípy u farní zahrady u kostela sv. Jana Křtitele za cenu 29.240 Kč
vše ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 10. 2017 
6/89/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Rössler-stavitelství s.r.o., IČO: 29374324 na 
rekonstrukci kapličky v Jindřichově za cenu 231.450,- Kč včetně DPH (tj. 191.280,57 Kč bez DPH) 
a tyto práce objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 11. 2017
7/89/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 208 na ulici U Stadionu 548, Velká Bíteš 
na dobu neurčitou od 1. 11. 2017 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017 
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8/89/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy HZB spol. s.r.o., Pražská 548/136, 
642 00 Brno – Bosonohy; IČ: 255 10 916 ve výši 299.350,70,- Kč bez DPH / 362.214,30,- Kč včetně 
DPH na realizaci výměny oken na poliklinice, Tyršova 223 ve Velké Bíteši a současně rada města 
Velká Bíteš rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 11. 2017
9/89/17/RM – rozhoduje souhlasit 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 tím, že další stupně pro-
jektové dokumentace budou předloženy k dalšímu odsouhlasení a s podmínkou, že původní objekt 
garáže bude přestavěn do podoby přízemního přístřešku pro osobní automobily bez možnosti bu-
doucí nástavby. Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
v majetku města stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 12. 10. 2017
10/89/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, Družstevní 584, Velká Bíteš na dobu 
neurčitou od 1. 11. 2017 a za nájemné 65 Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 90/2017 KONANÉ DNE 9. ŘÍJNA 2017 
 
2/90/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 89/2017 ze dne 4. 10. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 9. 10. 2017
3/90/17/RM – doporučuje ZM navýšit závazný ukazatel rozpočtu na rok 2017 na mzdové a ostatní 
osobní výdaje pro Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizaci 
o 500 tis. Kč a příspěvek na provoz této organizaci navýšit o 350 tis. Kč.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 11. 2017
4/90/17/RM – rozhoduje odkoupit kuchyňskou linku za kupní cenu 4.000,– Kč. Současně rozhoduje 
uzavřít s prodávajícími kupní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017
5/90/17/RM – rozhoduje prominout nájemné firmě G-Team a.s., Petrská 1132/2, 110 00 Praha, vyu-
žívající nebytové prostory na adrese Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš za měsíce říjen a listopad 2017 
v plné výši, tj. 11.449,– Kč/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017
6/90/17/RM – bere na vědomí plán investic SVK Žďársko na období 2017-2019 
a rozhoduje podat žádost o zařazení akcí: 
1. „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu ul. Lánice – ul. Jihlavská“,
2. „Velká Bíteš – kanalizace – stoka A7 - 2“,
3. „VELKÁ BÍTEŠ – vodovod Lánice II. etapa od RD č.p. 652 po RD č.p. 43“ 
do tohoto seznamu investic SVK Žďársko. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 11. 2017
7/90/17/RM – souhlasí na základě žádosti FC Spartak Velká Bíteš z.s., IČ: 433 83 955, se sídlem Lá-
nice 40, 595 01 Velká Bíteš s umístěním reklamního banneru ITW PRONOVIA s.r.o., IČ: 46965823, 
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se sídlem Vlkovská 595, 595 01 Velká Bíteš o velikosti cca 2 m x 3 m na oplocení na pozemcích p.č. 
877/1, p.č. 877/2, p.č. 877/3 v k.ú. Velká Bíteš při ulici Vlkovská.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 31. 10. 2017
8/90/17/RM – rozhoduje vyhlásit výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky In-
formačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace s termínem podání 
přihlášek do 16. 11. 2017.
odpovědnost: rada města  termín: 18. 10. 2017
9/90/17/RM – rozhoduje pokácet tyto stromy:
4 ks smrku na pozemku parc. č. 615/1 v k. ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 10. 2017
10/90/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od Ing. Jan Mikuláštík Štefánikova 850/23, 
602 00 Brno - Veveří, IČ: 41561163 na zpracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce 
ulice v části Nová čtvrt, Velká Bíteš“ za nabídkovou cenu 78.000,- Kč (dodavatel není plátce DPH) 
a současně rozhoduje práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 11. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 19/2017 KONANÉHO DNE 9. ŘÍJNA 2017 
 
1/19/17/ZM: volí členem Rady města Velká Bíteš Ing. Libora Buchtu.
2/19/17/ZM: určuje ověřovateli zápisu p. Aloise Špačka a p. Jana Vrbu.
4/19/17/ZM: bere na vědomí rozpočtová opatření města č. 7/2017, č. 8/2017, č. 9/2017 a č. 10/2017 
schválená radou města.
5/19/17/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 9. 2017.
6/19/17/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č.11/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 10. 2017
7/19/17/ZM: schvaluje Dodatek č. 1 Zřizovací listiny Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, 
příspěvkové organizace v předloženém znění.
odpovědnost: starosta města termín: 30. 10. 2017  
8/19/17/ZM: rozhoduje uzavřít, za pronájem bytu, předložený dvoustranný právní úkon: UZNÁNÍ 
DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 1. 2018
9/19/17/ZM: zamítá žádost o úplatný převod pozemku p. č. 168 ostatní plocha, zeleň o výměře 67 
m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017 
10/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3238 orná půda o výměře cca 1085 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí 
části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
11/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt:
- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
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- id. ½ části pozemku p.č. 3237 orná půda o výměře cca 4895 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 k uvedenému pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
12/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt pozemek p. č. 3241 orná půda o výměře 30 m2 v k. ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedeného 
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
13/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt:
- část pozemku p.č. 3320 orná půda o výměře cca 468 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- část 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 uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
14/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 1518/3 orná půda o výměře cca 476 m2 
v k.ú. a obci Březské za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části 
uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
15/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt id. 1/15 části pozemku p.č. 3239 orná půda o výměře cca 37 
m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí 
spoluvlastnického podílu k části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
16/19/17/ZM: rozhoduje 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 uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
17/19/17/ZM: rozhoduje 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 související s koupí 
pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
18/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 3300 orná půda o výměře cca 57 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí 
části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
19/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p. č. 3301 orná půda o výměře cca 6 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části 
uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
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20/19/17/ZM: rozhoduje 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: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
21/19/17/ZM: schvaluje a uzavírá předloženou kupní smlouvu č.j. ÚZSVM/BZR/2838/2017-B-
ZRM na převod vlastnického práva k pozemku parc. č. 2295/20 v obci a k.ú. Velká Bíteš, z vlastnic-
tví ČR s příslušností hospodařit pro ÚZSVM do vlastnictví města Velká Bíteš, za cenu 41.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
22/19/17/ZM: rozhoduje 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. 
Kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
23/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt:
- část p. č. 2539/158 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „k“ o výměře 13 m2,
- část p. č. 2539/159 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „j“ o výměře 20 m2,
- část p. č. 2539/160 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „i“ o výměře 20 m2,
- část p. č. 2539/161 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou díl „h“ o výměře 20 m2,
- část p. č. 2539/162 oddělenou GP č. 2445-105/2017 a nově označenou 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 Hrotovická 
- Průmyslová Zóna 162, 674 01 Střítež za cenu 1.460,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady sou-
visející s koupí částí uvedených pozemků a podmínkou, že prodávající na vlastní náklady vybuduje 
na předmětných částech pozemků zpevněné plochy pro stání vozidel, která bezúplatně převede do 
vlastnictví kupujícího nejpozději do doby kolaudace rodinných domů na p. č. 2539/158, 2539/159, 
2539/160, 2539/161, 2539/162 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
24/19/17/ZM: rozhoduje
a) úplatně nabýt pozemky p. č. 4625, 4624, 4622, 4621, 4620, 2293/3, 2293/4, 2293/2, 2293/1, 4623 
a částí p. č. 4609/3, 4608, 4607, 4606/1 v k. ú. a obci Velká Bíteš o celkové výměře cca 25.200 m2 za 
cenu 1.300,- Kč/m2, přičemž kupní cena bude hrazena v pěti ročních splátkách ve výši 6.552.000,- 
Kč/kalendářní rok s tím, že první splátka bude prodávajícímu uhrazena kupujícímu v r. 2018, náklady 
související s výkupem pozemků hradí kupující, 
b) odmítnout nabídku na úplatné nabytí pozemku p. č. 336/8 trvalý travní porost o výměře 2678 m2 
v k. ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.500,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem pozemku 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
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25/19/17/ZM: rozhoduje úplatně nabýt:
- pozemek 724/1 zahrada o výměře 1162 m2,
- pozemek p. č. 724/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 90 m2, jehož součástí je budova bez  
čp/če garáž,
- pozemek p. č. 727/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 106 m2,
- pozemek p. č. 2294/41 zahrada o výměře 2 m2 vše v k. ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu 1.400,- Kč/m2 s tím, že náklady související s výkupem nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
26/19/17/ZM: rozhoduje 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 Distribuce, a.s., IČ: 280 
85 400, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou ve výši 50.000,- Kč. 
Ve prospěch města bude zřízeno věcné předkupní právo, jehož předmětem bude závazek kupujícího 
nabídnout uvedený pozemek za cenu 50.000,- Kč nejprve prodávajícímu v případě, že by chtěl ku-
pující 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: 30. 9. 2018
27/19/17/ZM: rozhoduje úplatně převést id. 83/519 pozemků p. č. 1148/2 lesní pozemek o výměře 86 
m2 a p. č. 1149/2 lesní pozemek o výměře 610 m2 v k. ú. Vlkov u Osové Bítýšky, obec Vlkov z vlast-
nictví města do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 – Nusle za cenu 35.080,- Kč. Náklady související s vkladem kupní smlouvy do kata-
stru nemovitostí hradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
28/19/17/ZM: rozhoduje směnit:
- část pozemku p. č. 880/33 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou 
p. č. 880/49 orná půda o výměře 642 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za
- část pozemku p. č. 880/40 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou  
p. č. 880/54 orná půda o výměře 431 m2,
- část pozemku p. č. 880/40 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou 
p. č. 880/53 orná půda o výměře 59 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš, do vlastnictví města Velká Bíteš
- část pozemku p. č. 880/39 oddělenou geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou  
p. č. 880/52 orná půda výměře 111 m2,
- část pozemku p. č. 880/35 oddělená geometrickým plánem č. 2421-109/2017 a nově označenou  
p. č. 880/51 orná půda o výměře 44 m2 vše
v k. ú. a obci Velká Bíteš,
do vlastnictví města Velká Bíteš. Náklady související se směnou částí výše uvedených pozemků 
uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
29/19/17/ZM: rozhoduje 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
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v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš v hodnotě 2.500.000,- Kč za id. 2/11 
pozemku 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: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
30/19/17/ZM: rozhoduje 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 za
- část pozemku p. č. 1328/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2271-45/2016 a nově označe-
nou p. č. 1328/8 trvalý travní porost o výměře 140 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město 
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
31/19/17/ZM: rozhoduje směnit
- část pozemku p. č. 3000/16 oddělenou geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označenou 
p. č. 3000/36 o výměře 221 m2,
- pozemek p. č. 2977/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 28 m2,
- pozemek p.č. 2539/163 orná půda o výměře 1173 m2 vzniklý sloučením p.č. 2539/163 orná půda 
o výměře 1132 m2 a částí p.č. 2539/70 oddělených geometrickým plánem č. 2445-105/2017 a nově 
označených díly „a“ o výměře 36 m2, „c“ o výměře 9 m2 a „e“ o výměře 5 m2 vše v k.ú. a obci Velká 
Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, 
Jindřichov 20, 595 01 Velká Bíteš za
- pozemek p.č. 3000/23 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 331 m2,
- část pozemku p.č. 3000/24 oddělené geometrickým plánem č. 2375-36/2017 a nově označené p.č. 
3000/37 o výměře 704 m2 z vlastnictví spol. LABARA CABLES s.r.o., IČ: 28340965, Jindřichov 20, 
595 01 Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s tím, že spol. LABARA CABLES s.r.o. uhradí 
městu Velká Bíteš doplatek ve výši 761.870,- Kč. Náklady související s vkladem do katastru nemo-
vitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
32/19/17/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 14/18/17/ZM ze dne 12. 6. 2017 a nahradit ho no-
vým zněním:
ZM rozhoduje uzavřít mezi městem Velká Bíteš a dohodu o zrušení věcného předkupního práva k po-
zemku p. č. 84/13 zahrada a pozemku p. č. 84/16 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba 
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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: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
33/19/17/ZM: rozhoduje 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,
- 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. Město uhradí náklady související s vkladem vlastnického 
práva do katastru nemovitostí.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
34/19/17/ZM: rozhoduje 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: 30. 9. 2018
35/19/17/ZM: rozhoduje 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 „Velká 
Bíteš – propojení silnic I/37 a II/395“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
36/19/17/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p. č. 2539/83 orná půda  
o výměře 1035 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- 
Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupu-
jícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlast-
nictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš 
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:
- ve výši 1.151.000 Kč,
- ve výši 1.057 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/83 orná půda o výměře 1035 m2 v k. ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 1.151.000 Kč, tj. 1.112 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,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
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37/19/17/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/172 orná 
půda o výměře 783 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 jedna nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.311 Kč/m2, 
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/172 orná půda o výměře 783 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 1.311 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že po-
kud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného 
domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 
předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí 
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018

VZPOMÍNÁME

Dne 8. 10. 2017 to bylo již 5 roků, co náš navždy opustila naše maminka, 
babička a prababička paní Zdeňka Voborná, 

a dne 13. 11. 2017 uplyne 24 roků od úmrtí našeho tatínka 
a dědečka pana Františka Voborného. 

Kdo jste je znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 
Zarmoucená rodina.

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Do hlavního pracovního poměru přijmeme zájemce o práci na pozici číšník/servírka  
v restauraci Harmonie, Zastávka u Brna. Dále nabízíme také flexibilní brigádu,  
která je vhodná zvláště pro studenty vysokých škol. Kontakt: 739 072 290.

Daruji psací stroj. Tel. č. 733 727 453.

Komerční sdělení / Inzerce



66 |  Listopad 2017 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Prodám suché palivové dřevo, ceny již od 900,-/m. Tel č. 608 065 337.

Hledám byt Bíteš nebo i směr Brno. Tel. č. 732 219 013.

Domek nebo chalupu. Hledáme. Tel. č. 604 126 970.

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 prosinec 2017: 20. listopadu 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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Do provozu ve Velké Bíteši, přijmeme zručné muže na pozici: 

  MANIPULANT NÁBYTKU 
 S MOŽNOSTÍ UBYTOVÁNÍ  

Mzda : 100,- Kč/hod. čistého 

Pracovní doba: Dvousměnný provoz - Ranní / Odpolední směny 

Volné víkendy, týdenní zálohy. 

  V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel.č. 734 250 582,  nebo emailem  h.krobova@naraaag.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komerční sdělení / Inzerce
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Jiří Košťál – Jinošov 83 
 

LYŽAŘSKÝ SERVIS 
PŮJČOVNA 

 
PŮJČOVNA, PRODEJ A SERVIS LYŽAŘSKÉHO, BĚŽKAŘSKÉHO 

 A SNOWBOARDOVÉHO VYBAVENÍ  
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ 

 
montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace 

 
Středa 17.00 – 19.00    Pátek 16.00 – 19.00    Sobota 9.00 – 18.00    Neděle 9.00 – 13.00 

                                      (pauza 12.00 – 12.30) 
 

                           Tel.:  604 98 90 95                                 www.skikostal.cz             

 

 

  
              Tel.: 605 332 806  

                      Velké Meziříčí a okolí 

        ČIŠTĚNÍ  
              A ÚKLID     
           DOMÁCNOSTÍ A FIREM  

 

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ  A  

            SEDACÍCH SOUPRAV 

       ČIŠTĚNÍ INTERIÉRŮ VOZIDEL  ÚKLID 
DOMÁCNOSTÍ A 
FIREM  

MYTÍ OKEN 
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hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo 
 

 STROJNÍK VODOHOSPODÁŘSKÉHO ZAŘÍZENÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  
 
Požadované znalosti a dovednosti: 

 vzdělání střední odborné s výučním listem v oboru stavebnictví nebo strojírenství, 
 přípustné je i střední odborné s výučním listem v oboru elektro, 
 řidičský průkaz sk. B, C, T 
 manuální zručnost, spolehlivost, 
 praxe v obdobném oboru výhodou. 
 

Nabízíme: 
 kvalifikovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací, 
 zázemí stabilní a tradiční firmy, 
 široké spektrum zaměstnaneckých benefitů a výhod. 

 
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2018 nebo dle vzájemné dohody. 
 
Místo výkonu práce: čistírna odpadních vod Velká Bíteš 
 
Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte do 15. 11. 2017 na adresu: 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Studentská 1133, 591 21 Žďár nad 
Sázavou nebo e-mail: divize@vaszr.cz.  
 
Bližší informace: 
p. Ivo Komínek, telefon: 602 171 507  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pracovní místo 
 

 PROVOZNÍ MONTÉR VODOVODŮ 
 
Požadované znalosti a dovednosti: 

 vzdělání střední odborné s výučním listem montér - vodopotrubář, 
 přípustné je i střední odborné s výučním listem v oboru instalatér nebo strojírenství 
 řidičský průkaz sk. B, C, T, 
 profesní průkaz výhodou, 
 manuální zručnost, spolehlivost, 
 praxe v obdobném oboru výhodou. 
 

Nabízíme: 
 kvalifikovanou práci v oboru vodovodů a kanalizací, 
 zázemí stabilní a tradiční firmy, 
 široké spektrum zaměstnaneckých benefitů a výhod. 

 
Předpokládaný nástup od 1. 1. 2018 nebo dle vzájemné dohody. 
 
Místo výkonu práce: provoz vodovodů Velká Bíteš 
 
Písemnou nabídku s profesním životopisem zasílejte do 15. 11. 2017 na adresu: 
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Studentská 1133, 591 21 Žďár nad 
Sázavou nebo e-mail: divize@vaszr.cz.  
 
Bližší informace: 
p. Ivo Komínek, telefon: 602 171 507  
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15 | 12 | 2017 v 19.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Cena vstupného:

Předprodej vstupenek od 1. sprna 2017 v Informačním centru,  
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.






