ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Prosinec 2013
Ježíškova pošta letos opět v MŠ na Masarykově náměstí.

Foto: Archiv MŠ

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1. prosince 2013 v 17.00 hodin
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA S KAPELOU
„ROBUR-ROCK“
7. prosince 2013 ve 20.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
PETR BENDE - VÁNOČNÍ TURNÉ 2013
13. prosince 2013 v 19.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÝ TRH
14. prosince 2013 od 8.00 do 13.00 hodin
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš

MŠE SVATÁ
24. prosince 2013 v 16.00 hodina
PůLNOČNÍ MŠE SVATÁ
24. prosince 2013 ve 24.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
ŽIVÝ BETLÉM
26. prosince 2013 v 17.00 hodin
U kostela sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
DISKOTÉKA NA LEDĚ
28. prosince 2013 od 13.30 do 15.30 hodin
Zimní stadion, Tyršova 219, Velká Bíteš

PRODEj VÁNOČNÍCH STROMEČKů
14. prosince od 8.00 do 13.00 hodin
Masarykovo náměatí, Velká Bíteš

MŠE SVATÁ
31. prosince 2013 v 17.00 hodin
ADORACE
31. prosince 2013 ve 23.45 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš

VÁNOČNÍ PRODEj KAPRů
21. - 22. prosince 2013 od 8.00 do 15.00
hodin a 23. prosince od 8.00 do 14.30 hodin
Masarykovo náměstí

NOVOROČNÍ OSLAVY
1. ledna 2014 v 17.00 hodin
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš

COCA-COLA VÁNOČNÍ KAMION
21. prosince 2013 od 16.30 do 18.00 hodin
Masarykovo náměstí, před Restaurací
U Raušů, Velká Bíteš

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
„MISSA PASTORALIS“
5. ledna 2014 v 16.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš

SLOVO Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
práce na investičních akcích města se dostaly před koncem roku do svého letošního závěru. Na akci „Rekonstrukci Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká
Bíteš“ jsme mohli společně do poloviny listopadu sledovat,
že se pracovalo intenzivně i o sobotách a nedělích a byly
současně dokončeny provizorní úpravy dláždění vozovek.
Chodník na horní straně náměstí, dotčený přeložkami sítí,
byl upraven provizorně štěrkodrtí a zadlážděním u jednotlivých vstupů do domů a prodejen. Před zimou byla navíc
na náměstí opravena dlážděná plocha u autobusových
zastávek, u kterých byl povrch na výjezdech ze zastávek
silně zvlněn, což dělalo potíže nejen osobním vozidlům, ale i samotným autobusům.
Skončila rovněž oprava opěrné zdi, prováděná na výjezdu z Masarykova náměstí do
Lánic, včetně renovace přilehlého městského schodiště. Výsledek zajistil konečně po
dlouhých letech bezpečnou a pohodlnou pěší trasu z náměstí do ulice Lánice, na její
spodní stranu. Rovněž i v sousední lokalitě na Valech byla bez větších problémů dokončena rekonstrukce netěsného hlavního řadu kanalizace Svazkem vodovodů a kanalizací
Žďársko. Během minulého měsíce měla také zcela jistě většina z nás možnost projet či
projít přes světelně řízený přechod se zpomalovacími dynamickými semafory v Lánicích,
v místě příchodu k objektu nové mateřské školky. Tato stavba již během prvního měsíce
provozu potvrdila správnost našeho záměru na realizaci stavebních opatření, vedoucích
ke zvýšení bezpečnosti občanů na přechodech ve městě.
Jednou z věcí, po které mimo jiné jako občané voláte, je dobudování stávajícího systému veřejného osvětlení na místech, která jsou zastíněna vzrostlou veřejnou zelení, nebo
kde zcela chybí. Této problematice se od listopadu majetkový odbor začal intenzivně
věnovat. Výsledkem bude nejen tolik potřebné lokální doplnění lamp veřejného osvětlení
včetně případné úpravy zeleně ve městě (například v lokalitě sídliště U Stadionu nebo
v ulici Růžová), ale i revize celého systému veřejného osvětlení ve městě a jeho místních
částech.
Většina města si tak již oddechla od letošní stavební činnosti radnice. Výjimkou jsou
občané Velké Bíteše, žijící v Nové Čtvrti, ve které od konce listopadu intenzivně probíhá rekonstrukce sběrače kanalizace a vodovodu. Zároveň jsou prováděny také přepojování kanalizačních a vodovodních přípojek jednotlivých rodinných domů. Práce budou
dokončeny v polovině prosince. Po nich bude následovat výstavba teplovodu, vedoucí
přes Novou Čtvrť z bioplynové stanice v areálu společnosti BIKOS do městské blokové
kotelny sídliště U Stadionu. Vzhledem k tomu, že všechny uvedené liniové stavby zásadwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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ním způsobem zasáhly do povrchu komunikace, bude stavební činnost města završena
plánovanou opravou vozovky, chodníků a veřejného osvětlení v první polovině příštího
roku. Provizorní úprava a zajištění sjízdnosti komunikace a odpovídajícího stavu chodníků v Nové Čtvrti tak bude pro město jednou z hlavních priorit následujících zimních
měsíců.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych Vám všem, stejně jak v předchozích letech,
popřál příjemné a klidné prožití adventního času a zvláště pak vánočních svátků. Přeji
Vám a Vašim blízkým vše nejlepší, úspěchy v osobním i profesním životě a zejména
pak pevné zdraví. Rád bych Vás současně touto cestou pozval na rozsvícení adventního
stromu před radnicí v neděli 1. prosince 2013 v 17.00 hodin nebo na některou z adventních či vánočních akcí, kterou letos připravuje Informační centrum a Klub kultury města
Velká Bíteš.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Každou středu v měsíci prosinci 2013 od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně
Od 23. listopadu do 2. prosince 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
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.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami
Od 5. prosince do 10. prosince 2013 od 9.00 do 17.00 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo nám. 5
Organizuje: Základní organizace Českého svazu včelařů
Od 12. prosince do 20. prosince 2013
PRODEJNÍ VÝSTAVA VYŠÍVANÝCH VÁNOČNÍCH UBRUSŮ SPOJENÁ S VÝSTAVOU
BETLÉMŮ
Výstava otevřena Po–Pá 8.00 – 11.30 hodin, 12.00 – 15.30 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Neděle dne 1. prosince 2013 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše, děti Základní školy Velká Bíteš a Houslová
muzika Bítešan.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pondělí dne 2. prosince 2013 od 8.30 hodin
ROZTANČENÉ PEKLÍČKO ANEB HRÁTKY S ČERTÍKY
Představení v 8.30 hodin – pro mateřské školy, v 10.00 hodin – pro Základní školy
TJ Spartak – oddíl moderní gymnastiky s gymnastickým kolektivem Baver z Třebíče Vás
srdečně zvou do pohádkového světa. Hodinu radosti z pohybu, doprovázenou dětským pěveckým sborem Slunko z Třebíče si děti jistě užijí. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak Velká Bíteš
Úterý dne 3. prosince 2013 od 10.00 do 14.00 hodin
PROHLÍDKA ŠKOLY PRO VEŘEJNOST
Program od 10.00 do 11.30 hodin: techniky práce ve snoezelenu, aromamasáž, míčkování,
grafomotorika, projektové vyučování. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116
Organizuje: Základní škola, Tišnovská 116
Úterý dne 3. prosince 2013 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – SOCIETAS INCOGNITORUM
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Čtvrtek dne 5. prosince 2013 v 8.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Čtvrtek dne 5. prosince 2013 ve 14.00 hodin
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ S VÝMĚNOU ZKUŠENOSTÍ
Základní škola Tišnovská 116, Veká Bíteš
Organizuje: ÚO Svazu diabetiků Velká Bíteš
Úterý dne 10. prosince 2013 v 9.00 hodin
BRNO - PŘEDVÁNOČNÍ ZÁJEZD
Přihlášky na Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Cena: senioři 30,- Kč, ostatní 50,- Kč
Organizuje: Seniorklub
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Středa dne 11. prosince 2013 od 8.00 do 12.00 hodin
„SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ“
Setkání obyvatel Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou s dětmi a zaměstnanci
naší školičky.
V zábavním sále mateřské školy
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš
Středa dne 11. prosince 2013 od 16.00 do 18.00 hodin
JEŽÍŠKOVA POŠTA
Mateřská škola, Masarykovo náměstí, vchod z průjezdu
Organizuje: Mateřská škola, Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Pátek dne 13. prosince 2013 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak, Tyršova 617, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak
Pátek dne 13. prosince 2013 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2013
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Hosté: Roman Dragoun, Pavel Helan, Alena Vacíková a cimbálová muzika Grajcar
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota dne 14. prosince od 8.00 do 13.00 hodin
VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÝ TRH S DAVÍDKOVÝM KOŘENÍM
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: David Jurásek s Jeřábkovou pekárnou
Sobota dne 14. prosince od 8.00 do 13.00 hodin
PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Lesní družstvo svazu obcí s.r.o.
Sobota dne 14. prosince 2013 v 7.15 hod
RYCHLOBRUSLENÍ - DRUHÁ DISCIPLÍNA BÍTEŠSKÉHO DVANÁCTIBOJE
Zimní stadion, Tyršova ulice, Velká Bíteš, kontakt: Ondřej Machola 775 263 932
Organizuje: Ondřej Machola, František Drlíček
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Úterý dne 17. prosince 2013 v 10.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš
Středa dne 18. prosince 2013 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Vystoupení dětí z Mateřské školy Masarykovo náměstí. Přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482
Organizuje: Seniorklub
Sobota dne 21. prosince 2013 od 16.30 hodin
COCA-COLA VÁNOČNÍ KAMION
Masarykovo náměstí, před Restaurací U Raušů
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Restaurací U Raušů
Čtvrtek dne 26. prosince 2013 ve 20.00 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Selská hospoda U Vrány, Kostelní 69, Velká Bíteš
Pátek dne 27. prosince 2013 v 9.00 hodin
TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC
Kontakt: Martin Požár, tel. č. 724 194 180. Sportovní hala TJ Spartak, Tyršova 617, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak
Sobota dne 28. prosince 2013 od 13.30 do 15.30 hodin
DISKOTÉKA NA LEDĚ
Zimní stadion, Tyršova 219, Velká Bíteš
Organizuje: Město Velká Bíteš, Informační centrum a Klub kultury, HC Spartak Velká Bíteš
a Technické služby Velká Bíteš, spol. s r.o.
Úterý dne 31. prosince 2013 ve 12.30 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na náměstí
Organizuje: Seniorklub
Středa dne 1. ledna 2014 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Novoroční přání starosty města Velké Bíteše, vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským.
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Během programu teplé nápoje zdarma.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Neděle dne 5. ledna 2014 v 16.00 hodin
tříkrálový KONCERT „MISSA PASTORALIS“
Tišnovský komorní orchestr
Organizují: manželé Jana a Milan Vlčkovi

ADVENT a vánoce V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE
• Čtvrtek dne 5. prosince 2013 v 17.00 hodin – Mikulášská nadílka, bohoslužba slova po

ní přivítání sv. Mikuláše

• Neděle dne 8. prosince a neděle dne 15. prosince 2013 v 8.00 a v 9.30 hodin – Děti

v obětním průvodu, hračky pro děti v domovech

• Sobota dne 14. prosince 2013 v 8:00 hodin – Duchovní obnova, povede O. Marcel Javora,

učitel zpěvu v kněžském semináři v Olomouci

• Neděle dne 15. prosince 2013 po obou bohoslužbách v 8.00 a v 9.30 hodin – Vánoční

jarmark

• Pátek dne 20. prosince 2013 od 17.30 do 20.00 hodin – Zpovědní den farnosti
• Pondělí dne 23. prosince 2013 od 16.00 hodin – Betlémské světlo pod věží v kostele
• Úterý dne 24. prosince 2013 v 16.00 hodin – Štědrovečerní mše svatá pro děti

(lucerničky s sebou na betlémské světlo), od 24.00 hodin – Půlnoční mše svatá

• Středa dne 25. prosince 2013 v 8.00 a v 9.30 hodin – Boží hod vánoční, slavnostní

bohoslužby

• Čtvrtek dne 26. prosince 2013 v 8.00 a v 9.30 hodin – Svátek sv. Štěpána, slavnostní

bohoslužby s doprovodem Houslové muziky Bítešan
Čtvrtek dne 26. prosince 2013 v 17.00 hodin – Živý betlém u kostela
Pátek dne 27. prosince 2013 v 8.00 hodin – Svátek sv. Jana, Žehnání vína
Neděle dne 29. prosince 2013 – Připomínka manželských slibů na obou bohoslužbách
Úterý dne 31. prosince 2013 v 17.00 hodin – sv. Silvestra, mše svatá, poděkování za
všechny dary celého roku, Adorace ve 23.45, 24.00 zvoní zvony
• Středa dne 1. ledna 2014 v 8.00 a v 9.30 hodin – Slavnost Matky Boží Panny Marie,
slavnostní bohoslužby
•
•
•
•

PLESOVÁ SEZÓNA 2014:
Sobota dne 18. ledna 2014 – Ples Města Velká Bíteš
Sobota dne 25. ledna 2014 – Rybářský ples
Sobota dne 8. února 2014 – Reprezentační ples PBS
Sobota dne 15. února 2014 – Farní ples
Sobota dne 22. února 2014 – Sportovní ples
Pátek dne 28. února 2014 – Ples gymnázia Velké Meziříčí
Sobota dne 1. března 2014 – Ples gymnázia Velké Meziříčí
Sobota dne 8. března 2014 – Maškarní bál
8
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Neděle dne 9. března 2014 – Dětský karneval
Pátek dne 21. března 2014 – Charitativní ples Dětského střediska Březejc
Pátek dne 28. března 2014 – Ples Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN NA ORTOPEDII

Poliklinika, Tyršova 223, Velká Bíteš
Z důvodu nemoci MUDr. Pavla Janíka zastupuje na Ortopedii v měsíci listopadu
MUDr. Roman Janusz takto:
Středa
4. 12. 8.00 – 14.30 hodin
Čtvrtek 12. 12. 16.00 – 19.00 hodin
Čtvrtek 19. 12. 16.00 – 19.00 hodin

ZPRÁVY Z RADNICE
Rada města Velká Bíteš na svém jednání 21. října 2013
mimo jiné schválila:
Pravidla pronájmu ploch objektů a zařízení města Velká Bíteš za účelem umístění reklamních a informačních zařízení.
Počínaje dnem 21. října 2013 platí na území města Velká Bíteš nová pravidla umísťování
reklam na objekty a zařízení ve vlastnictví města. Tato pravidla byla schválena v zájmu omezování stále agresivnější reklamy, jejího neregulovaného šíření a v neposlední řadě i v zájmu
zachování a ochrany estetického prostředí města.
Dlouhodobé umístění reklamních zařízení na dobu delší než 30 dní bude nyní možné
pouze na základě smlouvy o pronájmu a po řádném projednání podle schválených pravidel. Krátkodobé umístění reklamních zařízení na dobu kratší než 30 dní je řešeno individuálně a je v kompetenci pověřené osoby městského úřadu.
Pravidla se vztahují pouze na objekty ve vlastnictví města Velká Bíteš. Pro ostatní majitele
nemovitostí však zůstává v platnosti povinnost získat potřebná povolení a projednat umístění reklamy s dotčenými orgány. Zejména je nutné projednat umístění reklamních zařízení
s orgánem památkové péče v případě umístění reklamy v památkové zóně města a případně
s Policií ČR v případě umístění v blízkosti komunikace.
Výše nájemného se odvíjí především od velikosti reklamní plochy a s ohledem na atraktivitu lokality,
kde je reklama umístěna. Pro účely stanovení výše nájemného je území města a místních částí rozděleno do dvou pásem podle atraktivity. Nájemné za umístění reklamy v centru města a na hlavních
dopravních tepnách je přiměřeně navýšeno oproti zbývajícím méně atraktivním lokalitám.
Majitelé stávajících reklamních zařízení mají povinnost uvést tato zařízení do souladu s pravidly do 31. května 2014. Do tohoto termínu je tedy nutné podat žádost o pronájem včetně
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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příloh nebo odstranit reklamní zařízení. Příslušný formulář je k dispozici na odboru majetkovém, případně na internetových stránkách města. Po tomto termínu budou reklamy umístěné
bez platné smlouvy a neoznačené platným štítkem odstraňovány na náklad majitele.
Tato pravidla mimo jiné přispějí ke zlepšení vzhledu města, umožní přehlednou prezentaci
a propagaci místních provozoven a současně umožní lepší orientaci ve městě. Plné znění lze
nalézt pod níže uvedeným odkazem:
http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestsky-urad/odbor-majetkovy

VÝSLEDKY do poslanecké sněmovny pčr 2013 konané
ve dnech 25. – 26. října 2013
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redakce

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V době vánočních svátků bude Městský úřad Velká Bíteš uzavřen dne 27. 12. a 31. 12. 2013.
V ostatní dny bude otevřeno beze změny.
Městský úřad Velká Bíteš

OZNÁMENÍ MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Upozorňujeme čtenáře, že od 23. 12. 2013 do 2. 1. 2014 bude Městská knihovna ve Velké
Bíteši uzavřena.
Městská knihovna Velká Bíteš

ŠKOLY, ŠKOLKY, ŠKOLIČKY
OHLÉDNUTÍ ZA MARTINSKÝM PRŮVODEM SVĚTÝLEK
Sněhu jsme se sice nedočkali, přesto nám počasí přálo,
a tak v podvečer 10. listopadu
zamířil velký svítící průvod
v čele s Martinem na bílém
koni směrem na náměstí, kde
proběhl doprovodný program.
Děti si zasoutěžily o nejhezčí
ručně vyráběný lampion.
Napínavým zpestřením byla
Foto: Archiv MC Bítešáček
ohňová show Lukáše Vláčila Děti s lampiony.
z agentury Party program.
Děkujeme všem, bez kterých by tato akce nemohla proběhnout, jmenovitě Kolpingově
rodině, městu Velká Bíteš a Klubu kultury za spoluorganizaci, Jiřímu Raušovi a Bítešské
dopravní společnosti za kamion – pódium, Petru Řezaninovi za ozvučení, manželům Sedlákovým za koně a Martina, panu Janštovi za občerstvení, Uzenářství a lahůdkám Sláma
s.r.o. a Potravinám Flop Jiřího Jandy za dobroty pro děti, v neposlední řadě také firmě Falco
computer z Velkého Meziříčí za finanční dar a vlastně vám všem, kteří jste se na naši akci
přišli podívat a třeba ji i podpořili dobrovolným vstupným, které bylo použito na zaplacení
vystoupení.
Na závěr bychom všem chtěli popřát hezké a klidné vánoční svátky a šťastný nový rok.
Těšíme se na vás i v novém roce.
Petra Pařilová, Mateřské centrum Bítešáček
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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JEŽÍŠKOVA POŠTA
Kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Masarykovo náměstí
srdečně zve všechny kluky, holčičky, rodiče, prarodiče i ostatní veřejnost z Velké Bíteše a okolí do již tradiční Ježíškovy pošty.
Vezměte svoje nakreslené, nebo namalované Vánoční přání a přijďte do
naší školky ve středu 11. prosince 2013, kdykoliv mezi 16 a 18 hodinou
(vchodem z průjezdu). Ve školce vás čeká cesta přímo andělská. Potkáte na
ní pohádkové bytosti, které mají připraveny drobné úkoly a překvapení. Na konci cesty se můžete
těšit na andílka, který vám orazítkuje vaše přinesená přáníčka, která si potom odnesete domů.
A kdo si je vystaví za okno, tomu se určitě splní!
Ježíškova pošta z MŠ Masarykovo náměstí
Děti z Mateřské školy U Stadionu srdečně zvou všechny rodiče,
prarodiče, kamarády, přátele a známé na
„ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU“
na Masarykově náměstí, které se tentokrát koná v úterý
dopoledne 17. 12. 2013 v 10.30 hodin
Přijďte si zazpívat s námi!

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍZEŇ
Blíží se vánoční čas, čas plný dětských přání. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kteří obě naše mateřské školy podporují. V předvánočním čase především těm, kteří přispěli ke splnění některých přání našich dětí:
- všem rodičům za jejich celoroční spolupráci, ale i za poskytnutý výtvarný materiál,
hračky a pomoc při drobných opravách;
- za finanční dary děkujeme První brněnské strojírně a.s.; firmě Nerezové materiály, s.r.o.;
panu Prchalovi a paní Drlíčkové;
- za perníky k Mikuláši pro všechny děti firmě AG FOODS Group a.s.; za perníky pro
děti Cukrárně – Cafe Jana; za drobné dárky pro všechny děti k Vánocům manželům
Vitoušovým; za reflexní vesty pro děti panu Jelínkovi a panu Zdubovi z MO TOP 09;
OS KOVO PBS za filmové představení;
- za příjemné předvánoční setkání žákům a paní učitelce 2. třídy ZŠ a také zaměstnancům
a klientům Domova bez zámku.
Přejeme našim spoluobčanům, rodičům a všem dětem mnoho splněných přání, krásné
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2014.
Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí a MŠ Lánice
12
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ
Vážení čtenáři,
s tím, jak pomalu začíná přituhovat, se také rozbíhají různé soutěže a turnaje. Jsem rád,
že Sdružení rodičů a přátel školy rozhodlo, že letos opět bude přispívat mimo jiné na
dopravu na soutěže. S vyšší úspěšností žáků totiž rostou nároky jak na finanční, tak na
personální zajištění soutěží.
Pokračuje intenzívní spolupráce žáků 9. a 1. ročníků; zatím připravují ti starší. Děti se
chystají na příchod Vánoc a hodlají připravit také vás. Nechte se překvapit!
Přejeme vám pokojné vánoční svátky!
Zdeněk Strašák
V letošním roce se naše škola opět přihlásila do soutěže „Coca-Cola Cup - školský
pohár“, která má stále větší oblibu. Dne 22. 10. se uskutečnilo 1. kolo poháru v Dolních
Loučkách. Naše družstvo složené z žáků 6. - 9. ročníku se v tomto kole postupně utkalo se
dvěma týmy. První zápas jsme prohráli se ZŠ Veverská Bítýška 0:2 a ten druhý vyhráli se ZŠ
Dolní Loučky 2:0. Ze skupiny bohužel postupuje pouze vítězné družstvo, což byla Veverská
Bítýška. Tým Velké Bíteše skončil na nepostupovém druhém místě.
Lukáš Dočkal
Podzimáček – tak se nazýval 23. říjen v třídě 1.A. Tento den ve všech předmětech děti plnily
podzimní úkoly, které jim přinesl kamarád „Kaštánek“. V těchto úkolech si zopakovaly již probrané učivo z českého jazyka a matematiky. Také poskládaly milé obrázky z kaštánků, zahrály
si na kapříky při podzimním výlovu... Děti byly velmi aktivní, po celou dobu vyučování plně
zaujaty do jednotlivých činností. Spolupracovaly ve dvojicích či ve skupinkách. Na závěr za jejich
snahu a správné vyřešení všech úkolů je kamarád „Kaštánek“ odměnil kaštánkem, který si každý
vybral z hromádky sám, jaký mu byl na dotek nejpříjemnější.
Ilona Lišková
Dne 23. října jsme společným projektem žáků sedmých tříd oslavili Den stromů.
Žáci se nám jakoby zazelenali, aktivně se totiž zapojili do soutěže o nejzelenější třídu,
a prakticky na všech svršcích proto dominovala zelená barva.
Po krátkém úvodu, v němž pan učitel Holánek připomněl význam stromů, se žáci
rozešli za prací. Připravena pro ně byla dramaticko-detektivní, badatelská, experimentální a tvořivá dílna. V posledních dvou vyučovacích hodinách žáci připravovali prezentace, aby mohli následující den seznámit ostatní se svou celodenní prací.
Prezentace proběhla ve čtvrtek 24. 10. první vyučovací hodinu. Dozvěděli jsme se
např., jak můžeme odhadnout výšku stromů, jak se vyrábí papír, které státy, města
a vesnice mají strom ve svém znaku. Pobavila nás dramatizace pověsti s motivem
stromu. Zhlédli jsme fotografie, které žáci pořídili při budování domečků z nejrůznějších přírodnin, které našli v lese.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Závěrem žáci jako vždy ohodnotili celý den. Podle většiny se projekt Den stromů
vydařil.
Eva Čermáková
Ani v družině nezahálíme. Vychovatelky pro děti
navštěvující družinu opět
připravily nabídku aktivit.
Od října děti navštěvují
sportovní hry, keramiku,
tvořivou dílnu a počítače
hrou. Zapojili jsme se do
celoškolních akcí - Záložka
do knihy spojuje školy,
Tonda Obal a v projektu
Ve školní družině.
Foto: Šárka Topinková
Barvy podzimu jsme si
vyzdobili chodbu ke ŠD. K dalším aktivitám patří výtvarné soutěže. V září se nám podařilo
získat 3. místo v soutěži „Jak si zdobíme léto“ od nakladatelství Anagram.
Mezi oblíbenými činnostmi jsou u dětí soutěže. V listopadu jsme začali soutěží „Mistrovství v pexesu“. Děti si odnesly pěkné zážitky, diplom a nejlepší drobnou odměnu.
Pavla Petrovová
Dne 14. listopadu jsme uspořádali pro nerozhodnuté zájemce o studium na SŠ zájezd na
Festival vzdělávání do Žďáru nad Sázavou, kde jsme se zúčastnili prezentace středních škol
z Kraje Vysočina.
Marie Vlčková
Dne 7. listopadu proběhla popularizační přednáška pro žáky 7. a 8. ročníku „Myš,
jak ji neznáte“. V rámci projektu Věda všemi smysly přednášející Mgr. Iva Martincová
z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd ČR žákům přiblížila myš domácí tak, jak ji
neznají. Málokdo si dovede představit, kolik rozmanitých variant může „obyčejná“ myš mít
a k čemu všemu se dá využít. Bez nadsázky můžeme říct, že bez myší by neexistovala věda,
jak jí známe dnes. Toto zvířátko si zaslouží, abychom ho lépe poznali a ocenili jeho význam
pro lidskou společnost.
Pavel Holánek
Jedním z cílů povinně volitelného předmětu Seminář a praktika z přírodopisu je ukázat
dětem místa, která by běžně nebyla k vidění, a která především souvisí s ochranou nebo
výzkumem přírody. V rámci celorepublikového ,,Týdne vědy a techniky“ jsme měli možnost navštívit opravdové vědecké pracoviště s opravdovými vědci.
14
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V úterý 5. 11. jsme se 25 žáky 8. a 9. tříd zavítali do Ústavu obratlovců AV ČR ve Studenci u Náměště n. Oslavou. Je to detašované pracoviště, které se zabývá především výzkumem obratlovců (čolků, ptáků, myší).
Během exkurze se žáci seznámili s činností pracoviště, měli možnost nahlédnout do molekulárních laboratoří, viděli chovy myší, ptáků a čolků. Prohlídka byla zaměřená zejména na
ukázku zvířat a povídání o zvířatech. V molekulárních laboratořích si zase děti vyzkoušely
pipetovat a viděly postupy vědecké práci. Možná jim to pomůže zbavit se mýtů a předsudků, které vědce a jejich práci často neprávem provází. Poděkování patří paní Šugerkové,
která nám celou návštěvu zprostředkovala.
Lukáš Dočkal, Renáta Pelánková
Exkurze do Šebeně. Přírodní
památka Šebeň je lokalita s největším výskytem lesních mravenců
v ČR, nachází se zde cca 1200 mravenišť Formica polyctena, rozkládá
se v katastru obce Dobrá Voda.
Dne 8. října jsme v rámci předmětu
Seminář a praktika z přírodopisu se
žáky 8. a 9. tříd tuto lokalitu navštívili
a dověděli se spoustu zajímavostí
o životě mravenců z naučných tabulí,
viděli na vlastní oči velké množství
Foto: Renáta Pelánková
mravenišť a přesvědčili se o jejich roz- Exkurze v Šebeni.
místění a nárocích na stanoviště - na charakter, výskyt dřevin, světlo a podobně. Děti vyplňovaly
pracovní list s otázkami o životě, užitečnosti a škůdcích mravenců, pozorovaly a zaznamenávaly
konkrétní viděné přírodniny - byliny, houby, stromy a keře (které se učily určovat podle klíčů)
a bezobratlé živočichy i obratlovce. Na závěr si vyplnily opakovací křížovku.
Renáta Pelánková
Slavnost Slabikáře
Dne 14. listopadu proběhlo ve třídách 1.A i 1.B netradiční vyučování. Den předem se
prvňáčci rozloučili s učebnicí zvanou „Živá abeceda“ a již netrpělivě čekali, kdy dostanou
vytoužený „Slabikář“. Ale zasloužit si jej nebylo jednoduché - žáci museli nejdříve vyřešit
několik úkolů s již probranými písmeny (A-E-I-O-U-S-L-M-P).
Děti pracovaly ve skupinkách, každá skupinka měla svého „patrona“ - deváťáka, který
jim pomáhal v případě, že si nevěděly rady. A co bylo obsahem úkolů? Spojit počáteční slabiky s daným obrázkem, vytvořit jednoduchá slova z určitých písmen nebo slabik, doplnit
chybějící písmena v „záhadných“ slovech, najít skryté slovo v řadě písmen, rozdělit slova
v hadovi, rozeznat všechny tvary známých písmen, najít a spojit k sobě stejná slova tištěná
velkým a malým písmen, uhodnout vyhláskované slovo, přečíst jednoduché věty. Některé
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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úkoly žáci prováděli písemně v pracovním listu s obrázky, jiné hravou formou
– skládáním kartiček, tříděním slov….
Po splnění všech úkolů přišli za námi
i ostatní deváťáci z 9.A ( M. Velebová)
i 9.B (N. Malcová), na které jsme se
také těšili. Ti nám zpříjemnili chvíli
pohádkovými hádankami, což prvňáky
velmi bavilo.
Foto: Archiv ZŠ
Následně „patroni“ své skupinky Prvňáčci a Slabikář.
pochválili za jejich dopolední snažení a poté nastal očekávaný čas – slavnostní předání
„Slabikářů“, ve kterých bylo nalepeno věnování od třídní učitelky. Slabikáře našim žákům osobně předali deváťáci s krásnými poutavými záložkami, které pro ně sami vyrobili
z barevných papírů.
Ilona Lišková, Dana Filipová

ČESTNÉ UZNÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY PRO SOŠ JANA TIRAYE
Hospodářská komora České republiky udělila naší škole již poosmé Čestné uznání za
vysokou úroveň praktické přípravy jako doklad vysoké úrovně praktické přípravy našich
žáků. Čestné uznání mají udělené 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 v závěru
školních roku 2012/2013, kde žáci museli prokázat profesní dovednosti 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 sedm nejlepších absolventů obdrželo osvědčení HK ČR. V oborech vzdělání
Cukrář – výroba 2 absolventi, Obráběč kovů 3 absolventi a Kadeřník 2 absolventi. Součástí
osvědčení je i dodatek k výučnímu listu – Europass v anglickém nebo německém jazyce,
který jim umožní snadnější profesní realizaci ve zvoleném 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 nebyli hodnoceni z odborného výcviku
horším stupněm než „chvalitebný“.
Celou akci organizovala Hospodářská komora České republiky, slavnostní předání pak
proběhlo v listopadu v Kongresovém sále HK ČR v Praze.
Čestné uznání, které naše škola obdržela je velmi významným a současně i zavazujícím
oceněním. Dokazuje, 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 praktické vyučování
16
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ÚSPĚCHY ŽÁKŮ SOŠ JANA TIRAYE
Bronzová medaile na Gastrodnu
V říjnu 2013 se naše žákyně, Kateřina Uchytilová
a Julie Houfková, zúčastnily mezinárodní cukrářské
soutěže Ukaž, co umíš v rámci XXXVI. Gastrodne
Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie Velké
Meziříčí.
Soutěž se skládala ze dvou částí:
1.
část – Perníkový svět
2.
část – Zdobení perníku glazurou
Děvčata si připravila každá svůj výrobek. Katka
si na soutěž zhotovila perníkovou chaloupku, Julie
zase klobouk. Všichni pak zdobili na místě perníkové srdce. Časový limit byl 60 minut.
Soutěže se zúčastnilo jedenáct soutěžících, z toho
bylo jedno družstvo ze slovenských Šuran.
Hodnocení přípravy a finálních exponátů provedla komise externích odborníků z praxe, odborným garantem byla Pavlína Berzsiová.
Kateřina Uchytilová - 3. místo. Foto A. Fukanová
A jak dopadla naše děvčata?
Kateřina Uchytilová obsadila se ziskem 583 bodů krásné třetí místo a získala tak bronzovou medaili, Julie Houfková se 499 body šesté místo. Obě děvčata odvedla perfektní práci
a svým profesionálním přístupem vzorně reprezentovala naši školu.
Alena Fukanová, učitelka odborného výcviku
Stříbrná medaile v poháru Josefa Masopusta
V říjnu 2013 se žáci SOŠ Jana Tiraye ve Velké Bíteši zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje o pohár Josefa Masopusta ve Velkém Meziříčí, kde se z celkového počtu tří
družstev umístili na druhém místě za gymnáziem, které nás porazilo 4 : 2. Zápas s hotelovou školou skončil po napínavém utkání 4 : 4. O našem druhém místě rozhodlo získané
skóre. Pochvalu si zaslouží zejména brankář, který nás několikrát podržel, střelci našich
gólů, ale i ostatní, kteří podali skvělý výkon.
Alexandra Mladá, učitelka TV

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JANA TIRAYE PŘIVÍTALA
VÝZNAMNOU NÁVŠTĚVU
Naše škola přivítala 13. listopadu zástupce Svazu strojírenské technologie Praha Ing. Leoše
Mačáka, zástupce Heindenhainu Ing. Jana Lokoče, generálního ředitele akciové společnosti
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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První brněnská strojírna Velká Bíteš
Ing. Milana Macholána a starostu
Velké Bíteše Ing. Milana Vlčka. Důvodem návštěvy bylo slavnostní předání
diplomu a věcných cen Kryštofu Svobodovi. Kryštof je žákem 3. ročníku
oboru vzdělání Mechanik seřizovač
a na letošním MSV v Brně získal absolutní vítězství v programování CNC
obráběcích strojů. Ocenění a poděkování získal i Kryštofův spolužák Jan
Ředitel školy Ing. Chytka, zástupce Svazu strojírenské technologie
Prokeš, který byl v programování jen
Ing. Mačák, zástupce Heidenheinu Ing. Lokoč, generální ředitel PBS
Ing. Macholán, starosta města Ing. Vlček a oceněný K. Svoboda.
několik sekund za ním. Škola získala
Foto: Silvie Kotačková
od společnosti Heidenhain výukové
programy v hodnotě 40 000 Kč. Uznáním pro školu je také vyjádření hostů o vysoké úrovni
žáků v odborné přípravě a v moderním vybavení školy.
Vedení SOŠ Jana Tiraye

KULTURA
TLESKAL I PETR BENDE
Milý pane Hasoni, navzdory
Vaší výtce z úvodního slova
2. koncertu BHP musím konstatovat, že i ten nebyl řádný,
ale navzdory jeho řádnosti mimořádný. Vzpomenete si, kdy
jste museli naposled přidávat
do hlediště židle? I kdyby tentokrát vystupovaly spojené sbory
moravských a slovenských učitelů, byli bychom my, posluchači,
v převaze.
Michaela Fukačová a Renata Ardaševová v Bítešské Carnegie Hall.
Foto: Otto Hasoň
A těch dětí! Díky, rodičové
a pedagogové, díky i vám, žáci ZUŠ a ZŠ! A věřím, že jste nebyli zklamáni. Snad se plní
v úvodu citované úsloví o semínkách padajících na úrodnou půdu.
Bylo dobře, že jste vy, mladí, mohli na vlastní oči, vlastně uši, slyšet, k čemu vede píle
a láska k hudbě. Koncert totiž zahájily žákyně soukromé klavírní třídy MgA. Barbory Kava18
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nové z Popůvek. Žačka 4. ročníku Martina Holčíková přednesla Sarabandu Williama Gillocka a Bítešačka Evička Valešová z třetího ročníku nás potěšila skladbami Ilony Jurníčkové
Španělská a Bély Bartóka Vzdálená milá. Díky, děvčata, přejeme vám další úspěchy!
Když v budoucnu uvidím tyrkysovou barvu, připomenu si půvabné interpretky
– violoncellistku Michaelu Fukačovou a klavíristku Renatu Ardaševovou, jak kráčejí sálem bítešského kulturního domu, aby zahájily své vystoupení. Již při uvedení
Schumannových Kusů v lidovém tónu nám bylo jasné, že budeme okouzleni nejen
jejich zjevem. V jejich podání pak zazněla Šostakovičova Sonáta pro violoncello
a klavír, následovaná Variacemi na Rossiniho téma Bohuslava Martinů. Nechali jsme
se vést hlasem violoncella, které – a teď se opřu o Karla Čapka – se chvílemi sametově chvělo, naříkalo i šeptalo, zpívalo, volalo z výše i hloubky, pak tiše promlouvalo,
proudilo jak řeka, a klavír mu účastně odpovídal, hladil i přemlouval, přibližoval se
i vzdaloval… Takže myslím, že jsme zapomněli na své dřívější obavy z nepochopení
díla současných autorů. A to i díky dámám v tyrkysovém.
Cézar Frank, lutyšský rodák, romantik. Po přestávce, kdy jsme vstřebávali zážitky
z první části, si nás docela podmanily romantické tóny jeho Sonáty pro violoncello
a klavír.
Závěr patřil Petru Iljiči Čajkovskému a jeho romantické skladbě Pezzo capriccioso (Rozmarný kus). Romantismus, ten my „můžeme“.
Samozřejmě jsme si vyžádali i přídavek. Přiznám se, že mi v rozrušení unikl jeho
název i autor. Druhý přídavek jsme si nesli s sebou domů jako památku na neobyčejný
zážitek:
Antonín Dvořák, Když mě stará matka. Pan Hasoň dokonce strávil jeho celé znění na
kolenou. Chtělo by se mi napsat “pokorně“, ale bylo jasné, že hledal vhodný záběr a pak
se mu nechtělo ostatní rušit poměrně krátkou skladbu vstáváním a přecházením. Pak už
jen potlesk, potlesk vestoje. A zde je vysvětlení názvu článku: na balkóně stál a tleskal Petr
Bende s členy své kapely. Poslechl si druhou část koncertu. Muzikanti dovedou navzájem
ocenit své umění, i když nepatří ke stejnému žánru.
„Krupičkovky,“ oslovil mě s dcerou na cestě k parkovišti ze tmy hlas pana Maška, „těžká
špica, že?“ Panu Maškovi nestačil zážitek ze zákroku v nemocnici, potřeboval ještě jeden
– určitě příjemnější. Během koncertu seděl na balkonu, ale zážitek z hudby ho o přestávce
přiměl k návštěvě obou interpretek. Se smíchem nám sdělil, že jim řekl: „ Holky, nedělejte
nám z toho tady v Bíteši Carnegie Hall.“ Udělaly. Tak pane Mašku, myslíme na Vás a těšíme
se s Vámi na příští koncert v bítešské Carnegie Hall.
Zora Krupičková

SOCIETAS INCOGNITORUM
čili Společnost neznámých zavítá 3. prosince do velkobítešského kostela. Brněnský
vokální soubor se věnuje interpretaci tzv. staré hudby, tj. hudby zkomponované do 18. století. Svůj název uskupení získalo na svém vůbec prvním koncertě, a protože nechtělo rozwww.velkabites.cz | www.bitessko.com
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šiřovat řady „ensemble“, „music“ či
„capell“, ponechalo si jej.
Zpočátku se soubor zabýval
díly známých renesančních a raně
barokních skladatelů, jako byli např.
Carlo Gesualdo, Hans Leo Hassler,
Claudio Monteverdi či Heinrich
Schütz. Později začal vyhledávat
autory, jejichž život a tvorba souvisí s českým a moravským regionem, avšak dnešní veřejnosti
– včetně té odborné – zůstávali
utajeni. Ansámbl tak objevil řadu
skvostných špičkových děl, s nimiž
podnikl nespočet světových novodobých premiér. Název souboru tak
navíc získal nový rozměr: Societas Incognitorum představuje širokému obecenstvu společnost neznámých vynikajících autorů, kteří i přes svou genialitu řízením osudu neprávem
zapadli.
Soubor patří k čelním interpretům staré hudby u nás. Koncertuje na nejvýznamnějších
hudebních festivalech, díky unikátnosti jeho projektů o něj často projevují zájem televizní
a rozhlasová studia. Na svém kontě má šest CD; všechna sklidila úspěch v podobě nejvyšších ocenění prestižních hudebních časopisů. Kromě vysoké úrovně interpretace kritika
oceňuje právě onu charakteristickou dramaturgickou objevnost.
Uměleckým vedoucím souboru je Eduard Tomaštík, absolvent hry na cimbál na bratislavské konzervatoři. Na JAMU studoval u doc. Josefa Pančíka dirigování sboru a u prof.
Otakara Trhlíka a Jana Zbavitele dirigování orchestru. Od konzervatorních let se zabývá
interpretací hudby 16. a 17. století na základě podrobného studia dobových pramenů.
Soustředí se zejména na hudbu duchovní, zvláště pak hudbu českou ve vztahu s okolními
zeměmi. Působí jako lektor na Akademii staré hudby a na Katedře hudební vědy při FFMU
v Brně, vyučuje na kurzech staré hudby a jako dirigent je přizváván ke spolupráci s orchestrálními tělesy.
Ansámbl pracuje většinou v počtu pěti či šesti zpěváků s doprovodem dvou nástrojů bassa
continua. Využívá přitom např. theorbu, arciloutnu, varhanní positiv, cembalo, barokní violoncello a další nástroje. Vedle Eduarda Tomaštíka v souboru působí sopranistky Kateřina Šujanová a Yvetta Fendrichová, kontratenorista Ondřej Múčka a basista Martin Šujan.
Societas Incognitorum nám v úterý 3. prosince v 19.00 hodin v chrámu sv. Jana Křtitele přednese adventní písně Adama Václava Michny z Otradovic či mešní zpěvy Hanse
Lea Hasslera; zastoupen bude i Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Giovanni Pierluigi da
Palestina a další. Čeká nás velmi příjemný předvánoční podvečer.
Michaela Hanzelková
20
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POZVÁNKA NA PRODEJNÍ VÝSTAVU VYŠÍVANÝCH UBRUSŮ
A BETLÉMŮ
Informační centrum a Klub kultury města
Velké Bíteše vás srdečně zve na druhý ročník
prodejní výstavy strojově vyšívaných vánočních ubrusů spojené s výstavou ručně vyráběných betlémů Josefa Kejdy ze Skřinářova
a Pavla Maška z Velké Bíteše.
Výstava se uskuteční ve výstavním sále
Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve
dnech od 12. prosince do 20. prosince 2013.
Výstava bude otevřena pondělí – pátek v čase Betlém Josefa Kejdy z loňské výstavy. Foto: Silvie Kotačková
8.00 – 11.30 a 12.00 – 15.30 hodin.
Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní PEROUTKOVA ULICE, DŮM ČP. 105:
V roce 1414 držel dům asi Hanuš Beneda a mnohem později, v roce 1594, sládek Matěj
Smolík. Roku 1611 jej prodala již vdova Mandalena za 50 zlatých Janu Vrabcovi. Od něho
jej pořídil následujícího roku za 80 moravských zlatých Jan Trávníček. Dům po Trávníčkovi
zakoupil roku 1617 řezník Jiřík Bartošek. V roce 1631 se již ovdovělá Markéta Bartošková provdala za zdejšího Itala Ondřeje Kortyna, který prodal dům o dva roky později Tomáši Hodovskému. Poté je k roku 1669 zmíněn jako vlastník domu Jiřík Procházka. Pak v roce 1682 Jan
Bokr prodal „velmi zpustlý
a zhořelý“ dům za 45
moravských zlatých Mikuláši Sovatovi. Roku 1702
zakoupil pozůstalý dům,
„jsouc téměř pustý na díle“,
za 60 moravských zlatých
František Staněk.
Poté je k roku 1710 zmíněn jako vlastník domu
Foto: Jan Zduba
Václav Janeba, který Dům čp. 105 v současnosti.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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jej prodal roku 1714 za 70 moravských zlatých svému bratranci Lukáši Kosteleckému.
Po něm jej zdědil roku 1743 v ceně 50 moravských zlatých syn Josef Kostelecký,
který měl „Pavlovi bratru svému budoucně k řemeslu nápomocný bejt a milou paní
mateř svou též u sebe (pokudž se jí líbit bude) do smrti její vobydlí trpěti“. Roku 1757
Josef Kostelecký vyměnil s Andresem Škarytkem tento „domek v Hrnčířský ulici“ za
dům na náměstí čp. 15. Dům pak roku 1762 vyhořel. Následně roku 1766 Škarytka
prodal Antonínu Kamínkovi tento svůj splacený dům a přestěhoval se do bývalé
katovny, kterou nově vystavěl.
Roku 1822 prodal dům Augustýn Kamínek za 2150 zlatých Engelbertu Konečnému. Asi kvůli povinnosti zachovat výměnek v zadní světnici pro Alžbětu Kamínkovou Konečný prodal dům o dva roky později Pavlu Cyrusovi za 440 zlatých. Cyrus pak
roku 1832 prodal tento dům i se zahradou a polnostmi v téže ceně zpět svému švagru
Engelbertu Konečnému, aby jej ten v ceně 520 zlatých vzápětí postoupil svému nastávajícímu zeti Ignáci Holubovi. Přitom si s manželkou vymínil „v tom domě tu malou
světničku“. Později roku 1868 koupil dům za 1700 zlatých František Pařízek.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 91, 127, kn. č. 11788, fol. 175,
180, 271, kn. č. 11789, fol. 12, 98, 111, kn. č. 11793, fol. 70, 84, kn. č. 11795, fol. 324.
Jan Zduba

JAN TOBAEIDES BÍTEŠSKÝ - RENESANČNÍ BÁSNÍK
A DRAMATIK
První školní vyučování zažil
Jan Tobaeides ve své rodné Velké
Bíteši. Poté jej učil Mikuláš Rakovský v Čáslavi (okolo r. 1562)
a v Kutné Hoře, Jiří Blecha v Sušici
a pak Jan Kutil opět v Čáslavi (před
r. 1570). Po studiích se stal učitelem
v Chrásti u Chrudimi (1 rok), později rektorem škol v Ústí nad Orlicí
(přes 2 roky), Kostelci nad Orlicí (přes rok), Dobrušce (1 rok) a Lanškrouně (téměř 6 let).
Z Lanškrouna pak odešel pro nepříjemnosti s katolíky a přijal nabídku Jana Třebovského
z Boskovic, aby se ujal církevní správy ve vsi Rohle u Zábřehu na Moravě. V roce 1583 byl
ve Wittenbergu ustanoven knězem.
Díla Jana Tobaeida se z části nedochovala a z části zlidověla, neboť psal pro lidovější
vrstvy, jakými byli kněží, kantoři, úředníci či šlechtici. Složil například píseň Boháč
a smrt. Ovšem nejobsáhlejším dílem, které lze Tobaeidovi spolehlivě přiřknout, je veršovaná Komedie o narození Krista Pána. Tato komedie, vytištěná v Litomyšli, je sestavena
22
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ze tří částí. Úvod má 31 strof čtyřveršových o sdružených rýmech, první verš obsahuje
vždy otázku nejmenovaného tazatele, další tři verše odpověď králů. Komedie pokračuje
218ti trochejskými čtyřstopými verši rovněž o sdružených rýmech. Účinkujícími jsou
tři pastýři, Marie, Herodes, vrchní kněz, tři králové, tři drabanti, anděl a Josef. Závěr je
sestaven z 28 veršů.
Zdroj: Josef Fürst, Velká Bíteš a vynikající rodáci její v XVI. století, 1960, in: Městské muzeum
ve Velké Bíteši, sig. E41.
Jan Zduba

PRŮZKUM POPRAVIŠTĚ NA KLEČANECH
Někdejší zemská silnice Brno-Jihlava skrývá ve svém bezprostředním
sousedství ve Velké Bíteši dvě popraviště. To mladší, vzdálené 1,5 km
západně od centra města, je obecně
známé. Dnes k němu vede ulice
s názvem Pod Spravedlností. Zděné
popraviště je tu doloženo k počátku
18. století a smysl ztratilo v roce 1755,
kdy byl hrdelní soud zrušen.
z roku 1775 je orientována severní stranou dolů. V dolní části
Starší popraviště se nacházelo Mapa
výřezu je zakreslena tehdejší brněnská silnice, vpravo Silnický rybník,
2,2 km východně od centra města nahoře dva klečanské rybníky. Čárkovaně je vyznačena hranice mezi
Orig.: Archiv muzea.
na hranicích Klečan. Nejpádnějším Bíteší a Klečany.
důkazem o jeho existenci v těchto místech je mapa z roku 1775, kterou si nechalo město
vypracovat pro účely soudního sporu s vrchností. Kartograf Josef de Finkoir zde zakreslil
čtvercovou stavbu s nápisem „altes hochgericht“, což lze přeložit jako stará Spravedlnost.
Na tomto místě se dnes nachází podivně malá parcela čtvercového tvaru o hraně necelých
30 metrů, která doposud náleží městu.
Po upozornění člena Muzejního spolku Velkobítešska na tuto lokalitu sem pracovníci
Antropologického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pod vedením
Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc. zaměřili svou pozornost. Po porovnání katastrálních map
a leteckých snímků byl proveden 19. října průzkum parcely za pomoci detektoru kovů.
Následovalo 4. listopadu rytí dvou sond.
Pozůstatky zděné stavby ani ostatků popravených nalezeny nebyly. Ostatně, nelze se
tomu ani příliš divit, neboť stavba zajisté neměla základy a kat, který zakopával popravené
dovnitř stavby, asi nemusel kopat pod úroveň okolního terénu. Kámen či cihly z popraviště
byly patrně rozebrány na přelomu 18. a 19. století, v roce 1825 se zde nacházela jen pastvina
a v roce 1953 byla parcela již rolí. Dodejme, že článek o tomto průzkumu bude publikován
v odborném tisku.
Jan Zduba
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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POZNÁVÁME SVŮJ REGION – JESTŘABÍ
Dokončení
Pokračování vyprávění Františka Svobody

(upraveno)

Četník Doležal – dobrý a statečný člověk
Co já si pamatuji, tak před válkou k nám do vesnice chodili četníci nejméně jedenkrát za týden na obchůzku. Přišli třeba v noci, zaklepali, zeptali se co a jak, protože
otec tady většinou dělal „náměstka“, poděkovali a odešli. Byli tady asi čtyři a bítešský
rajón obcházeli pravidelně. Když nás zabrali Němci, tak sem přišel praporčík Doležal
z Opavy („...je na pomníku padlých“, dodává manželka) a bydlel v Bíteši, v té chalupě
naproti „Živnoškole“, kde na jedné půlce bydlela rodina krejčího pana Dvořáka a na
té druhé půlce Doležalovi. No a přišel nějaký ten „hajzl“ konfident gestapa a ptal se
cestmistra Sedláka, který tady býval v Bíteši. Cestmistr vycítil, co by to mohlo být zač,
a zavolal na něj četníky. Službu měli právě Doležal a Ciglín; vzali ho na stanici a začali
jej vyslýchat. Zapíral...a že není žádný konfident a snažil se je přesvědčit, že je partyzán.
Klekl si před nima, plakal a prosil je, aby ho pustili, a začal jim vykládat o svých dětech.
Četník Doležal měl děti hrozně rád. Měli dvě děvčata, a jak se říká, on by býval za ně
i dýchal. Tak se nechal obměkčit a zadrženého pustil. Za půl hodiny přijelo gestapo,
sbalilo je oba, i toho Sedláka, ale ten se potom z toho nějak vykroutil a pustili ho.
Oba dva četníky, Doležala i Cyglín, popravili. Paní Doležalová se dvěma dcerkami se
potom někam odstěhovala, asi do Brna. To byl „férové“ člověk ten Doležal. Vždycky nás
varoval, abychom byli opatrní, a pak na to takhle naletěl......a byl to „takové prašivec“
z Hlubokého od Náměště, který je udal, pak ho po válce popravili. Praporčík Doležal nás

Jména umučených četníků Doležala a Ciglína na bítešském Pomníku padlých.
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Foto: Alois Koukola

v té zpropadené válce dokázal často na německou kontrolou včas upozornit. Jak se
něco šustlo, někde nějaká spojka z Bíteše sem dala echo a my jsme třeba celou noc
lítali a poklízeli obilí. (Paní Jana jej doplňuje: „...A můj dědeček v Bíteši se na to vykašlal, sbalili ho a byl dva roky v koncentráku v Německu“, a ještě dodává: „Víte, on o tom
Doležalovi mluví pořád, musel to být výborný a statečný chlap“).
Začínám včelařit – spolu s prap. Doležalem
Mě od mládí bavili koně a včely, už od desíti let. Dnes mám pětatřicatery. U nás s tím
začal děda, otec ten k tomu nemohl. V šestatřicátém to už děda nemohl zvládat, tak to
nechal plavat. Zůstaly tam jedny včely a do Bíteše nastoupil nový četník....
Když praporčík Doležal přišel poprvé za otcem, tak si vykládali a on najednou povídá:
„Tady je pěkná dědinka v lesích, tady by se včelařilo“. A otec mu říká: „Pane praporčíku, když
chcete včelařit, tak tady máme jedny včely po dědovi a už tři roky se o ně nikdo nestará,
tak si ty svoje můžete klidně dovézt“. Tak on si dovezl jeden roj od Sedláka z Bíteše, jeden
roj měl z Knollova mlýna a jeden roj si dovezl z Katova. Měl tři roje, já jsem začal včelařit
s ním a od té doby mne to drží doposud. Když jsme měli schůzi, tak předseda Janšta říkal:
„Můžete nám říct, jak dlouho včelaříte?“ No, to můžu říct – přesně sedmdesát let a on
povídá: „Ano je to tak, od čtyřicátého roku jste ve spolku evidován jako člen“. Tak to mě
bavilo od mládí – včelařit.
Sadařství
Jak jsem říkal, děda s babičkou koupili od Haugwitze tady ten dvůr. Babička byla
z Horních Heřmanic a její bratr byl pětatřicet let řídící učitel v Dolních Heřmanicích.
Jeho velkou láskou bylo sadařství a na školní zahradě měl velké množství mladých
stromků různých odrůd. A protože na zakoupeném statku bylo všechno pusté, jen tak,
rozhodl se děda, že udělá velkou ovocnou zahradu. Pan řídící jím slíbil, že jim těch asi
sto stromků dá. Nejdříve bylo nutné všechno oplotit – byl to asi kilometr plotů, možná
i víc. Potom se se strýcem do toho dali a všechny ty stromky vysázeli. Byly to různé
odrůdy – my jsme jedněm jablkám říkali „létary“, správně se to jmenovalo „Kardinál
žíhaný“, všelijaké ty „koženice“ a mnoho jiných odrůd. Tady ta velká zahrada měla
40 arů, pod stodolou, co máme včelín, to mělo 18 arů, potom ta zahrádka měla 7 arů
a všechno bylo oplocené. Když jsem chodil do Hospodářské školy, to tam byl ještě
ředitel Peška a pořádal výstavy ovoce. My jsme tam měli přes 40 druhů, a to několikrát.
Potom celé léto někdo chodil, většinou Bítešáci, a zamlouvali si zimní jablka. Otec to
měl všechno sepsané, kolik kdo čeho chtěl, a jak skončily práce na poli, tak maminka
vždycky chystala jablka. Otec dopoledne oral, odpoledne zapřáhl do vozu, naložil jablka
a vezl je Bítešákům. Neměli ústřední topení, takže jim ty jablka vydržely. My jsme měli
hrozně moc ovoce - vagón jablek nebyl žádný problém.
Ze sedláka družstevníkem
Každá ta doba nese své. Proti dnešku mně připadá, že lidé v té době drželi tak nějak
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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víc pohromadě a jeden druhému pomáhal. Třebas domkař sedlákovi, bez říkání, se
sečením louky a ten potom jemu s potahem. Chodili jsme společně vydobývat pařezy.
Když se v lesích kátilo, tak se nechávaly pařezy vysoké někdy až jeden metr. To se nedělala probírka jak dneska, hajný s fořtem nadělali seky, těm přidělili čísla a ta prodávali.
V jednom čísle bylo až třicet pařezů, které vydobývalo čtyři až pět chlapů současně a ty
měl otec už předem domluvené. V zimě byli sedláci povinni poskytovat koňské potahy
pro rozhrnovač sněhu, který obec zakoupila. Většinou bylo nutné zapřáhnout dva až
tři páry.
Za války byla pracovní povinnost a z každého baráku musel jít jeden člověk s lopatou
prohazovat zasněžené silnice. My jsme prohazovali směrem k Bíteši a Bítešáci proti
nám až po les, kam sahal jejich katastr. Říkalo se tam „Na Jelínkovým“ a bývalo tam
mnoho sněhu. Ve válce byla také nejvíce patrná mezilidská solidarita. V pětačtyřicátým,
když bombardovali Bíteš, zde bylo až třiatřicet Bítešáků. Těch rodin tady bylo několik,
spousta učitelů – Sládek, ředitel Jílek a mnoho jiných. Domácí se museli uskrovňovat,
protože - to máte jídlo, spaní, zaobstarání dětí a všechno ostatní.
Jindřichovští měli bunkry vykopané v lesích.
A tak jsme tu válku nějak přečkali. Potom, v sedmačtyřicátým, jsem byl na vojně,
měli jsme jen „náhradní zálohu“ na pět měsíců. No, a sedlačilo se pořád dál a pak to
začalo. První s tím přišli „Březčáci“, myslím, že v jednapadesátým založili JZD. Oni
s tím nemohli nikde prorazit, tak v Březce ty tři sebrali a družstvo založili. Potom
chodili po těch dědinách, všude je odmítali – zkrátka využívali všechny možnosti,
aby ty lidi do toho dostali. Tady také, ale my jsme plnili, tak na nás nemohli. Někteří
potom měli dodávky větší, už to nestačili, a tak to podepsali. Potom ještě někteří
z „Jindřicha“ - ti komunisté, co byli na okrese v Bíteši, ti na to tlačili a dopadlo
to tak, že od devětapadesátého jsme tam byli všichni. Hospodařili jsme společně
s Jindřichovem, kde se potom začal stavět kravín. Napřed jsem jezdil s „konima“ do
sedmdesátého roku, pak jsem byl na operaci s ledvinou a potom jsem dva roky dělal
funkci agronoma. Po sloučení s Holubí Zhoří jsem dělal skupináře a všechno co
bylo potřeba – až do důchodu. Pole jsem objížděl na „pionýrovi“. Právě, že my jsme
to všechno znali – tu sedlačinu, tak nás to nijak nepřekvapilo. Ale když tam potom
přišli „všelijací“ ti mladí, no tak to...kolikrát jsem je taky vypakoval z roli...někdy se
na to nešlo dívat. My jsme v tom našem družstvě – a to bylo „nóblový“ družstvo
- žádné švindle netrpěli. V tom mne podporoval dlouholetý předseda Lojza Požár,
s kterým jsem chodil do školy a byli jsme spolu i na vojně. Také jsem dlouho pracoval v revizní komisi, no a jak něco nehrálo, tak jsem neznal bratra. Od mládí
jsem měl zásadu, že když jsem něco řekl, tak to muselo sedět. V družstvu pracovalo
mnoho žen. My jsme vždycky honem přemýšleli, co jim dát za práci, protože přišly
všechny a práci chtěly. A když potom „ty baby mezi sebó, když neco belo“...a kdo
to říkal? Jak někdo řekl Svoboda, tak to sedělo a všechny zmlkly, ale nad některým
takhle mávly rukou. („Byl jste prostě takový poctivý sedlák a přenesl jste to i do
družstva“, dodávám). No ano...
26

Zpravodaj | město Velká Bíteš | Prosinec 2013

My jsme evangelici,
my a dolní Svobodovi (říká pan Svoboda,
když jsem se jej zeptal, kam chodí zdejší lidé do
kostela). Jinak lidé chodí do bítešského kostela
nebo do Jasenice. My tu svou víru ctíme dodnes
(v tu chvíli mi připadá jak starý Žalman z F. L.
Věka – všechna čest). Ti naši staří chodili pěšky
přes Rudíkov do Horních Vilémovic, tam byl
postavený evangelický kostel. Měřil jsem to na
motorce, je to asi třiatřicet kilometrů. Oni chodili všelijak zpříma, přesto jim to trvalo asi sedm
hodin. Celkem nás tady na Bítešsku bylo šest
rodin. No a teď patříme do Sboru Velké Meziříčí.

Českobratrský evangelický kostel v Horních Vilémovicích.
Ilustrace: Alois Koukola

Některé události v 21. století
2001
Do vesnice se natrvalo přistěhovali manželé Fialovi z Velké Bíteše, kteří tu doposud chalupařili. Obec tím získala dva aktivní obyvatele.
2002
Je pěknou tradicí, že se celá vesnice schází při pálení čarodějnic. O občerstvení se starají
bratři Prokešovi, s ostatním jim pomáhají Doubkovi a Svobodovi. Do letošního roku trvaly
také společné poutě Jestřabí a Jindřichova.
2003
Na jaře bylo zrekonstruováno elektrické vedení z roku 1931. *Dlouholeté spojení obcí „Jindřichov – Jestřabí“ bylo rozděleno na dva samostatné osadní výbory. První osadní výbor
Jestřabí má toto složení: Svobodová Iva
– předsedkyně,
Prokešová Miluše – člen
	Doubková Dagmar – člen
* První „Královničky“. Dr. Hájek a paní Smutná
Z Velké Bíteše oslovili jestřabské spoluobčany, zdali
by se u nich v obci nemohla konat národopisná
slavnost podle starých lidových zvyků, s názvem
„KRÁLOVNIČKY“. Nikdo nevěděl, co to obnáší,
ale všichni byli pro. Asi 120 spokojených diváků přihlíželo tomuto nádhernému folklórnímu vystoupení
souboru „Bítešan“ a tradice, spočívající v obchůzce
dívek s obřadními tanci a zpěvy, byla založena.
*V tomto roce se také konala 1. samostatná pouť
obce Jestřabí.* V prosinci se narodil nový občánek
Královničky v Jestřabí.
Foto: Silva Smutná
Viktor Svoboda.
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2004
* Osadní výbor zorganizoval dvoudenní brigádu na opravu „našeho rybníčka“. Zúčastnili se všichni, co mohli, téměř z každého baráku jeden člověk!!! Před brigádou byl rybník
odbahněn, bagrování prováděl p. Denemarek.
* Dne 30. května se již po druhé konaly Královničky. Počasí opět přálo a atmosféra byla
neopakovatelná. * Byla provedena rekonstrukce plácku „Pod Borovím“ na „skorohřiště“.
Všichni chlapi se snažili a basketbalový koš dodali Sendlerovi a Prokešovi. *V červnu
zemřela paní Květa Kosíková. * Druhá samostatná pouť proběhla pod „modrou oblohou“,
neboli pod úžasnými modrými plachtami, které natáhli chlapci v prostoru „Pod Borovím“.
2005
* V sobotu před svatodušní nedělí se již potřetí uskutečnily Královničky – tento prastarý
zvyk je spojený s vítáním jara, uctíváním slunce, omládlé přírody a vody. Tyto „králenské
obřady“ se na Podhorácku udržovaly ještě v 19. století. Slavnost byla zakončena taneční
veselicí za doprovodu houslové muziky národopisného souboru Bítešan.
*Jestřabská pouť proběhla za sychravého počasí.* Kvůli nestálému počasí nepokračovala
také rekonstrukce rybníka. * Po celý rok „bojoval“ osadní výbor s operátorem sítě T-Mobile
o posílení signálu.
2006
*Po Velikonocích zavítal do obce zloděj a vyloupil dvě chaty. * Slavnost Královniček proběhla v sobotu 3. června za účasti asi 150 občanů z obce i okolí. Konaly se také tradiční
čarodějnice. * Pokračovala v loňském roce přerušená rekonstrukce rybníka: V srpnu začala
oprava čelní hráze a dodělaly se schody k rybníku. V září, když se v Bíteši hodovalo, občané
„brigádničili“ na odvodňovacích pracech a 23. dlouho do noci dokončovali zadní přepad
za rybníkem. V říjnu se prováděly terénní úpravy bagrováním. TS města zajistily polotovar
laviček. * Byla obnovena třešňová alej, spojovaná s osadou od nepaměti. Ing. Sendler zajistil
30 stromků, město je zafinancovalo a občané zasadili. *Volby do osadního výboru:
Svobodová Iva (předsedkyně), Doubková Dagmar a Prokešová Miluše (členky).
2007
* V únoru přivítala osada svou novou občanku – Natálii Doubkovou. * Svoboda Fr. mladší
dovezl do „našeho rybníčka“ 50 kg rybí násady, převážně kapry i několik amurů a línů.
* Občané p. Křivský a p. Svoboda ml. zkompletovali lavičky od TS města, Ing. Sendler
je obrousil, natřel a zabetonoval. TS také přislíbily údržbu těchto nových, pěkně upravených prostor. * Pokračovaly snahy o zřízení autobusové zastávky.* Po pálení čarodějnic byl
z ohniště pomocí techniky odklizen „stoletý“ popel.
* Byla opravena obecní cesta v „Doubí“ a vyčištěno koryto potoka. * Opět se konaly Královničky, již 5. v pořadí. * Byla zahájena jednání s OSS o opravě silnice III/3929, která je jedinou příjezdovou komunikací do osady a je ve špatném stavu. * Boje o zřízení autobusové
zastávky pokračují.
2008
* V tomto roce si Jestřabí připomnělo významné výročí – 650 let od první písemné zmínky
o dvou původních svobodných dvorech, ze kterých se začala utvářet vesnice.
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* V březnu se naším novým občanům manželům Rylkovým narodila dcera Ellen.
* Královničky konané v rámci 650 let obce, navíc v brzkém jarním termínu, se nadmíru
vydařily. Proběhly v příjemné atmosféře pod kvetoucí stromy a před návštěvou asi 300
diváků. *Občané, včetně osadního výboru, „zírali“ na tři vybagrované díry u rybníka. Překvapeni, aniž by je někdo informoval, zjistili, že tam mají být zasazeny tři vzrostlé lípy.
Akci na žádost Ing. Sendlera povolil MÚ ve Velké Bíteši. Prý to budou „smírčí lípy“ k 650tému výročí osady Jestřabí. V říjnu byl mezi lípy zasazen pamětní kámen k tomuto jubileu,
s pěkně vyvedeným obecním znakem. Akci zprostředkoval Ing. Sendler, který také osel
zbylý prostor u rybníka trávou a zbylá kamenná koryta skalničkami. *V srpnu se osada
konečně dočkala opravy alespoň malého úseku silnice – částečně v obci a potom z obce až
po rozcestí Chrástky, včetně opravy rozpadlého mostku.
2009
* Den před pálením čarodějnic přišlo oznámení z MÚ o nutném dozoru hasičů.
Ohroženou akci ochotně zachránil pan Doubek, dobrovolný hasič z Nových Sadů.
„Bohužel, tato tradice je oficiálně potlačována a nahrazována nepůvodními americkými oslavami Valentýna a Helouvína“, říká předsedkyně OV Iva Svobodová.
* TS města dokončily „plac“ Pod Borovím, zbytek doladili občané a chataři.
* Přívalové deště způsobily záplavy také v Jestřabí, přispěla k tomu i okolní pole osetá kukuřicí. Škody způsobilo i krupobití. S dalšími dešti se situace opakovala.
2010
* Zásluhou Ivy Svobodové i zesnulé Květy Fialové, si osada již 10 roků vede svoji „Skorokroniku“.
* Za hromů a blesků se 22. května konala již osmá svatodušní obchůzka Královniček;
tentokrát bez doprovodu Bítešanu, zato s harmonikou paní Jelínkové.
* Na podzim se konaly komunální volby. Vypjatá atmosféra znechutila i mnoho místních
občanů. Přesto byla ve volebním okrsku „Jindřichov + Jestřabí“ účast více jak padesátiprocentní a zvítězila zde ČSSD.
2011
* Osadní výbor sepsal „Důvody podporující rekonstrukci silnice Jestřabí – Březka“.
* Vesnici opět obcházela parta nenechavců, rabovali v domech a stodolách, dokonce otrávili
i berana, který jim překážel.
* Pod hlavičkou „Jedna paní povídala...“ se v místní Skorokronice uvádí: ...že prý se bude
bourat most přes dálnici U Korbela (naplnilo se), ...že prý se bude rušit pátý spoj jednoho
ze tří autobusů, které zastavují na rozcestí atd. Členy OV mrzí, že se tyto informace dovídají
neoficiálně, např. u pokladen prodejen aj.
* Slavnosti Královniček se po osmi letech přesunuly do Březského, kde snad v minulosti byl
jejich výskyt také zaznamenán.
* V létě začala firma Colas opravovat cestu z Jestřabí do Březky. Při této příležitosti byl opraven
vjezd k rodinnému domku p. Kosíka, přes který při opakovaných záplavách přetékala voda.
* Nové odpočinkové místo s výhledem do krajiny k řece Oslavě překvapilo místní občany,
zejména svou „uměleckou“ lavičkou od Ing. Sendlera.
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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2012
* Po dlouhé době se cesta do Velké Bíteše stala po Novém roce díky sněhovým závějím
neprůjezdnou.
* Zásluhou p. Josefa Borůvky, rodiny Prokešových, Ing. Sendlera, a p. Fialy ml. byla osázena
třešněmi i druhá strana silnice.
* Čirou náhodou byla objevena zlikvidovaná obecní cesta v „Doubí“, která byla před pěti
léty zrekonstruovaná. Škodu způsobila firma p. Š., nešetrnou manipulací při těžbě lesa. Tím
ale vše neskončilo. Tato firma začala neoprávněně těžit dřevo také v soukromých lesích
jestřabských vlastníků a způsobila velké škody na majetku fy Agro Záblatí.
* Drzí zloději opět řádili. Ve třech staveních „brali“ el. motory, kabely aj.
2013
* Zajímavým způsobem se s námi rozloučila zima, která nebyla tak zlá. Když už silničáři
poklidili „sněžáky“ na úhledné kupky, začala kalamita. Husté sněžení, sfukování, ledovka
– to vše až do poloviny dubna. Velikonoce (1. 4.) objížděli někteří koledníci na běžkách
a jako pomlázku dostávali také vánoční ozdoby, které si pentlemi přivazovali na pomlázku.
* Případ „černé těžby“ nebyl dosud potrestán.
* Navzdory komplikacím byla oprava cesty do Březky dokončena. Při této příležitosti byla
částečně opravena i spodní cesta v obci.
Prameny:
- Státní okresní archív Žďár nad Sázavou
- Kronika osady Jestřabí
- Regionální učebnice Bítešsko
Tento seriál článků by nebylo možné sepsat bez pomoci některých obyvatel Jestřabí.
Zvláště děkuji předsedkyni OV paní Ivě Svobodové a její rodině - zejména jejímu tchánovi
panu Františku Svobodovi za poutavé vyprávění, a také panu Josefu Borůvkovi za provedení
po vesnici a jejím okolí.
Alois Koukola

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
SETKÁNÍ ZASLOUŽILÝCH HASIČŮ A FUNKCIONÁŘŮ OKRSKU
VELKÁ BÍTEŠ
V neděli 27. října 2013 se uskutečnilo setkání nositelů titulu „Zasloužilý hasič“
a hasičů -seniorů okrsku Velká Bíteš jako poděkování za celoživotní činnost ve prospěch hasičského hnutí. Sraz byl v obci Nové Sady, odkud společně odjeli Zasloužilí
hasiči do Hasičského muzea v Oslavanech. Zde je uvítal člen odborné rady hasičské
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historie při OSH Brno - venkov Zdeněk Moural. Po něm se
ujal slova Jan Kyselák, znalec
historie Oslavan a místopředseda Vlastivědného spolku
Rosicko – Oslavanska. Představil historii Oslavan, zámku
i muzea Oslavany. Po expozici
Hornictví a energetiky Rosicko
- Oslavanska provázel Ing. Jiří
Gross. Po prohlídce muzea
a části zámku v Oslavanech se
všichni přesunuli zpět do obce
Nové Sady, kde v místní restauraci po chutném obědě zasedli Ladislav Švejda, Karel Herold, Ladislav Fajmon. Foto: Archiv SDH Velká Bíteš
k vlastnímu rokování. Zasloužilí hasiči se schází každoročně a na jejich setkání se
v letošním roce dostavila Naděžda Švejdová – členka výkonného výboru Brno - venkov; Ladislav Švejda – vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje
a člen republikové rady; Karel Herold – držitel titulu „Zasloužilý hasič“ a Záslužného
řádu českého hasičstva; Ladislav Fajmon – vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů
při OSH Žďár nad Sázavou; Bohumil Jobánek – člen odborné rady zasloužilých hasičů
při OSH a držitel titulu „Zasloužilý hasič“; Jiří Klusák – náměstek starosty okrsku
Velká Bíteš, člen výkonného výboru OSH a garant okrsku Velká Bíteš; Jiří Havlát
– náměstek starosty okrsku Velká Bíteš, Petr Fousek – velitel okrsku Velká Bíteš; ppor.
Bc. Miroslav Volf – HZS kraje Vysočina - velitel PS Velká Bíteš; Ing. Milan Vlček
– starosta města Velká Bíteš; Ing. Alois Koukola, CSc. – kronikář města Velká Bíteš;
Karel Klíma – starosta obce Nové Sady a další hosté. Přítomní se dozvěděli novinky,
které se od minulého setkání udály. Podělili se o svoje radosti a starosti, které je nově
potkaly a kriticky zhodnotili některé události v životě naší společnosti a v samotném
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Hosté vystupující ve svých neformálních
projevech se shodli na tom, že je potřeba těmto bratřím v hasičské službě poděkovat a mít na paměti, že to byli právě oni, kteří nesli pomyslný prapor dobrovolného
hasičstva a který nyní předávají i se svými zkušenostmi těm mladším. Nechť je tedy ve
správných rukou a ať nadále šíří myšlenku vzájemně si pomáhat. Všichni přítomní se
pak ve vzájemné besedě podělili o zážitky z dění ve sborech i v jejich rodinách a odebrali se do svých domovů s tím, že se těší na další setkání v příštím roce. Celé setkání
proběhlo v kamarádském duchu. Velmi kvalitní a dobré bylo občerstvení se spoustou
dobrot na stolech. Veliké poděkování si zaslouží za celou akci hasiči SDH Nové Sady.
Autobusovou dopravu sponzorsky zajistil Ing. Miloslav Kliment ze společnosti BDSBUS Velká Bíteš.
Okrsek Velká Bíteš
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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SPORT
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 16. 11. 2013 se
v hale TJ Spartak Velká Bíteš
uskutečnil již 6. ročník podzimního turnaje ve volejbalu
smíšených družstev. Turnaje
pořádané volejbalovým oddílem TJ Spartak se těší velké
oblibě a kvalita účastníků
neustále roste. Turnaj zahájil
pan starosta Ing. Milan Vlček
a popřál účastníkům mnoho
Předání cen z volejbalového turnaje.
Foto: Jitka Světlíková
štěstí. Přihlášeno bylo 10 týmů,
které jsme losem rozdělili do 2 skupin, a začalo líté klání pod vysokou sítí. Po ukončení zápasů
ve skupinách se hrálo o konečné pořadí na prvních čtyřech místech. Do souboje o 3. místo se
kvalifikovalo družstvo hráčů z Bystřice Smajlíků a Slavkova u Brna (Tuhý & Kořínek). O první
místo svedla souboj družstva Apollo a Chlumek. Oba zápasy byly pohledné a měly vysokou
úroveň, hlavně finále, které zřejmě již přesahuje možnosti ostatních týmů. Budeme se muset
zamyslet a zvát jen týmy se srovnatelnou výkonností.
Konečné pořadí bylo následující: 1. místo získalo družstvo Apollo, na druhém místě se
umístil tým Chlumek z Meziříčí a třetí místo obsadil tým Smajlíků – vítězů předchozích ročníků. Pořadí na dalších místech bylo následující: 4. místo obsadilo družstvo Tuhý & Kořínek,
dále Prosatín, Včera nic ze Slavkova u Brna, Sako, Tullamore, Měřín a Frantíkovci.
Všechna družstva obdržela ceny věnované sponzory turnaje, kteří mají velký podíl na
propagaci sportu v našem městě. Proto je nezbytné tyto sponzory vyzdvihnout a poděkovat jim. Tentokrát mezi ně patří Restaurace U Raušů, Sport bar Klíma, Restaurace na „103“,
Restaurace Naše bítešská, Květiny Bohumila Drlíčková Velká Bíteš, Mihal rytectví, PBS a.s.,
LABARA s.r.o., Hana Pöcklová – pekařství a Senergos a.s., Řeznictví a uzenářství Sláma.
Také bychom rádi poděkovali panu Mgr. Zdeňkovi Strašákovi, řediteli ZŠ Velká Bíteš, za
jeho vstřícnost, když umožnil odehrát základní část turnaje v hale na ZŠ. Bez této pomoci by
počet nasazených družstev nemohl být tak vysoký.
Další turnaj pořádaný TJ Spartak Velká Bíteš se chystá na jarní období. Půjde o 7. ročník
turnaje smíšených družstev, tentokráte o putovní pohár TJ Spartak.
Byl to pěkně strávený den, který jsme zakončili nad zlatým mokem podrobným rozborem
zápasů a dobrým jídlem.
Výbor TJ Spartak
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PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA V RÁMCI BÍTEŠSKÉHO
DVANÁCTIBOJE ZNÁ SVÉ VÍTĚZE
První listopadová sobota patřila úvodní disciplíně celoroční soutěže nazvané Bítešský dvanáctiboj. Organizátoři akce připravili pro účastníky překážkovou dráhu tvořenou náčiními,
která jsou běžně používána v hale.
Hned po startu se soutěžící rozpomenuli, jak se dělá kotoul (vždyť někteří po závodě přiznali, že tento gymnastický prvek prováděli naposled před více než deseti lety). Poté se mohli
rozhodnout, zda na hrazdě podstoupí výmyk, nebo zvolí běh přes pneumatiky. Když zdolali
šplh na laně a přeskok přes bednu, museli se koncentrovat na běh po kladině a rychle se vypořádat s člunkovým během. Ve finálové rovince mohli vyšetřit trochu sil na nakloněné lavičce,
po které se museli sklouznout dolů, dále se plazit pod sítí, aby je nakonec čekal výskok na
žíněnky, kde byl cíl.
Všichni přihlášení soutěžící se s nachystanou dráhou poprali velmi statečně. Povzbuzování
ostatních dvanáctibojařů jim bylo více než oporou. Nejlepšího času dosáhl Marek Navrátil,
který jako jediný zdolal překážky pod jednu minutu. V ženské kategorii nenašla přemožitelku
Martina Havlíčková. Oběma vítězům bylo připsáno prvních sto bodů do průběžného pořadí.
Ostatní aktéři byli bodově odměněni v poměrné výši k vítězi disciplíny. Bítešský dvanáctiboj
pokračuje rychlobruslením. Sejdeme se v sobotu 14. prosince v 7.15 hodin na zimním stadionu na Tyršově ulici. Po rozbruslení každý účastník absolvuje na čas určený počet kol.
Nezapomeňte, že se stále můžete přihlásit! Každý účastník je vítaný. Stačí, když navštívíte
naše nové internetové stránky www.bitessky12boj.webnode.cz, facebook www.facebook.
com/bitessky12boj, telefonicky se spojíte s jedním z organizátorů 775 263 932, 603 469 029,
anebo zkrátka v daný den přijdete na místo, kde se daná disciplína koná.
Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat tělovýchovné jednotě Spartak, jmenovitě paní
Holíkové, která nám zdarma poskytla halu.
Ondřej Machola

OSTATNÍ
NA TÁBOR HNED ZKRAJE ROKU? ANO!
Milé děti, chcete zažít o zimních prázdninách opravdové dobrodružství? Přidejte se
k nám a pojeďte do Bedřichova u Lysic na farní minitábor, který se uskuteční ve dnech od
2. do 5. ledna 2014. Jsou zvány všechny děti od druhé do deváté třídy. Přihlášky najdete
v kostele a na stránce velkabites.farnost.cz. Odevzdávejte je hlavní vedoucí Kateřině
Ráboňové, a to do 20. prosince 2013. Kapacita je omezená: kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Bližší informace na telefonu 605 324 144. Těšíme se na vás.
Kateřina Ráboňová
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Vážení obyvatelé Velké Bíteše,
děkujeme vám všem, kteří jste v letošní podzimní sbírce šatstva pro charitu opět přinesli své
dary do prostor chovatelského areálu. Vaše šatstvo pomůže lidem v nouzi.
Druhý velký dík směřuje k vedení Vaší radnice a dobrovolníkům z místní farnosti, kteří
jako vždy pomohli s propagací a poskytnutím potřebných prostor při zajištění sbírky.
Těšíme se na další spolupráci při příštích sbírkách.
František Svoboda, Diecézní charita Brno

PSI A JEJICH VOLNÝ POHYB V PŘÍRODĚ
Toto je dlouhá léta se opakující předmět sporů mezi chovateli psů a myslivci, kteří mají ze
zákona uloženou povinnost chránit zvěř a přírodu před negativními vlivy prostředí, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty.
Zákon o myslivosti č. 449/2001 část 3 – ochrana myslivosti, § 8, uvádí:
Odst.1: ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí,
nakažlivými nemocemi, před škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími
zvířaty, ochrana životních podmínek zvěře, zajištění klidu v honitbě a ochrana mysliveckých
zařízení.
Odst. 2: každý kdo vstupuje se svou činností do přírody, si musí počínat tak, aby nedocházelo
ke zbytečnému ohrožování nebo zraňování zvěře a k poškozování jejich životních podmínek.
V § 9, odst. 1 výše uvedeného zákona se doslova uvádí: je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv
způsobem.
Vlastníci psů a koček si musí být vědomi zákona, který jim bez výjimky zakazuje psy nechat
volně pobíhat v honitbě – tzn., že musí být na vodítku.
Názor, že se psy volně pobíhajícími lze chodit po veřejných cestách v honitbě (též za účelem
jejich pohybu, venčení a výcviku) je v rozporu s § 10, odst. 1 uváděného zákona: „je zakázáno
vlastníkům domácích zvířat, včetně zvířat ze zájmových a farmových chovů zvěře, je nechat
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího“. Zákaz zde uvedený se vztahuje i na účelové komunikace, které jsou honebními pozemky. Zákaz volného pobíhání psů na
silnicích procházejících honitbou je uveden v předpisech o silničním provozu. Nelze tedy opak
volného pobíhání psů vyjádřit jinak, než že pes musí být na vodítku. Zatím co při venčení psů
lze vystačit s vodítkem, nevystačí se s tím při výcviku.
Omezování pohybu psů v honitbě (a jejich vlastníků s nimi) nemá nic společného se základními právy pohybu a osobní svobody uvedenými v Listině základních práv a svobod. Podle ní
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mohou být meze těchto práv a svobod upraveny zákonem a z této úpravy není vyloučen zákon
o myslivosti.
Porušování ustanovení § 9 a 10 uvedeného zákona je naplněním skutkové podstaty správního
deliktu a musí být za něj uložena sankce ve správním řízení projednávaném orgánem státní
správy, v našem případě odborem životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí, Ukládat
a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zákona o přestupcích může i myslivecká
stráž.
Myslivecká stráž je podle zákona o myslivosti orgánem státní správy ustanovena pro každou honitbu k ochraně myslivosti. Při výkonu své funkce požívá ochrany veřejného činitele a je
mimo jiné oprávněna v honitbě usmrcovat psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti
větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř. Toto oprávnění se
nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské
a služební.
Nikdo z nás nemá zájem o střílení psů, vždyť jsme ve většině případů sami aktivní kynologové, ale je třeba respektovat určitá pravidla. Chodit po polích s volně pobíhajícím psem ve
skutečnosti znamená bezcitné vyhánění zvěře, která sem vždy patřila, a my se snažíme ji zde
udržet.
Na známou odpověď majitele psa „vždyť on nic nedělá“ bychom uvedli mimo několika. Kusů
stržené srnčí zvěře psy i případ, který se stal před několika lety. Neposlušný (většina vašich psů
nezvládá ani základní pravidla poslušnosti – cvičiště je v areálu bývalé cihelny) větší pes i s košíkem usmrtil dospělé zdravé srnče pod rybníkem Královský. Možná nevíte, že v zimě srnčí zvěř
omezuje pudově pohyb v zájmu úspory energie. Každé vyrušení v okolí nejen psy, ale i lyžaři,
kteří se pohybují mimo cesty ji donutí k útěku, čímž dochází k jejímu vysilování, následně i zápalům a úhynu. Neničte nám tak naše pracovní úsilí, které nás stojí nemalé finanční prostředky,
které vynakládáme při péči o zvěř na krmiva, léčiva, sůl a údržbu mysliveckých zařízení.
Závěrem bychom chtěli požádat všechny majitele psů o porozumění a ohleduplnost k přírodě
a zvěři. Je nutno se v přírodě chovat tak, aby nám přírodní bohatství, mezi které patří i zvěř,
vydrželo co nejdéle.
Myslivecké sdružení Velká Bíteš
Doplnění k výše uvedenému článku
Obecně závaznou vyhláškou Města Velká Bíteš č. 1/2007, kterou byly před šesti lety
upraveny pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, jsou určeny následující lokality
k volnému pobíhání psů: č. 1 - bývalá cihelna, č. 2 - za čističkou, č. 3 - k mlýnům II, č. 4 k mlýnům I, č. 5 - za fotbalovým stadionem, č. 6 - za kotelnou U Stadionu, č. 7 - Chobůtky,
č. 8 - Bývalá skládka na Spravedlnosti, č. 9 - Rajhradská, č. 10 - Návrší, č. 11 - U Silnického
rybníka. Informace o pravidlech pro pohyb psů a dodržování pořádku na veřejném prostranství byly zveřejněny v říjnovém Zpravodaji (str. 9) a znění vyhlášky je dostupné na
webových stránkách města (http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/mestskyurad/vyhlasky-mesta/309).
Redakce
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 23/13 KONANÉ DNE 26. ZÁŘÍ 2013
• 2/23/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 22/13 ze dne 16. 9. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 26. 9. 2013
• 3/23/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 342/8 –zahrada o výměře
cca 160 m2 v k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš.
Současně rada města doporučuje ZM rozhodnout směnit část pozemku parc. č. 342/8 –zahrada o výměře
cca 160 m2 v k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše ve vlastnictví města za část pozemku parc. č. 323/5 dle zjednodušené
evidence (dle GP 82-107/2013 nově oddělená parcela označená jako parc. č. 323/11 o výměře 49 m2)
a část nově oddělené parcely č. 323/10 o výměře cca 60 m2 v k. ú. Jestřabí u Velké Bíteše. Náklady spojené
s geometrickým oddělením pozemků a vkladem KS do KN uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 10. 2013
• 5/23/13/RM – rozhoduje uzavřít předloženou mandátní smlouvu, jejímž předmětem je zabezpečení
procesu zadávacího řízení a kompletní administrace projektu „Přírodní zahrada Mateřské školy
ve Velké Bíteši aneb Příroda na dosah“ s mandatářem Energy Benefit Centre o.p.s., Křenova 438/3,
162 00 Praha 6 za cenu 55.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 6/23/13/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206 o velikosti 2+kk v domě č. p.
276, U Stadionu, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 01. 10. 2013 po dobu trvání pracovního
poměru nájemce u První brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., nájemné 60 Kč/m2/měsíc + stanovená
valorizace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 24/13 KONANÉ DNE 14. ŘÍJNA 2013
• 2/24/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 23/13 ze dne 26. 9. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 14. 10. 2013
• 3/24/13/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. 12126133 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci
OPŽP na projekt „Snížení energetické náročnosti budovy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 10. 2013
• 4/24/13/RM – bere na vědomí žádost Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace, Sadová
579, 595 01 Velká Bíteš o navýšení mzdových prostředků pro rok 2013
odpovědnost: rada města termín: 14. 10. 2013
• 5/24/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku zhotovitele Jiřího Dofka, Kerendov 487, 664
44 Ořechov, IČ: 628 76 635 a uzavřít s ním dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na rozšíření předmětu
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díla „Výměna krytiny na SOŠ Jana Tiraye Tyršova 239, Velká Bíteš“, čímž dojde k navýšení ceny dílo
o 48.427 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 10. 2013
• 6/24/13/RM – rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Přechod pro
chodce přes silnici I/37 v ulici Lánice u domu č. p. 42 ve Velké Bíteši“, kterým se snižuje cena díla
z 1.085.581 Kč na 1.084.593 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013
• 7/24/13/RM – bere na vědomí informaci Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková
organizace, Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš o doplňujících volbách do školské rady.
odpovědnost: rada města termín: 14. 10. 2013
• 8/24/13/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 Jihovýchod na
realizaci projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ č. projektu CZ.1.11/3.2.00/35.01430
s Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, IČ: 75082241 v rámci oblasti podpory 11.3.2
Rozvoj regionálních středisek na částku 8.692.842,37 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 10. 2013
• 9/24/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Mgr. Ing. Ladislava Kavříka, Vídeňská 7, 639
00 Brno IČ: 014 54 307 na organizaci veřejné zakázky „K 00026 - Rekonstrukce Masarykova náměstí
– JIH“ a uzavřít s ním předloženou mandátní smlouvu s cenou 50.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 10. 2013
• 10/24/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy RENARDS dotační, s.r.o., Vídeňská 7,
639 00 Brno na dotační management projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ a uzavřít
s ní mandátní smlouvu s cenou 64.500 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 25. 10. 2013
• 11/24/13/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením topolu u bytového domu č. p. 280 v ulici
U Stadionu ve Velké Bíteši a současně rozhoduje pokácet břízu na parcele č. 130 v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 12/24/13/RM – rozhoduje odepsat z účetnictví města pohledávky za dlužné nájemné a služby za
pronájem bytů a nebytových prostor.
Dále RM doporučuje ZM rozhodnout odepsat pohledávky za dlužné nájemné a služby za pronájem
bytů, které má město Velká Bíteš.
S tím, že odepsané pohledávky budou zohledněny při případném budoucím smluvním jednání
s dlužníkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 12. 2013
• 13/24/13/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku parc. č. 1058/1 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 130 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš za
cenu 120 Kč/m2 s tím, že náklady spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 9. 12. 2013
• 14/24/13/RM – bere na vědomí Výroční zprávu 2012 – 2013 Základní školy Velká Bíteš, příspěvková
organizace, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš.
odpovědnost: rada města termín: 14. 10. 2013
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• 15/24/13/RM – rozhoduje provést opravu vjezdu k budově Lánice 300 ve Velké Bíteši, na tyto práce
přijmout cenovou nabídku firmy COLAS CZ, a.s., provozovna Žďár nad Sázavou, Strojírenská ul.
a současně provést stavební úpravy šachty přilehlé k budově č. p. 42 v ulici Lánice ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2014
• 16/24/13/RM – rozhoduje pronajmout pozemek parc. č.121/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 702 m2
v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 1 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 17/24/13/RM – rozhoduje pronajmout prodejnu v budově č. p. 56 v Holubí Zhoři Martině
Hofmannové na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 1 Kč/rok.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 18/24/13/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 2 o velikosti 2+kk v domě č. p. 239
na ulici Tyršova ve Velké Bíteši o jeden rok od 01. 11. 2013.
odpovědnost: odbor správní, majetkový termín: 31. 10. 2013
• 19/24/13/RM – bere na vědomí Záznam o provedení prověrky nad stavem BOZP 2013 v Mateřské
škole Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 14. 10. 2013
• 20/24/13/RM – rozhoduje podle článku 5 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/
č. 137/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, o přímém uzavření
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících číslo: SM201210009/VB s dopravcem TRADOBUS, s.r.o., Komenského náměstí 137/9, 674 01 Třebíč.
Rada města Velká Bíteš dále podle článku 7 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č. 1370/2007,
o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici, rozhoduje, že nezveřejní informace uvedené
v článku 7 odst. 2 Nařízení v Úředním věstníku Evropské unie, neboť Smlouva o veřejných službách v přepravě
cestujících číslo: SM201210009/VB s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského náměstí 137/9, 674 01
Třebíč se týká poskytování méně ne 50 000 km veřejných služeb v přepravě cestujících ročně.
odpovědnost: odbor správní termín: 31. 10. 2013
• 21/24/13/RM – schvaluje ústřední inventární komisi pro zajištění inventur majetku města Velká Bíteš za
rok 2013 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Milena Janštová, Ing. Ladislav Rada.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2013
• 22/24/13/RM – rozhoduje souhlasit s předčasným ukončením nájmu bytu č. 5 a uzavřít s ní dohodu
o ukončení nájemní smlouvy ke dni 31. 10. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 23/24/13/RM – bere na vědomí vyúčtování soutěžního pořadu „4 klíče k Velkomeziříčské bráně“.
odpovědnost: rada města termín: 14. 10. 2013
• 24/24/13/RM – rozhoduje nesouhlasit se snížením úhrady za zřízení věcného břemene na zařízení
distribuční soustavy dle žádosti E.ON Česká republika, s.r.o.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 25/24/13/RM – rozhoduje souhlasit se snížením úhrady za zřízení věcného břemene na zařízení
distribuční soustavy v ulici Nová čtvrť ve Velké Bíteši pro oprávněného z věcného břemene E.ON
Distribuce, a.s. o 9/10.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
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• 26/24/13/RM – revokuje usnesení Rady města Velká Bíteš č. 3/20/12/RM ze dne 9. 7. 2012
tak, že rozhoduje pronajmout nebytový prostor v 2.NP domu č. p. 5 na Masarykově náměstí ve
Velké Bíteši o celkové ploše 34,14 m2 (bývalá badatelna, kuchyňka a sklad) Informačnímu centru
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace, se sídlem Masarykovo nám. č. 5,
Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 10 Kč/m2/rok. Zbývající
volné prostory (tj. chodba, WC, depozitář č. 1 a depozitář č. 2) se dávají do užívání Městskému
muzeu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 27/24/13/RM – bere na vědomí účetní závěrku Informačního centra a Klubu kultury Města Velké
Bíteše, příspěvková organizace k 30. 9. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 14. 10. 2013
• 28/24/13/RM – rozhoduje zamítnout žádosti o pronájem části pozemku parc. č. 524/1 – orná půda
o výměře 354 m2 a pozemku parc. č. 526 – orná půda o výměře 186 m2 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 29/24/13/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o uznání dluhu a jeho splátkách.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013
• 30/24/13/RM – rozhoduje akceptovat návrh k úplatnému převedení bytové jednotky č. 280.23 ze
dne 11. 10. 2013 uvedený pod č. 1 a rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 280.23 o velikosti
2+1 ve II. NP bytového domu U Stadionu č. p. 280 ve Velké Bíteši. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 11.
2013 do 28. 2. 2014, nájemné 60 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 31/24/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku parc. č. 2025/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 80 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 32/24/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku parc. č. 420/3 –zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 33/24/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku parc. č. 130 – ostatní plocha, zeleň
o výměře cca 55 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 34/24/13/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově na Masarykově
nám. č. p. 85 ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 25/13 KONANÉ DNE 21. ŘÍJNA 2013
• 2/25/13/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 24/13 ze dne 14. 10. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 21. 10. 2013
• 3/25/13/RM – rozhoduje podat podnět k umístění dopravní značky B28 „zákaz zastavení“
s dodatkovou tabulkou „mimo zásobování“ při vjezdu do ulice Peroutkova dopravnímu inženýrovi
www.velkabites.cz | www.bitessko.com

39

Územního odboru PČR Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 4/25/13/RM – schvaluje vyplacení odměny z dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu
„Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním
znevýhodněním na rok 2013“ ředitelce Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,
příspěvková organizace Mgr. Haně Sedlákové za I. pololetí roku 2013.
odpovědnost: ředitelka termín: 31. 10. 2013
• 5/25/13/RM – rozhoduje souhlasit s vložením venkovní dětské trampolíny do evidence drobného
hmotného majetku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka termín: 31. 10. 2013
• 6/25/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím věcného daru Mateřskou školou Velká Bíteš,
Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/6572/13.
odpovědnost: ředitelka MŠ termín: 31. 10. 2013
• 7/25/13/RM – schvaluje účetní odpisy dlouhodobého hmotného investičního majetku na rok 2013
dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitelka termín: 31. 12. 2013
• 8/25/13/RM – bere na vědomí účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvková organizace k 30. 9. 2013 a Výroční zprávu o činnosti Základní umělecké školy, Velká
Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková organizace za školní rok 2012 – 2013.
odpovědnost: rada města termín: 21. 10. 2013
• 9/25/13/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče VÝTAHY, s.r.o., Vrchovecká 216,
594 29 Velké Meziříčí, IČ: 463 42 354 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na akci „Modernizace výtahů
bytových domů ve Velké Bíteši, na ulici U Stadionu 548A, 548B, 475A a 475B“ za cenu 2.620.000 Kč
bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013
• 10/25/13/RM – rozhoduje vyloučit uchazeče SKYLIFT s.r.o., Dukelská 102/186, 614 00 Brno pro
obsahovou neúplnost nabídky na veřejnou zakázku „Servis výtahů v objektech města Velká Bíteš.“
Rada města Velká Bíteš rozhoduje zrušit veřejnou zakázku na „Servis výtahů v objektech města Velká
Bíteš.“
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013
• 11/25/13/RM – schvaluje „Pravidla pronájmu ploch objektů a zařízení města Velká Bíteš za účelem
umístění reklamních a informačních zařízení“.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 21. 10. 2013
• 12/25/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově určených Základní školou
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/6398/13.
odpovědnost: ředitelka termín: 31. 10. 2013
• 13/25/13/RM – bere na vědomí žádost, adresovanou řediteli Základní školy Velká Bíteš Mgr. Zdeňku
Strašákovi dne 12. 9. 2013, o vydání kopie výsledků mimořádné kontroly provedené na Základní
škole Velká Bíteš, příspěvková organizace v 09/2012 auditorem Ing. Pavlem Hrabákem včetně závěrů
odborného posudku Ing. Pavla Kaderky ze dne 3. 6. 2013.
odpovědnost: rada města termín: 21. 10. 2013
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• 14/25/13/RM – bere na vědomí výsledek šetření stížnosti Českou školní inspekcí čj. ČŠI-947/13J na postup ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace v souvislosti se zajištěním
asistenta k zdravotně postiženému žákovi.
odpovědnost: rada města termín: 21. 10. 2013
• 15/25/13/RM – bere na vědomí účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116,
příspěvková organizace k 30. 9. 2013 a Výroční zprávu o činnosti Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská
116, příspěvková organizace za školní rok 2012/2013.
odpovědnost: rada města termín: 21. 10. 2013
• 16/25/13/RM – schvaluje odpisový plán pro rok 2013 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš,
příspěvková organizace.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 12. 2013
• 17/25/13/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově určených Informačním
centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/6106/13.
odpovědnost: ředitel termín: 31. 10. 2013
• 18/25/13/RM – rozhoduje na základě žádosti souhlasit s umístěním 2 ks reklamních poutačů na
stávající drátěné konstrukci na pozemku parc. č. 2211/1 v k.ú. Velká Bíteš v souladu s pravidly pronájmu
ploch objektů a zařízení města Velká Bíteš za účelem umístění reklamních a informačních zařízení.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 19/25/13/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 6/2013.
odpovědnost: rada města termín: 21. 10. 2013
• 20/25/13/RM – doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v čl. 6 Osvobození a úlevy.
odpovědnost: tajemnice termín: 9. 12. 2013
• 21/25/13/RM – rozhoduje nevyhovět žádosti o snížení nájemného za byt č. 5, Tyršova 239, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013
• 22/25/13/RM – rozhoduje předběžně souhlasit s umístěním inženýrských sítí pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Na Vyhlídce“ na pozemcích ve vlastnictví města Velká Bíteš dle žádosti
majitelů pozemků v této lokalitě č.j. MÚVB/6568/13.
odpovědnost: rada města termín: 31. 10. 2013
• 23/25/13/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu č. 2 o úpravě podmínek vydání stavebního
povolení se společností B-BIO, s.r.o., se sídlem Tišnovská 366, 595 01 Velká Bíteš, IČ: 29278741.
odpovědnost: starosta termín: 30. 11. 2013
• 24/25/13/RM – schvaluje poskytnutí finančního příspěvku osadním výborům na Mikulášskou
nadílku ve výši 100 Kč na 1 dítě do 15 let na základě žádosti osadního výboru.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 12. 2013
• 25/25/13/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. EDU 60_13 BP
s Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 26721511.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 26/25/13/RM – rozhoduje uzavřít se společností KTS-AME s.r.o., Hradec Králové dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo č. Z-2013-009 na stavbu „Restaurování kašen ve Velké Bíteši“, jehož předmětem
www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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je prodloužení termínu plnění díla do 30. 11. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2013
• 27/25/13/RM – rozhoduje uzavřít se společností Itself s.r.o., se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00
Brno, IČ: 18826016 dodatek č. 1 ke smlouvě o přenechání práv vyplývajících z územního rozhodnutí
na projekt Optická síť Velká Bíteš č. 0223/2013 a dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. 0224/2013.
odpovědnost: informatik termín: 31. 10. 2013
• 28/25/13/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková
organizace, Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš doručenou dne 27.08.2013 o přijatých opatřeních na
základě rozhodnutí Rady města Velká Bíteš ze dne 10.06.2013 (MÚVB/4016/13/VED/ST) vyplývající
z mimořádné kontroly Ing. Hrabáka a z posudku Ing. Kaderky
odpovědnost: rada města termín: 21. 10. 2013
• 29/25/13/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o spolupráci v souvislosti s developerským projektem
„Bytové domy Velká Bíteš, ulice Vlkovská“ se společností Frielas Invest, s.r.o., se sídlem Osová Bítýška
50, 594 53 Osová Bítýška, IČ: 01772431.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2013

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktor: 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 leden 2014: 12. prosince 2013 do 11.00 hodin. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Komerční sdělení / Inzerce

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Prodám stůl 110x74 cm a 4 židle. Masiv, zakázková práce, dřevo olše. Používáno 6 měsíců.
Původní cena 9.500 Kč, velká sleva, dohodou. Tel. č. 728 790 016.
Nabízím kadeřnické služby. S příjezdem do Vašich domácností: Přijedu kdykoliv po telefonické domluvě. Tel. č. 731 283 398.
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Komerční sdělení / Inzerce

Fajn autoškola zahajuje kurz
pro získání řidičského oprávnění pro
skupinu B osobní automobil
v ceně od 6980 Kč.
Nová

Kurzy začínají pravidelně každé první úterý a
čtvrtek v měsíci v 15:30h na adrese
Lánice 54, Velká Bíteš.
Využijte nabídku našich DÁRKOVÝCH POUKAZŮ JAKO
ORIGINÁLNÍHO DÁRKU POD STROMEČEK.
Více informací na www.fajn-autoskola.cz nebo tel. 603

576133.

Myslivecké sdružení Křižínkov Vás srdečně zve
na
"POSLEDNÍ LEČ"
Kde: Kulturní dům v Katově
od 20.00 hodin
Předprodej vstupenek od 1. prosince 2013
u p. Stanislava Datinského tel. č.: 603 302 526
Odjezd autobusem z Masarykova náměstí ve Velké Bíteši v 19.10 hodin
K poslechu i tanci hraje skupina JÁSALKA. Bohatá myslivecká a vecná tombola.
Bohatá myslivecká kuchyně.
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Komerční sdělení / Inzerce

7”
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Komerční sdělení / Inzerce

Prodej i na splátky přes
Essox, Cetelem a Cofidis

NB Lenovo IdeaPad B590 za 10 200,- vč DPH
15.6 HD LED / Intel Celeron Dual-Core 1,9GHz / 4GB RAM / 500GB HDD / 6x USB / Windows 8 64-bit

Tablet Colorovo CityTab Vision 8.1‘‘ 3D 1280x800 za 4 400,- vč DPH
Display 3D IPS 1280x800 / 1,5 GHz Dual Core ARM Cortex-A9 / 16 GB / 1 GB RAM, WiFi, Bluetooth

Nabízím

Prodej nových i repasovaných počítačů.
Složení počítače podle vašich představ.
Pozáruční opravy počítačů
Modernizace počítačů
Oprava operačního systému
Instalace operačních systémů
Odvirování počítačů
Zabezpečení počítačů
Programová optimalizace chodu počítačů
Záloha a záchrana ztracených dat
Výměna běžných dílů počítačů
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KONTaKT:

SPCbites
Lukáš Dvořáček
IČ: 765 19 406 DIČ: CZ8608165346
Kostelní 70, 595 01 Velká Bíteš
Mobil: +420 602 220 304
E-mail: info@spcbites.cz
www.spcbites.cz
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Komerční sdělení / Inzerce

VÁNOČNÍ

KAMION
21. prosince 2013 od 16.30 do 18.00 hodin

Masarykovo náměstí, před Restaurací U Raušů, Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com
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Komerční sdělení / Inzerce

Program:

Novoroční přání starosty Města Velké Bíteše
Vystoupí Kamarádi s Vojtou Polanským
Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka

Během programu teplé nápoje ZDARMA
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ZIMNÍ STaDION VELKÁ BÍTEŠ

28. prosince 2013
13.30 až 15.30 hodin
Vstupné zdarma

pRO DĚTI MaLÁ pOZORNOST
Pod záštitou:
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ
KLUB KULTURy VELKé BÍTEŠE
Hc SpaRTaK VELKÁ BÍTEŠ
TEcHNIcKé SLUŽBy VELKÁ BÍTEŠ
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Moderuje: Karel hájen od 1. prosince 2013
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Turistické informační cent
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svatební salon

