ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Prosinec 2016
„Střípky“ z vernisáže výstavy „Otisky podzimu“.

Foto: Silvie Kotačková

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám všem popřál krásné vánoční svátky plné pohody,
štěstí a spokojenosti. V novém roce 2017 pak též úspěchy v osobním
i profesním životě a zejména pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.
Ing. Milan Vlček, starosta města

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
máme za sebou poměrně rozsáhlé rekonstrukce
komunikací Na Valech a v Lánicích, které byly
předány do užívání v souladu se smlouvami
v minulém měsíci. Zejména předání „Valů“ bylo
uskutečněno na jedničku. Myslím, že dořešené
návaznosti stavby na ulici Kozí, Na Valech u bývalé radioopravny i Za Školou to jasně dokládají.
Zejména rodiče dětí oceňují novou úpravu ulice
Za Školou u základní školy. U pozemku proti škole
před provozovnou AKE, které město koupilo,
nyní připravujeme projekt jeho využití. Část pozemku zůstane volná a bude v budoucnu sloužit
jako plocha pro zastavení vozidel rodičů, tak aby
jejich děti mohly bezpečně vystoupit z aut, kterými je přivážejí do školy. Pokud se potvrdí, že bude pro tento účel dostatečně velká stávající volně přístupná část parcely,
zbývající část pozemku, která je v současné době oplocená, bude využita pro školní zahradu.
Zatím totiž základní škola stále využívá zahradu „speciální“ školy na Tišnovské,
tam však plánujeme její přístavbu. Je tedy nejvyšší část dořešit zahradu novou.
U kruhové křižovatky Na Valech vznikla po dvou zbouraných domech poměrně velká
volná plocha. Zde je jednou z variant zřízení míst pro dočasné odstavení vozidel,
které by byly přístupné z ulice Na Valech. Tak bychom mohli nahradit zrušená parkovací
místa za Technickými službami a nabídnout dostupnou variantu lidem, kteří odstavují
auta na náměstí na celý den a pokračují do práce autobusem.
S blížícím se koncem roku a stále složitější situací při parkování na náměstí dostávám od vás otázku, kdy se dočkáme městské policie. Zřízením městské policie chce
totiž město mimo jiné zabezpečit správné parkování ve městě. Bohužel, zatím se však
nenašli vhodní uchazeči na místa městských strážníků. Do třetího kola výběrového řízení se přihlásil pouze jediný uchazeč. V předchozím kole byli sice původně uchazeči
čtyři, jeden z nich však odstoupil ještě před zahájením výběru. Nicméně po osobních
pohovorech jsme ze zbylých tří ani jednoho nevybrali. Musíme hledat dál. Vzhledem
k tomu, že nemůžeme očekávat zásadní změnu přístupu Policie ČR, která na náměstí
vykonává občasné kontroly a zjištěné přestupky předává k dalšímu dořešení na odbor dopravy Městského úřadu Velké Meziříčí, jednáme s městskou policií z Velkého Meziříčí
o její pomoci při parkování na náměstí. V případě potvrzení dočasné spolupráce neuvažujeme s pomocí meziříčských strážníků každý den, nýbrž nepravidelně. Počítáme s tím,
že strážníci budou kontrolovat parkování na náměstí a ulici U Stadionu, kde uvažujeme
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z důvodu zvýšeného parkování vozidel zaměstnanců společnosti ITW Pronovia o zavedení stejného režimu parkování jak na náměstí – to znamená parkování na dvě hodiny
zdarma s parkovacími kotouči nebo s celodenními rezidentskými kartami. Práci budou
mít tak zajištěnou v našem městě minimálně na půl dne.
Na listopadovém zasedání zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji dalších sedmi pozemků v lokalitě Babinec. Přičemž u šesti z nich se jednalo o pozemky z druhé etapy výstavby s vyhlašovanou minimální cenou 1450 Kč/m2. Jen pro připomenutí: další stavební
pozemky na Babinci budou nabízeny ve 3 cenových pásmech s minimální cenou 1000,
1200 a 1450 Kč/m2 stavebního pozemku.
Na témže zastupitelstvu bylo na základě požadavku jednoho ze zastupitelů rovněž jednáno o tom, jakou formou zveřejňovat videozáznamy ze zasedání. V současnosti mají výhradně obyvatelé Velké Bíteše, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, možnost
vyžádat si jednoduchým způsobem na městském úřadu přístupové heslo a mít tak možnost
shlédnout všechny záznamy zasedání zastupitelstva. Před rokem 2010 nebyla dosažena
shoda o tom, zda zveřejňovat videozáznamy ze zastupitelstva, a tak se žádné záznamy
nezveřejňovaly. Od třetího zasedání nového zastupitelstva, zvoleného v komunálních
volbách v roce 2010, jsou pak záznamy veřejnosti od února 2011 dostupné veřejnosti.
Dle zákona o ochraně osobních údajů v záznamu nesmí zaznít citlivé osobní údaje,
musí být tedy tzv. „vypípány“. Zveřejnění „nevypípaného“ záznamu ovšem například
v praxi bude znamenat, že na zastupitelstvu nebudou projednávány detailní materiály včetně
osobních údajů, ale vše bude dopředu projednáno a připraveno radou města či případně určenými komisemi k rozhodnutí zastupitelstva. V současnosti se veřejnost na zastupitelstvu
např. při prodeji pozemku dozví, kdo podal nabídku, za jakou cenu a kdo daný pozemek
získal a za kolik. V okamžiku veřejně dostupného plného videozáznamu se již zřejmě nebudou otevírat nabídky veřejně a veřejnost se dozví jen to, že pozemek získal zájemce číslo
jedna či číslo dva. Současné řešení je proto mnohem transparentnější. Případná změna
a s tím zcela úplné zveřejňování záznamu by vedly ke snížení informační hodnoty pro
přítomné z řad veřejnosti na zasedání a dále zcela logicky vyústily do hledání partnera,
který bude plně zodpovídat za jím pořízený videozáznam ze zastupitelstva při dodržení
příslušného zákona a který ponese případné veškeré právní a finanční důsledky možných
sporů o porušení osobních práv. O této problematice bude dále jednat zastupitelstvo i na
svém dalším zasedání 12. prosince 2016. Na něm bude rovněž projednáván a schvalován rozpočet města na rok 2017, který byl již detailně projednán na listopadovém pracovním semináři zastupitelstva. Rozpočet příštího roku navazuje na rozpočty minulých
let. Nedochází k zásadním změnám ani v příjmové, ani ve výdajové části. V poslední kapitole rozpočtu jsou pak opět definovány investiční akce města, plánované pro příští rok.
Mezi nejvýznamnější jistě budou patřit rekonstrukce Lánic od ulice Kostelní po “mejto“
a dále až po konec zástavby směrem na Osovou Bítýšku, výstavba technické a dopravní
infrastruktury pro rodinné domy na Babinci nebo úpravy nádvoří za technickými službami
a radnicí včetně výjezdu po ulici Hrnčířskou.
Ing. Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS
Od středy 23. listopadu do pátku 2. prosince 2016 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
Sobota dne 3. prosince 2016 v 8.00 hodin
TURNAJ VE FLORBALU 1.-3. TŘÍDA
Sportovní hala TJ Spartak. Kontakt: Tomáš Rozmahel tel. č. 603 721 872
Organizuje: TJ Spartak
Neděle dne 3. prosince 2016 v 16.00 hodin
MIMOŘÁDNÁ BÍTEŠSKÁ AKADEMIE:
IRENA KUBANTOVÁ: MONTESSORI DOMA
Jak zvládnout samostatné oblékání/svlékání, vyzouvání a obouvání? Jak zorganizovat dětský pokoj? Děti a televize/chytré telefony a tablety. Účastnický poplatek 100 Kč
(platba na místě). Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš a KDU-ČSL
Pondělí dne 5. prosince 2016 od 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro Mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý dne 6. prosince 2016 v 9.00 hodin
KUDY Z NUDY ANEB ČERTOVINY V PEKLÍČKU
Program pro děti z MŠ a ZŠ oddílu moderní gymnastiky TJ Spartak a gymnastickým kolektivem Baver Třebíč. Součástí programu jsou soutěže a hry pro děti. Vstupné: 40 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Úterý dne 6. prosince 2016 v 19.00 hodin
KONCERT BHP – SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Pod záštitou starosty Velké Bíteše Ing. Milana Vlčka
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
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Od 8. prosince do 13. prosince 2016 od 9.00 do 17.00 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš
Pátek dne 9. prosince od 14.00 do 17.00 a sobota 10. prosince 2016 od 8.00 do 12.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Lednové dny otevřených dveří: 13. ledna 2017 od 14.00 do 17.00 a 14. ledna 2017 od 8.00
do 12.00 hodin. Tyršova 239, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Pátek dne 9. prosince 2016 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Sportovní hala TJ Spartak. Kontakt: Hana Holíková tel. 737 743 444
Organizuje: TJ Spartak
Středa dne 14. prosince 2016 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Vystoupení dětí ze ZUŠ Velká Bíteš
V přísálí kulturního domu,Vlkovská 482,Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Pondělí dne 19. prosince 2016 v 9.00 hodin
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
Návštěva seniorů z DD a DPS ve Veselé školce U Stadionu
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Úterý dne 20. prosince 2016 v 10.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí děti z MŠ U Stadionu
Masarykovo náměstí Velká Bíteši
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Úterý dne 20. prosince 2016 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ TURNÉ 2016 - PETR BENDE
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro),
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Od 21. do 30. prosince 2016, otevírací hodiny 8.00 – 12-00 a 14.00 – 17.00,
ve čtvrtek 22. prosince výstava přístupna pouze do 12 hodin, ve svátky vánoční mimo
Štědrý den tj. 25. a 26. prosince 13.00 – 18.00 hodin
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
Výstava řezbářských prací Josefa Kejdy ze Skřinářova, Pavla Maška z Velké Bíteše a Bohumila Vrby z Náměště nad Oslavou
Malý výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2016 v době od 8.00 do 15.00 hodin
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB – na Masarykově náměstí, Velká Bíteš
Ve dnech 22. a 23. prosince 2016 od 8.30 do 14.30 hodin – u kulturního domu, Vlkovská 482
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2016 v době od 8.00 do 9.30 hodin - Sádky – Chobůtky
Organizuje: Rybářský svaz Velká Bíteš
Pondělí dne 26. prosince 2016 ve 20.00 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Selská hospoda U Vrány, Kostelní 69, Velká Bíteš
Organizuje: Selská hospoda U Vrány, Velká Bíteš
Sobota dne 29. prosince 2016 v 8.30 hodin
TURNAJ V NOHEJBALU TROJIC
Sportovní hala TJ Spartak
Kontakt: Martin Požár tel. 724 194 180
Organizuje: TJ Spartak
Sobota dne 31. prosince 2016 ve 12.30 hodin
SILVESTROVSKÁ VYCHÁZKA K POSLEDNÍMU VLKOVI
Sraz u kašny na náměstí
Organizuje: Seniorklub
ADVENT A VÁNOCE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE VE VELKÉ BÍTEŠI:
Pěší pouť do Netína. Sobota 3. prosince, odchod v 8.45 od fary.
Darujte hračku. Děti při bohoslužbách přinesou hračky, které věnují dětem z chudších rodin. Ne 4. a 11. prosince 8.00 a 9.30.
Mikulášská nadílka a obdarování dětí. Pondělí 5. prosince v 17.00 h.
Vánoční jarmark. Nakupte ručně vyráběné vánoční dárky a přispějte na dobrou věc.
Ne 18. prosince po bohoslužbách v 8.00 a 9.30 h.
Zpovědní den farnosti. Čt 22. prosince v podvečer, - čas upřesníme
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Betlémské světlo bude v kostele od pátku 23. prosince 18.00.
Štědrovečerní bohoslužby - pro rodiny s dětmi v 16.00. Půlnoční mše sv. ve 24.00.
Boží hod vánoční 25. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše svaté. Odpoledne v 17.00
se koná Živý betlém v kostele
Svátek sv. Štěpána 26. prosince v 8.00 a 9.30 slavnostní mše sv.
Památka sv. Silvestra 31. prosince v 17.00 mše sv., 23.45 adorace. Novoroční zvonění o půlnoci.
Nový rok - Slavnost Matky Boží 1. ledna v 8.00 a 9.30 slavnostní mše sv.

PŘIPRAVUJEME:
Neděle dne 1. ledna 2016 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

PLESOVÁ SEZÓNA 2017

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Sobota dne 21. ledna – Ples Města Velká Bíteš
Sobota dne 28. ledna – Rybářský ples
Sobota dne 4. února – Farní Ples
Sobota dne 11. února – Reprezentační ples PBS
Sobota dne 18. února – Sportovní ples s vyhlášením „Sportovec města“
Pátek dne 24. února – Maškarní diskotéka
Neděle dne 26. února – Karneval s Kamarády
Čtvrtek dne 23. března 2017 v 19.00 hodin
MINIPÁRTY S KARLEM ŠÍPEM A JOSEFEM ALOISEM NÁHLOVSKÝM
Nová talk show na motivy pořadu Všechnopárty
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Pátek dne 28. dubna 2017 v 19.00 hodin
KONCERT SKUPINY INFLAGRANTI S JOSEFEM VOJTKEM
Předprodej vstupenek na Klubu kultury (1. patro) Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
nebo online v síti webticket.cz. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE
PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTSKÝCH
ORGANIZACÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Městský úřad
V době vánočních svátků bude Městský úřad Velká Bíteš uzavřen dne 27. 12., 29. 12., 30. 12.
Městská knihovna
Městská knihovna Velká Bíteš informuje, že bude uzavřena pro veřejnost během vánočních
svátků, a to od pátku 23. prosince do pátku 30. prosince včetně.
Městské muzeum
Městské muzeum ve Velké Bíteši bude v době vánočních svátků otevřené takto:
Běžná otvírací doba: úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin. Ve čtvrtek 22. prosince
bude muzeum přístupno pouze do 12.00 hodin. Svátky vánoční mimo Štědrý den, tj. 25. a 26.
prosince od 13.00 – 18.00 hodin. Více informací naleznete na webu www.muzeumbites.cz.
Informační centrum a Klub kultury
Klub kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje, že od 21. prosince
do 30. prosince bude uzavřen.
Turistické informační centrum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 bude v období
vánočních svátků otevřeno následovně:
21. 12. - 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
22. 12. - 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
23. 12. - 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
27. 12. - 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
28. 12. - 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
29. 12. - 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
30. 12. - 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
Redakce

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu Velká Bíteš vyhlásila v souladu s § 7 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.) výběrové řízení na pracovní pozici
referent/referentka odboru majetkového.
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Pracovní náplň zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, příprava,
realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, agenda získávání dotací,
příprava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka, příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení
Nástup: dle dohody
Termín odevzdání přihlášky: do 12. 12. 2016 do 11.00 hodin
Požadavkem je vysokoškolské vzdělání, stavební obor.
Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).
Město Velká Bíteš

REFLEXNÍ PÁSKY Z KRAJE VYSOČINA
Kraj Vysočina přispěl malým darem k vyšší bezpečnosti občanů města Velké Bíteše při jejich pohybu po silnicích za snížené viditelnosti, a to formou reflexních pásků s logem kraje.
Na základě níže uvedeného kupónu si můžete do konce tohoto roku v Turistickém informačním centru na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši bezplatně vyzvednout 2 ks těchto
reflexních pásek.
Město Velká Bíteš

KUPÓN NA 2 ks
REFLEXNÍCH PÁSKŮ
Z KRAJE VYSOČINA
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ŠKOLY
OHLÉDNUTÍ ZA SVATOMARTINSKÝM SVĚTÝLKOVÝM
PRŮVODEM

Vystoupení „Pusinek“. | Foto: Otto Hasoň

I letos Mateřské centrum Bítešáček ve spolupráci s Kolpingovou rodinou pořádalo tradiční Svatomartinský světýlkový průvod.
Týden před průvodem bylo možné si v mateřském centru v dílničkách vyrobit vlastní
originální lampion. A v průvodu pak byly k vidění opravdu krásné lampiony - třeba
mimoni, netopýři, draci a mnoho skleniček proměněných v lucerničky. Sice ani letos
Svatý Martin nedorazil se sněhovou nadílkou, zato přivezl pěkný mráz. Jsme rádi,
že ani velmi mrazivé počasí vás neodradilo a na průvod jste přišli. Ti, kteří nedorazili,
nemohli vidět úžasné mažoretky Pusinky z Říčan, které nám na náměstí předvedly své
umění, nebo ohňostroj, kterým vždy tato akce končí. Snad se vám i v letošním roce
Svatomartinský průvod světýlek líbil a příští rok přijdete znovu. Třeba už konečně
bude i ten sníh…
Poděkování patří všem, kteří se zapojili do organizace průvodu, zejména pak Kolpingově rodině, Městu Velká Bíteš, Technickým službám, dobrovolným hasičům, pánům Vodičkovi, Řezaninovi, Janečkovi a Fialovi, Sedlákovým z Křoví, Pusinkám z Říčan a hlavně
vám všem, kteří jste přišli!
Pokud jste na Facebooku, přidejte se ke skupině MC Bítešáček, získáte tak přehled
o všech akcích, které mateřské centrum pořádá v průběhu roku.
Jana Střechová za MC Bítešáček
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ZAMYKÁNÍ ZAHRADY
Prvním klíčem otočení, spěte rostlinky,
druhým klíčem otočení, spěte zvířátka, třetím
klíčem otočení, spí už celá zahrada….
Těmito verši ukončily děti pásmo písniček,
které zazpívaly všem rostlinkám, broučkům
a obyvatelům naší školní zahrady, aby se jim
v zimě dobře spalo.
Děti již dávno věděly, že se příroda chystá k
zimnímu spánku. Proto jsme se všichni sešli
ve středu 8. 11. 2016 v 15.00 hodin na zahradě,
abychom se s jejími obyvateli rozloučili,
naposledy si na ní pořádně pohráli a hlavně
splnili úkoly, které si pro děti připravily paní
„Zamykání zahrady“. | Foto: Archiv MŠ Lánice
učitelky na jednotlivých stanovištích.
Na závěr byly děti odměněny drobnými dárečky. Však například házet šiškou,
přenášet kaštany na lžíci vrbičkovým tunelem nebo poznávat obrázky z přírody nebylo jen
tak. Odpoledne jsme si všichni hezky užili, děti i dospělí.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice

ROZFOUKÁME VĚTRNÍKY…
Celá Evropa si 21. listopadu připomíná cystickou
fibrózu, vzácné, geneticky podmíněné a nevyléčitelné onemocnění, které postihuje především dýchací
a trávicí ústrojí a radikálně zkracuje nemocným život. V České republice žije cca 600 nemocných,
medián jejich dožití je 38 let. Nemocným cystickou
fibrózou se někdy říká slané děti, protože mají až pětkrát slanější pot.
V letošním školním roce jsme se již potřetí s naší
mateřskou školou zapojili do celorepublikové akce
„Větrníkový den“, ve kterém společně podpoříme
děti s cystickou fibrózou.
V rámci školního vzdělávacího programu,
který obsahuje mj. také „Výpravu po těle“, si s dětmi
povídáme o těle, o tom, co nám prospívá, co nám škodí,
„Rozfoukáme větrníky“. | Foto: Archiv MŠ
seznamujeme se s názvy a funkcí orgánů. Při této příležitosti si také přibližujeme různé zdravotní handicapy (některé děti mají v rodině např. nemocnou babičku, někoho s úrazem), takže mají již ve svém věku povědomí o zdraví.
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Větrníkový den si připomínáme vždy 21. listopadu, je to příznačný podzimní den,
kdy fouká vítr, a i my si ten den rozfoukáme větrníčky, které si s dětmi vyrobíme.
Zkusíme si do větrníčků fouknout všichni, abychom si uvědomili, jak nám pracují plíce,
jak každá buňka v těle je důležitá, aby správně pracovala a tím celé tělo bylo v rovnováze.
Loni nám počasí dovolilo vzít si větrníčky na zahradu, kde jsme pozorovali sílu větru,
jak dokáže s větrníčky točit a jak dlouho vydrží…. i my jsme zkoušeli, jak dlouho a silně
vydržíme foukat jako vítr.
Povídali jsme si o dětech, kterým tato závažná nemoc nedovoluje ani navštěvovat mateřskou školu, hrát si s ostatními. Při této příležitosti jsme na dálku všem dětem postiženým
touto nemocí popřáli hodně síly, trpělivosti a zároveň radosti z obyčejných věcí.
Zapojte se i Vy do této akce třeba tím, že si i doma s dětmi větrníček vyrobíte nebo si
jej kupte a rozfoukejte… A proč zrovna větrník? Protože roztočit foukáním větrník je
pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou fibrózou ale mnohdy nepřekonatelná
překážka.
Jana Krejčová za MŠ Masarykovo nám. a Lánice

PODZIM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Podzimní měsíce byly v základní škole nabity zajímavými akcemi pro žáky prvního
i druhého stupně. Milovníci sportu, logiky, vědomostních her, kultury i historie si přišli na
své.
Začneme výčtem sportovních aktivit. Po zářijovém školním kole v přespolním běhu
ti nejlepší reprezentovali naši školu 5. 10. 2016 v okresním kole ve Žďáře nad Sázavou.
Výborného výsledku dosáhly mladší dívky, jež se umístily na 2. místě. Mezi jednotlivci
dosáhla obrovského úspěchu Sofie Padyšáková, která si mezi 88 startujícími doběhla pro
1. místo. Tím obhájila své loňské prvenství, což se dosud nikdy žádnému žákovi z naší školy
nepodařilo. Učitelé tělesné výchovy N. Malcová a D. Ubr zde právem chválí ještě žákyni
Leonu Matyášovou z 8. B. Ta se v průběhu závodu stále pohybovala na předních místech.
Když jedna ze soupeřek zkolabovala, Leona neváhala ani vteřinu, odstoupila ze závodu
a ihned se snažila dívce pomoci.
13. října se přespolní běžci sešli
v krajském kole opět ve Žďáře nad
Sázavou. A mladší dívky si znovu
doběhly pro nádherné druhé místo!
Paní učitelka N. Malcová si cení též
obrovského úspěchu Sofie Padyšákové, která suverénně zvítězila a porazila i atletky „profesionálky“ např.
ze Sportovního gymnázia v NMnM či
V knihovně. | Foto: R. Pohanková
sportovní školy v Jihlavě.
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Pochvalu za vzornou reprezentaci školy si zaslouží i dívky, které bojovaly v Novém
Veselí na turnaji ve vybíjené. Mladší děvčata (6., 7. ročník) předvedla skvělý výkon,
v pěti odehraných zápasech čtyřikrát dokázala zvítězit. Paní učitelky N. Malcová a R. Pelánková věří, že i v dalších ročnících dívky vybojují podobné krásné umístění.
Žáci čtvrtých tříd spolu s paní učitelkou M. Hradilovou a T. Horkou vyrazili 6. 10. do
třebíčského centra Alternátor. Zmíněné místo našlo inspiraci v stavebnici Merkur a nabízí
tvůrčí zábavu, vědu a informace podávané přitažlivou formou. Dospělí i děti byli nadšení
a určitě se do Alternátoru rádi opět podívají.
Paní učitelka I. Nováková, třídní 3. A, zorganizovala stejně jako v loňském roce záslužnou účast na dobrovolnickém projektu 72 hodin. V jeho rámci se děti odebraly 14. října do
Domu s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši a připraveným pásmem lidových i umělých
písní zpříjemnily seniorům páteční dopoledne.
Ani projekt Záložka do knihy spojuje školy není v naší škole nováčkem. Již poněkolikáté se 1. stupeň zapojil do tohoto česko-slovenského projektu. Doufáme, že děti z Prešova
mají z bítešských záložek opravdovou radost.
Den zvířat, to je další z oblíbených akcí. Letos se opeření, chlupatí a jiní mazlíčci sešli
u nás ve škole 10. října. K vidění bylo celkem šedesát zvířat, jmenujme třeba ježky bělobřiché, holuba domácího či pakobylku rohatou. Panu učiteli P. Holánkovi je třeba poděkovat
za nelehkou organizaci celého dne.
M. Velebová, jedna z třídních učitelek sedmého ročníku, nás seznámila s projektem Den
stromů. Jako obvykle žáci pracovali v tematických dílničkách a druhý den si v hodinové
prezentaci předvedli výsledky svého celodenního snažení. Sedmáci si zaslouží pochvalu,
jejich výkony byly tentokrát dobře připravené, vtipné a poučné – zkrátka takové, jaké mají
být.

„Zazpíváme seniorům“. | Foto. I. Nováková
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Šesté třídy měly listopadové učení ve škole zpestřené dvěma exkurzemi. Tou první
byla návštěva Městského muzea ve Velké Bíteši. Paní učitelka L. Kubíčková ocenila,
kolik zajímavých informací se o našem městě žáci dozvěděli. Poté všichni zavítali
do kostela sv. Jana Křtitele, kde se žákům zalíbily zejména nové barokně laděné
varhany.
Tradičně jsme v rámci učiva českého jazyka a literatury děti přivedly do Městské
knihovny ve Velké Bíteši, vypráví E. Čermáková. Připravený program byl jako obvykle
bohatý, za což paním knihovnicím K. Bartoškové a J. Velebové velmi děkujeme.
A nesmíme zapomenout ani na letošní Logickou olympiádu. Paní učitelka I. Syslová
vyrazila s třemi „logickými olympioniky“ 4. listopadu do Havlíčkova Brodu. V tomto krajském kole výborně uspěl Tomáš Kučera, ve dvou náročných testech skončil na pěkném
pátém místě.
Eva Čermáková

OBORY SOŠ JANA TIRAYE A POZVÁNKA NA DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace pro školní
rok 2017/2018 přijímá žáky do následujících oborů vzdělání:
65-51-H/01
29-54-H/01
69-51-H/01
23-56-H/01
21-55-H/01
23-45-L/01

Kuchař-číšník
Cukrář
Kadeřník
Obráběč kovů
Slévač
Mechanik seřizovač

Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace je státní škola,
jejímž zřizovatelem je Město Velká Bíteš. Školné se neplatí.
Všechny výše uvedené obory je možné studovat pouze denní formou, do všech z nich
přijímáme jak dívky, tak chlapce. Od letošního roku jsou u maturitních oborů povinné
centrálně zadávané přijímací zkoušky, které se na naší škole týkají přijímání do oboru
vzdělání Mechanik seřizovač. Výsledky přijímací zkoušky nebudou jediným kritériem pro
pořadí (ne)přijatých uchazečů, přihlížet se mj. bude, stejně jako u všech ostatních oborů,
k vysvědčení z 8. a 9. třídy ZŠ.
Rozvrh je na škole řešen formou lichých a sudých týdnů (dle čísla týdne v kalendáři).
Většina oborů totiž pravidelně střídá týden teoretického vyučování s týdnem odborného
výcviku. Odborný výcvik probíhá u některých oborů přímo v budově školy, u většiny
oborů se na vzdělávání v oblasti odborného výcviku podílejí smluvní pracoviště. Velmi
významné postavení mezi smluvními pracovišti má Středisko praktického vyučování První
brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s.
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Kuchař-číšník je tříletý obor vzdělání zakončený jednotnou závěrečnou zkouškou.
Úspěšní absolventi získávají výuční list. Základními podmínkami pro přijetí jsou ukončená
povinná školní docházka a zdravotní způsobilost uchazeče.
Cukrář je rovněž tříletý obor vzdělání zakončený státní závěrečnou zkouškou.
Úspěšní absolventi získávají výuční list. Základními podmínkami pro přijetí jsou ukončená
povinná školní docházka a zdravotní způsobilost uchazeče.
Kadeřník je tříletý obor vzdělání zakončený státní závěrečnou zkouškou a úspěšní absolventi získávají výuční list. Základními podmínkami pro přijetí jsou ukončená povinná
školní docházka a zdravotní způsobilost uchazeče.
Obráběč kovů je tříletý obor vzdělání zakončený státní závěrečnou zkouškou.
Úspěšní absolventi získávají výuční list. Kraj Vysočina poskytuje žákům tohoto oboru
motivační a prospěchové stipendium. Na stipendium mají nárok všichni žáci, kteří splní
požadovaná kritéria.
Základními podmínkami pro přijetí jsou zdravotní způsobilost, ukončení ZŠ po absolvování 9. třídy, ale také prospěch v 9. třídě ZŠ - ze všech předmětů nejhůře dostatečný.
Slévač je jednoletý obor vzdělání zakončený státní závěrečnou zkouškou. Úspěšní absolventi získávají výuční list. Studium je organizováno jako zkrácené, je určeno pro uchazeče, kteří již mají výuční list nebo maturitu a mají zájem o rozšíření kvalifikace v dalším
oboru. Studium je zaměřeno na vzdělávání v odborných předmětech a v odborném výcviku, všeobecně vzdělávací předměty žáci neabsolvují.

Výukové centrum oboru Mechanik seřizovač. | Foto: Archiv školy
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Základními podmínkami pro přijetí jsou dosažené střední vzdělání s výučním listem
nebo maturitní zkouškou, zdravotní způsobilost uchazeče.
Mechanik seřizovač je čtyřletý maturitní obor, po jehož absolvování a po úspěšném
zvládnutí státní maturitní zkoušky získávají absolventi maturitní vysvědčení. V průběhu
studia si žáci osvojují obsluhu, seřizování, kontrolu a programování konvenčních obráběcích strojů a CNC strojů. Naučí se sestavovat řídicí programy, navrhovat a sestavovat technologické postupy, vytvářet a číst výkresovou dokumentaci. Pracují v programech CAD.
Základními podmínkami pro přijetí jsou úspěšné absolvování ZŠ (9 tříd), výsledky přijímací zkoušky, prospěch z 8. a 9. ročníku ZŠ. Žák nesmí být v 9. třídě z žádného z předmětů
hodnocen stupněm dostatečný (4) a nedostatečný (5).
Bližší informace poskytneme na Dnech otevřených dveří, a to 9. a 10. prosince 2016,
13. a 14. ledna 2017. V pátečních termínech od 14.00 do 17.00 a o uvedených sobotách
od 8.00 do 12.00 si můžete projít nejen naši školní budovu, ale máte rovněž možnost a jedinečnou příležitost k prohlídce Střediska praktického vyučování První brněnské strojírny
Velká Bíteš, a.s. Nevyhovuje-li Vám ani jeden ze čtyř termínů, je možné nás kontaktovat
a dohodnout si individuální termín prohlídky. Těšíme se na Vás.
Šárka Dohnalová za zaměstnance SOŠ

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI
V pondělí 24. října 2016 se na Střední
odborné škole Jana Tiraye ve Velké Bíteši
žáci druhých ročníků (2. A, 2. M) seznamovali se zásadami první pomoci v rámci
besedy pořádané záchranáři ze Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina,
konkrétně Výjezdovou skupinou RLP ZZS
Velké Meziříčí. Školení je na škole pořádáno každoročně, a tak měli žáci také tento
rok možnost osvojit si principy poskytování první pomoci v závažných a život
Praktická instruktáž ze školení. | Foto: Ludmila Baláková
ohrožujících situacích, jako jsou například
zástava dechu a oběhu u dospělých pacientů i dětí, bezvědomí, dušení cizím tělesem, život
ohrožující krvácení, úrazy, intoxikace, křeče, dušnost, akutní bolest a alergická reakce.
Nejdříve se studenti dozvěděli velmi důležité informace týkající se komunikace
s operátory ZZS a ověřili si znalost důležitých telefonních čísel. Následně získali přehled
o profesionální práci záchranářů a možnostech laické první pomoci. V rámci semináře
byla provedena praktická instruktáž, při níž si každý ze studentů výše zmíněných tříd
mohl vyzkoušet resuscitaci (masáž srdce, vdechy) na maketě dospělého člověka a kojence.
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V závěru školení proběhla diskuze týkající se dané problematiky a v rámci ní bylo zodpovězeno několik dotazů.
Každý ze žáků obdržel příručku první pomoci, která by mu měla poradit v situacích,
kdy je v sázce zdraví nebo život zraněného. Školení první pomoci bylo velmi přínosné,
neboť žáci budou schopni lépe zareagovat v kritických situacích, poskytnout první pomoc,
možná i zachránit lidský život.
Ludmila Baláková

KULTURA
OHLÉDNUTÍ ZA VÝSTAVOU „OTISKY PODZIMU“
Opět po roce se otevřely dveře výstavní síně ve Velké Bíteši. Vernisáží,
která proběhla 9. listopadu, byla zahá-

jena výstava “OTISKY PODZIMU“.
Touto akcí byla završena celoroční spolupráce Domova bez zámku se Základní školou
ve Velké Bíteši, Tišnovská 116. Společně s pedagogy, paní ředitelkou, dětmi a našimi
uživateli jsme se potkávali, tvořili a vyměňovali si zkušenosti. Při posledním setkání na
zahradě školy vznikla i plátna, která byla na výstavě k vidění. Každý návštěvník si mohl
najít něco svého, co ho dokázalo zaujmout. Ať už to byly obrazy, některé z nich malované
pigmenty získanými z hlíny, příležitost postavit si sochu podle vlastní fantazie nebo se
potěšit originálními šperky.
O tom, jak veřejnost vnímá lidi s handicapem (v našem případě velmi dobře),
svědčí velká účast na zahájení i po celou dobu trvání výstavy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nás v naší práci podporují, sponzorují,
všem, kteří si za námi našli cestu a navštěvují nás. Velmi to pro nás znamená a vážíme
si toho.
Na závěr mi dovolte, abych jménem svým i našich uživatelů popřála Vám všem klidné
a pohodové vánoční svátky, zdraví, štěstí a úspěšný start do nového roku.
Eva Chytková za Domov bez zámku z Výsluní

PŘEDADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE
Letošní advent začíná 27. 11. „Označení advent je odvozeno z latinského slova adventus,
což znamená příchod. Advent je tedy příchod liturgického roku a je to období trvající čtyři
týdny před Vánocemi. V tento čas se lidé připravují na příchod Spasitele a pro některé je to
doba rozjímání, zklidnění, dobročinnosti a střídmosti,“ vysvětloval pan farář Bohumil Po-
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láček. Koncert úvodním slovem zahájila ředitelka Domova bez zámku
Hana Šeráková a hosty přivítala i ředitelka ZŠ Blanka Gaizurová.
K této příležitosti se 13. 11. 2016
konal předadventní koncert v kostele
sv. Jana Křtitele, který pořádala Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská
116 a Domov bez zámku ve spolupráci s panem farářem Poláčkem.
Vystoupení žáků ZŠ Tišnovská. | Foto: Otto Hasoň
Koncert byl zahájen představením
žáků ze Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116. Děti si připravily píseň Náměšť od Jaroslava Hutky a lidovou píseň Ten jako ten ať zpívá. Na varhany zahrála Jana Knoflíčková
a mimo jiné nám představila skladby od Jana Křtitele Kuchaře - Fuga a moll a Jiřího Strejce Sonata I. – Preludium. Struny lidové harfy se rozezněly pod prsty Jany Bauerové a kostelem
se linuly tóny skladeb jako například Lesa hlas, Lodě nebo Vítr se zvedá. Koncert uzavírala
skupina Žalozpěv (akustická hudba z Vysočiny), která k předadventnímu koncertu naší školy
již neodmyslitelně patří, neboť se zúčastnila všech dosud pořádaných koncertů. Žalozpěv
vznikl v Níhově a je charakteristický osobitou písňovou tvorbou, při níž se členové kapely
nechávají inspirovat Vysočinou a její přírodou. Na úplný závěr jsme si poslechli píseň Dobrú
noc, má milá, kterou nám společně zazpívali a zahráli všichni účastníci koncertu.
Jménem celé naší školy i Domova bez zámku bych chtěla velice poděkovat panu faráři
Bohumilu Poláčkovi, že nám umožnil, aby se koncert v kostele uskutečnil. Dále velký dík
patří všem vystupujícím, neboť nám připravili nevšední zážitek, a samozřejmě děkujeme
návštěvníkům, jejichž hojná účast nás mile potěšila. Doufáme, že jste si z koncertu odnesli
co nejvíce dojmů, nasáli předadventní atmosféru a budete se těšit zase na příští setkání.
Eva Ulmanová

VÁNOČNÍ VÝSTAVA V BÍTEŠSKÉM MUZEU
Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře Zpravodaje na vánoční výstavu,
která proběhne od 21. do 30. prosince v prostorách muzea. Obsahem vánoční výstavy budou betlémy řezbářů Josefa Kejdy ze Skřinářova, Bohumila Vrby z Náměště nad Oslavou
a Pavla Maška z Velké Bíteše. Práce výše zmíněných pánů jste mohli v muzeu obdivovat
již v loňském vánočním období a vzhledem k velkému zájmu návštěvníků jsme se rozhodli
oslovit pány řezbáře i v letošním roce a požádat je o zapůjčení svých děl.
Vedle různých variací betlémů pana Kejdy, kde nebude určitě chybět ani betlém českých
osobností, budete mít možnost obdivovat náměšťský betlém pana Vrby a pohyblivý betlém
pana Maška. Naposledy zmíněný pohyblivý betlém bude zapůjčen pro výstavu do úterý
27. prosince včetně. Poté bude nahrazen betlémem statickým rovněž z dílny autora.
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Z loňské výstavy. | Foto: Ivo Kříž

Začátek vánoční výstavy betlémů,
umístěné v malém výstavním sálu muzea, připadne na středu 21. prosince
a otevřená pro veřejnost bude do pátku
30. prosince. Obvyklá otvírací doba
úterý až pátek 8.00 – 12.00 a 14.00 –
17.00 bude doplněna o mimořádnou,
a to ve svátky vánoční mimo Štědrý
den, tj. 25. a 26. prosince v čase 13.00
– 18.00 hodin. Ve čtvrtek 22. prosince
pak bude muzeum přístupno pouze do
12 hodin. Více informací o výstavě
a otvírací době naleznete na webu
www.muzeumbites.cz.
Ivo Kříž, Městské muzeum ve Velké Bíteši

VÁNOCE KARLA IV. NA KONCERTU BHP
V prosinci se můžeme těšit na vystoupení souboru Schola gregoriana pragensis.
Tento pátý koncert sezóny se koná pod záštitou starosty Velké Bíteše Ing. Milana Vlčka.
Letos v květnu jsme oslavili 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté
říše římské Karla IV., kterého považuje český národ za jednu z nejvýznamnějších osobností
své historie. My si jej připomeneme právě tímto koncertem, jehož hudební obsah se ponese
v duchu středověkých Vánoc. Soubor vydal k tomuto významnému výročí ve spolupráci se
sopranistkou Hanou Blažíkovou album příznačně nazvané Carolus IV.
Byl to právě tento významný panovník, který Praze vtiskl množstvím architektonických a výtvarných skvostů její nebývalou krásu. Pečoval o rozkvět duchovního a kulturního života v našich zemích. Hudba se rozvíjela nejen ve svatovítské katedrále, ale také
v prostředí pražské univerzity, kde zněly latinské duchovní písně a francouzská ars nova,
či v Emauzích postavených Karlem IV. za účelem provozování slovanské liturgie.
Řekněme si něco k souboru. Schola Gregoriana Pragensis se řadí mezi přední světové
interprety duchovní hudby. V roce 1987 ji založil David Eben, špičkový český odborník
na středověkou hudbu a profesor gregoriánského chorálu na univerzitě ve švýcarském Lucernu. Soubor se zaměřuje jak na interpretaci gregoriánského chorálu podle nejstarších
pramenů z 10. a 11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální
tradice včetně raného vícehlasu. Na koncertech zaznívají i unikátní, souborem objevené
skladby z 13. až 15. století. V repertoáru však lze nalézt i soudobou hudbu, kterou pro
těleso napsali mladí čeští skladatelé. Soubor natočil řadu ceněných CD, často koncertuje
doma i v zahraničí a v různých projektech spolupracoval s vynikajícími umělci a soubory.
Věřím, že teď už si zajisté nenecháte tento koncert ujít a přijdete v úterý 6. prosince do
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kulturního domu Velká Bíteš. Začínáme jako vždy v 19.00 hodin. Já se na tento vynikající
soubor těším už teď a srdečně Vás tímto za BHP zvu!
Ondřej Sedlák

HORY V SRDCI BALKÁNU, ČERNÁ HORA A ALBÁNIE
Hory na konci Evropy, hory mého
srdce, věčný zdroj inspirace a místo pohodových toulek stále ještě neobjevenými kouty Starého kontinentu. Poutavé
vyprávění o dvou nezapomenutelných
cestách na Balkán, emotivní fotografie
a autentická hudba v nové multimediální
projekci, na to vše vás srdečně zve Roman Janusz a Městská knihovna Velká
Bíteš ve čtvrtek 8. prosince v 17.00 ho„Hory v srdci Balkánu“. | Foto: Roman Janusz
din.
Kdesi na samém konci Evropy stále existují místa, kde se zastavil čas. Putování hlubokými údolími ve stínu skalnatých hor oživí vzpomínky na Evropu, jak ji dnes už neznáme… Krajinu idylických toulek bez shonu, krajinu bezcestí a setkání s až vražedně
pohostinnými lidmi, kteří vítají příchozího kalíškem rakije v ruce. Nebeská krása Prokletých hor, mystické temné hvozdy Černé Hory, poslední paprsky slunce a melodie pastýřské
ukolébavky na poloninách Bjelasicy… Tradice krevní msty v Albánii, země mercedesů
a bunkrů, kontrasty katolické víry a islámu… Tady v hor(s)kém srdci Balkánu, v pohořích
Černé Hory a Albánie, kde na poutníka občas čekají dobrodružství kořeněné orientem,
zatím zůstává ukryto kouzlo divokých zapomenutých hor…
Přednáška se uskuteční v Městské knihovně ve Velké Bíteši.
Roman Janusz a Hana Vokřínková

POD VLÁDOU SMYČCŮ
Listopadový koncert Bítešského hudebního půlkruhu jistě potěšil všechny milovníky
smyčcových nástrojů. Představil se nám pan profesor František Novotný a jeho žáci – houslisté Jiří Klecker, Sakura Ito, Klára Erdingerová-Staňková a violista Leoš Černý. Společně
pro nás připravili téměř dvouhodinový koncert plný krásné hudby.
Na úvod zazněla Sonáta A dur pro dvoje housle francouzského barokního skladatele
J. M. Leclaira. Přednesli nám ji společně František Novotný a Sakura Ito. V barokním duchu
se nesla i následující Chaconne in G pro housle a violu G. F. Händela. Je psána ve variační
formě a spojení houslí a violy vytváří zajímavě zbarvený měkký tón. Zejména v pomalých
částech se oběma hráčům podařilo navodit pocit klidu a nekonečného plynutí času.
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„Pod vládou smyčců“. | Foto: Otto Hasoň

V koncertu G dur pro čtvery housle G. P. Telemanna se nám konečně představili všichni
houslisté pohromadě a výsledkem byl bohatý zvuk a dokonalá souhra. Tři tria pro troje
housle B. Bartóka jsou psána ve stylu neoklasicismu a druhá věta svojí výstavbou částečně připomíná barokní styl. Zato v rychlé třetí větě byly jasně slyšet prvky maďarského
folklóru. První polovina koncertu byla zakončena cyklem Drobnosti op. 75a A. Dvořáka
v úpravě pro dvoje housle a violu.
Po přestávce jsme se ještě naposled vrátili do období baroka prostřednictvím Koncertu D dur
pro čtvery housle G. P. Telemanna. Tato skladba by se dala označit za dokonalý příklad slohové
čistoty. Umělcům se podařilo vytvořit křišťálově kompaktní zvuk, hlavní témata se hladce prolínala mezi jednotlivými hráči a celkově tvořila jedinečný harmonický celek. Na závěr jsme
se zaposlouchali do tónů Mozartovy Kouzelné flétny, jejíž nejznámější árie byly upraveny pro
čtvery housle až v roce 2012. Skladba má devět částí a milovníci Mozartových oper si jistě
přišli na své. Díky neutuchajícímu potlesku jsme se dočkali ještě dvou krátkých přídavků.
V průběhu koncertu se postupně vystřídali všichni žáci Františka Novotného a myslím,
že na ně pan profesor může být právem hrdý. Největší dík však přesto patří jemu. Jak jste
si jistě všimli, kromě toho, že tento pořad vymyslel a připravil, tak za celý večer neopustil
pódium a zvuk jeho houslí vévodil každé skladbě, což si rozhodně zaslouží obdiv.
Přeji všem návštěvníkům Bítešského hudebního půlkruhu krásný předvánoční čas a těším se na viděnou na dalším prosincovém koncertu nebo třeba na zájezdu do Vídeňské
státní opery.
Marika Kašparová
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KAREL ŠÍP: S NÁHLOVSKÝM PŘIVEZEME DO VELKÉ BÍTEŠE
PREMIÉRU!
Minipárty je zcela nová zábavná talk show, která je volnou alternativou velmi úspěšného televizního pořadu Všechnopárty. Oba pořady pojí to nejdůležitější – osoba moderátora, komentátora a baviče Karla Šípa. Do kulturního domu ve Velké Bíteši dorazí se svým hostem Josefem Aloisem Náhlovským dne 23. března 2017 od 19.00
hodin. Ve volném dialogu proberou umělecké začátky této ikony českého humoru,
jeho zážitky ze studentských let a spoustu dalšího. Moderátor slibuje, že rozhodně
nebudou chybět otázky na témata vskutku specifická, co se nejen osoby Aloise Náhlovského týče. Těmi jsou sportovní aktivity i cesty do zahraničí, opředené veselými historkami. Improvizovaná show volně navazuje na styl televizního pořadu Všechnopárty.
Kdo tento pořad zná, ví, že hostů bývá více. Minipárty využívá možnosti moderátora
a jeho hosta být svým divákům na dosah mimo televizní kamery. V rámci pořadu dostanou prostor dotazy diváků.
Se svým novým pořadem Minipárty zavítáte dne 23. 3. do Velké Bíteše. Hostem Vaší talk
show bude komik Pepa Náhlovský. To je slibný partner. Na co se mohou diváci těšit?
Každopádně se mohou těšit na veselé vyprávění nejrůznějších zážitků ze života nás
obou. Navíc se do pořadu budou moci také zapojit.
Jaký formát pořadu je Minipárty? Každý si samozřejmě vybaví Váši nesmírně úspěšnou a divácky oblíbenou televizní show Všechnopárty.
Televizní pořad se jmenuje Všechnopárty a tohle je takové jeho „mini vydání“. Proto
Minipárty. Místo tří hostů budu zpovídat jen jednoho – a to Josefa Náhlovského. Jedná se
o volné pokračování pořadu Všechnopartička. Navíc se u Vás v Bíteši bude jednat o premiéru.
Už nějakou dobu Vaši příznivci vnímají profesionální souznění takových stálic
české zábavní scény jako je Šíp – Náhlovský. Kdy k tomuto výjimečnému spojení
došlo?
Já jsem byl dlouho zvyklý působit na jevišti vždy v nějaké dvojici a s Pepou si v tomto
směru rozumíme. Jsme naladěni na stejnou vlnu humoru. Naše spolupráce proto trvá
zhruba už sedm nebo osm let.
Televizní pořad Všechnopárty je už léta na vrcholu diváckého zájmu pro svůj vtip,
náboj a samozřejmě zajímavé hosty, což potvrzuje i divácká anketa TýTý. Máte představu, kolik hostů jste už k sobě do pořadu pozval? A je mezi nimi někdo, kdo byl pro
Vás osobně nezapomenutelný?
Nevím, hosty spočítané nemám, žádné statistiky si nevedu. Pořad trvá skoro osm let.
Myslím, že se blížíme k třístému vydání, ale ani to nevím přesně. Jen těžko se mi vybírá
jeden host, který by v mých vzpomínkách výrazně vyčníval. Je jich víc.

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

Prosinec 2016 | 23

Potřebujete po roce natáčení vždy odpočinek? Relaxoval jste v létě?
Celé léto jsem trávil na chatě poblíž Karlštejna, takže jsem se maximálně zrelaxoval.
Mimo to jsem byl také s rodinou téměř dva týdny na ostrově Kos. V březnu se na Vás
budeme ve Velké Bíteši těšit.
I my se na Vás už moc těšíme a 23. 3. 2017 v kulturním domě na viděnou.
Karel Šíp
Moderátor, bavič, ale i scénárista, zanícený fanoušek fotbalu, příležitostný herec a baskytarista.
Své zkušenosti dnes jeden z nejoblíbenějších moderátorů sbíral už od dětství, kdy příležitostně hostoval
v Československé televizi. Tam také začal po studiu
pracovat jako produkční. V té době, jakožto ambiciózní baskytarista založil kapelu Faraon s Jiřím Schelingerem, později hrál s Františkem Ringo Čechem.
Před hudební kariérou dal přednost působení na obrazovce, i když jako autor je podepsán pod více než
dvěma sty texty písní. Proslavil se jako moderátor
pořadu Hitšaráda, posléze show Galasuperšou, Klip
klap, Horoskopičiny, Rozjezdy pro hvězdy, Všechnopárty,..Úspěšná byla jeho spolupráce s herečkou
Jiřinou Bohdalovou. V současnosti spolupracuje s komikem a bavičem Josefem Aloisem Náhlovským.
Josef Alois Náhlovský

Karel Šíp. | Foto: Archiv Karla Šípa

Je nezapomenutelný bavič, herec, komik. Byť
původně vystudoval pedagogiku čeština – dějepis, uchvátila ho zábavní scéna. Začínal společně s Petrem Novotným jako speaker skupiny
Fešáci. Z jeho projektů vyčnívá spolupráce s hereckým kolegou Josefem Mladým a také moderátorem Karlem Šípem. Je autorem humoristické
teorie o fiktivním národu starých Krušnohorců,
která je rozepsána v jeho knize Krušnohorská
kronika.
Předprodej vstupenek na „Minipárty“ byl
zahájen na Klubu kultury (1. patro), Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

Josef Alois Náhlovský. | Foto: Archiv J. A. Náhlovský
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PRŮBĚH OSLAV 20. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KOLPINGOVY RODINY

VELKÁ BÍTEŠ, které se konaly v sobotu 19. listopadu 2016
Stručný přehled

Hosté
Centrální sekretář Kolpingova díla ČR Libor Havlík a koordinátor činnosti Kolpingových rodin Michael Kubík. Město Velká Bíteš zastupoval místostarosta Ing. Tomáš Kučera
a bítešské hasiče, se kterými KR Velká Bíteš úzce spolupracuje, Bc. David Dvořáček.
Mše svatá
Hlavním celebrantem slavnostní bohoslužby byl P. Vít
Fatěna a společně s ním sloužili mši také P. Pavel Fatěna,
P. Miloš Mičánek a P. Miroslav Slavíček – všichni bítešští rodáci - a samozřejmě náš
bítešský kněz P. Bohumil Poláček. Takto společně sloužili
mši vůbec poprvé.
Slavnostní akt
Uskutečnil se po mši v Restauraci U Raušů. Po úvodních
Slavnostní mše svatá. | Foto: Petr Nováček
proslovech předsedy KR Velká
Bíteš Mgr. Ladislava Koubka, Mgr. Ludmily Fatěnové a zdravicích hostů došlo na předávání
darů a promítání fotografií z dvacetileté činnosti KR Velká Bíteš s doprovodným slovem
Mgr. Miriam Ševčíkové. Po těchto oficialitách následovala volná rozprava, podmalovaná
melodiemi hudebního tria Bohumilové.
Večer v Kulturním domě
Kromě hostů, členů a příznivců Kolpingovy rodiny přišli zejména mladí lidé a hudební
večer s Pavlem Helanem a kapelou Eremy si doslova užili. Pavel Helan původně slíbil
účinkovat jen hodinu, přesto zůstal celý večer, protože i jemu se zde moc líbilo. Opravdovým obohacením večera bylo vystoupení Katky Vrzalové, která zaujala publikum svým
nádherným hlasem, a to ji odměnilo zaslouženým potleskem.
Neděle 20.11.
Po mši svaté byla příležitost k neformálnímu povídání členů Kolpingových rodin,
kdy se především probíraly dojmy ze včerejšího večera. Potom se všichni odebrali do Do-
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Společné foto při loučení. | Foto: Petr Nováček

mova bez zámku. Němečtí přátelé hodnotili jeho vybavení jako supermoderní a velmi ocenili,
jak Domov bez zámku spolupracuje s městem a začleňuje se do života Velké Bíteše.
Dojmy hostů
Němečtí přátelé uvedli, že na našem příštím setkání můžeme čekat velkou účast z jejich
strany. Jednak proto, jak se jim líbil průběh oslav, jednak i díky tomu, že se tentokrát mimořádně potkáme v Praze, ve dnech 30. června – 2. července 2017.
V příštím čísle Zpravodaje bude zveřejněn záznam rozhovoru s našimi německými přáteli.
Alois Koukola

MONTESSORI DOMA: U NÁS V KUCHYNI
V neděli 4. 12. od 16.00 proběhne v prostorách ZUŠ seminář nabitý zkušenostmi maminky tří dětí, která praktikuje Montessori výchovu. Na semináři se dozvíte základní
pojmy Montessori pedagogiky, jak přizpůsobit dětem činnosti, které skutečně milují a nejde kupodivu o běžné hračky. Seminář bude tentokrát delší (3 hodiny a prakticky zaměřený, není koncipován na přítomnost dětí, proto si prosím zajistěte hlídání). Účastnický
poplatek činí 100 Kč - možno zaplatit na místě.
Téma semináře je Montessori doma: U nás doma v kuchyni. Vysvětlení základních
Montessori pojmů. Fotografie a videa u nás doma. Tipy a triky do kuchyně – jak je učit
umývat, čistit, loupat, krájet, smažit, vařit, prostírat, přenášet, skládat do myčky, uklízet,
umývat podlahy apod.
Více informací najdete na adrese: www.montessori-praxe.cz
Ladislav Koubek
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HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše zabývající se dobou (nyní již) před polovinou 20. století. Nyní RŮŽOVÁ ULICE,
DOMY ČP. 147 a 148:
Ještě do r. 1804, kdy proběhlo přečíslování domů, bývala obě čísla popisná součástí jednoho
domu. Tento dům míval jedinečné postavení v ulici, neboť u něho až dosud vybíhá Kozí ulice
do ulice Růžové, a tak býval vnímán jako rohový. Proto byl kupříkladu r. 1594 připomenut
držitel domu jakýsi Nárožník. Dům ovšem existoval i r. 1414, ale soupis poplatníků v městské
knize pro následující část Růžové ulice neumožňuje dostatečnou orientaci (proto v dalších dílech seriálu upustím od pokusů přiřazovat jména k jednotlivým domům v tomto roce). Nejspíše
právě zde a v bezprostředním okolí se počátkem 13. století nacházelo nejstarší bítešské osídlení,
snad osada nebo spíše zeměpanský dvorec. Tuto hypotézu, která čeká na své archeologické
ověření, přinesl Dušan Cendelín na základě rozboru starých cest.
Gruntovní knihy vypovídají, že r. 1619 Šimek Tipal prodal dům za 200 moravských zlatých
Jiříku Noskovi, který zároveň přikoupil „slepice čtyry, kohouta, měřici žita, telátko, sousek pro
obilí, dvě stolice, štok, s rolí na Rejtoku dvoje hony za dva díly šíři a druhej kus v Zástavách“.
Asi r. 1624 získal dům „na rohu“ Šebek Lánů, který jej v roce 1626 přenechal v téže ceně
Jiříkovi Tesaři. A „nicméně co jest Šebek prodatel gruntu na něm totiž 50 zlatých vyplatil,
ty jest Jiříkovi Tesaři z lásky daroval a jako připrodal“.

Domy čp. 147 a 148 v současnosti. | Foto: Jan Zduba
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Během třicetileté války se cena domu snižovala, když r. 1638 zakoupil dům sládek Jan Prodlyl za cenu již jen 80 mor. zl. Za tutéž cenu jej následně r. 1645 zakoupil Jakub Hůlka.
Pak r. 1660 městský úřad se svolením vrchnosti prodal „grunt místo pusté ve Psí ulici,
ležící z jedné strany na rohu“ i s polnostmi, a to za cenu pouze 30 mor. zl. Janu Ondrákovi
(syn Ondřeje Havlů a vnuk krejčího Havla Ouhrábka/Čermáka) pocházejícího patrně ze Křoví.
Roku 1682 zdědil dům syn Daniel Ondrák. Ten však brzy zemřel, načež městský úřad r. 1685
prodal na místě Danielovy matky vdovy Doroty dům za cenu 50 mor. zl. Samuelu Fialovi;
„však on hospodář nadjmenovaný Dorotě vdově do její libosti při sobě jí bytu přáti má“. Roku
1728 zdědil dům syn František Fiala, po kterém byl r. 1731 připsán novému manželovi vdovy
Alžběty Josefu Jelínkovi, „to ale z tej příčiny, že jest [se] uvolil po nebožtíkovi Francovi Fijalovi zvostalého syna Jana, kterémuž by podle postupnosti dědičně přináležel, až do dospělého
věku a zrostu živiti“. Jelínek dům stavebně zhodnotil o 17 rýnských zlatých 20 krejcarů.
V r. 1738 zakoupil dům v ceně stále 50 mor. zl. Jan Tulipán s tím, že Františku Fialovi po
dosažení dospělosti postoupí dům nebo mu vyplatí výše uvedenou částku za stavební náklady
jeho otčíma. Podmínka však splněna nebyla, když r. 1764 před městský úřad „předstoupíc
v domě radním Johannes Fiala koželoský tovaryš, pozůstalý syn po nebožtíkovi Francovi Fialovi, se svým strejcem Jiříkem Fialou žádajíc, aby ten domek po jeho rodičích v Psí ulici pozůstalej, v roku 1738 ale s jistými vejměnkami Janovi Tulipanovi sice prodanej, které vejměnky
poněvadž zachovány nebyly a protož ten prodaj a ani zápis obstát nemohl, nyní jemu dědičně
zapsanej byl, přičemž se prohlásil, že ačkoliv povinen nejni, poněvadž roli, které k tomu gruntu
patřilo, totiž jeden kus pod 5 mír jeho teta Teresia Tulipánka prodala, jejím čtyrem synům ještě
osum rejnských k jejich důležité potřebě dáti povinen bejti chce a bude. I prohlížejíce počestný
ouřad v tom spravedlivost bejti, k tomu zápisu přivolil“. Zdá se, že se obě strany porovnaly
a r. 1773 zdědil dům stejnojmenný Tulipánův syn zedník Jan Tulipán. Ten jej i se svou manželkou Annou postoupil r. 1800 dále svému nastávajícímu zeti ševci Petru Svačinovi a jeho
nastávající manželce Františce.
Následně r. 1816 měšťan Petr Svačina prodal bednářovi Janu Ondrákovi „ten svůj vlastní
v Velkej Biteši v Růžovej ulici pod numerem 147 nově situirovaný sousedský dům i s tou při něm
se vynacházející domovní zahrádkou, jakož i ten v tomto gruntě vystavený domek pod numerem
148“, za 2100 zl. hotově. A to „s tou vejměnkou, aby Johann Tulipán se svou manželkou jakožto
rodičové jeho manželky až do obouch smrti v tomto vejměnčným domku pokojně obydlí beze
všechny překážky měli“. Ondrák pak r. 1820 zmíněný domek čp. 148 odprodal. Roku 1834
postoupil zmenšený dům čp. 147 v ceně 280 zlatých svému stejnojmennému synovi Janu Ondrákovi. Ten měl vyplatit do sirotčí pokladny 40 zl. dluhu, na další dluh Antonínu Novotnému
80 zl. a svým sourozencům Josefovi, Františce a Marianě každému po 40 zl. Později r. 1868
Ondrák postoupil dům v ceně 1000 zlatých Janu a Terezii Pařízkům. V r. 1902 byl dům připsán Josefu a Marii Mazánkům. Od r. 1920 Marie Mazánková vlastnila dům sama, načež jej
r. 1930 postoupila Leopoldu a Anežce Mazánkům. Následně r. 1937 byla Anežčina polovina
připsána Anastázii Procházkové, r. 1939 provdané Mazánkové.
Samostatný dům čp. 148, tedy „ten svůj vlastní při jeho sousedským domě pod numerem 148
situirovaný domek i s tou při něm sadami obsazenou zahrádku“, odprodal r. 1820 za 500 zla-

28 | Prosinec 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

tých Jan Ondrák Matěji Kozovi. Jelikož tehdy ještě v domku bydleli staří Tulipánovi, Ondrák
přislíbil Kozovi „společný obydlí v jeho domě pod numerem 147 se vším pohodlím beze všeho
platu“. Tento domek pak r. 1846 koupili za 210 zlatých Jan a Anna Ondrákovi. Tito jej r. 1871
postoupili v ceně 300 zlatých Antonínu a Josefě Ondrákům. Poté jej r. 1881 koupili za 630
zlatých Václav a Marie Pišínovi. Mariina polovina byla r. 1885 připsána Karolíně Pišínové
rozené Roušové. V r. 1901 koupila dům Marie Pařízková, od které jej r. 1904 koupili Albert
a Marie Haklovi. Od nich jej dále r. 1910 koupila Filoména Brychtová, r. 1919 provdaná
Valentová. V r. 1954 byl dům připsán Albíně Dítětové.
Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11788, fol. 29, 68, 69, 339, kn. č. 11789, fol.
46, 47, 271, kn. č. 11792, fol. 4, 13, kn. č. 11797, fol. 57, 58, 62. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Růžová ulice, č. kn. vl. 85, 86. Dušan
CENDELÍN, Cesta v krajině : Krajina v cestě : Historické spojení západní Moravy s Malou Hanou,
nepublikováno. Jan ZDUBA, Skandální zmrtvýchvstání Josefa Jelínka v roce 1754, Zpravodaj města
Velké Bíteše, březen 2015, s. 26–28.

Jan Zduba

ARCHEOLOGICKO-GEOLOGICKÝ VÝZKUM HRÁDKU ROHY
Osmé zastavení naučné stezky „Svatá Hora“ pojednává o hrádku v lesní trati Na Rozích, nacházející se na katastrálním území Skřinářova poblíž silnice Skřinářov-Heřmanov.
Hrádek dlouho zůstával mimo pozornost vědeckého zájmu. První dokumentace lokality
provedl Dušan Cendelín až v roce 1999, kdy byl pořízen nákres a popis hrádku, datovat se
jej však přesvědčivě nepodařilo. Výsledky byly publikovány také roku 2001 v Ilustrované
encyklopedii moravských hradů, hrádků a tvrzí Miroslava Plačka.

Výzkum na Hrádku Rohy 16. 10. 2016. | Foto: Jan Zduba
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Nový průzkum proběhl na popud členů
Muzejního spolku Velkobítešska RNDr. Josefa Hájka, CSc. a Jana Zduby, ve spolupráci s Akad. Ing. arch. Janem Velkem. Vedení se ujal prof. PhDr. Josef Unger, CSc. se
svými spolupracovníky z Antropologického
ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy
univerzity (RNDr. Robin Pěnička, Ph.D.,
Mgr. Tomáš Mořkovský, Mgr. Martin Mazáč).
Ke konzultacím byli přizváni další odborníci
(doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. z Ústavu
geoniky AV ČR, RNDr. Lubomír Maštera,
CSc., členové Klubu Augusta Sedláčka bratři
Kořínkovi). Průzkum proběhl 16. a 21. října
2016 a řešil osídlení hrádku a původ mohutných kamenů v příkopu.
Bylo konstatováno, že se jedná o velmi
dobře
dochované středověké opevnění typu
Vzorek mazanice a tuhové keramiky z Hrádku Rohy.
Foto: Jan Zduba
motte. Tímto výrazem, převzatým z francouzštiny, je označováno opevněné sídlo vystavěné na uměle nasypaném návrší tvaru komolého kužele obklopeného příkopem. Čtvercový příkop hrádku Rohy měří na vnější straně
30 x 30 m, hluboký je 1,4 až 1,8 m. Návrší v jádře příkopu má plochu asi 80 m2 a převyšuje okolní terén o 2 m. Na návrší bylo objeveno menší množství zlomků tuhové keramiky, do červena vypálené mazanice s otisky dřeva, uhlíků a jeden zkorodovaný starý
hřebík. Nalezenou keramiku lze datovat do druhé třetiny 13. století, případně i do přelomu 13. a 14. století. Tyto artefakty mohou být dokladem buď starší sídlištní struktury
předcházející budování hrádku, nebo provizorní dřevěné stavby související s činností při
kopání příkopu a budování návrší. Dále bylo zjištěno, že kamenné balvany, které jsou
tvořeny krystalickými břidlicemi-migmatity, se vyskytují pouze uvnitř příkopu a nepokračují mimo něj ani plošně ani do podloží. Kameny, z nichž některé váží okolo 400 kg
a jejichž celkový objem činí přibližně 40 m3, byly po vykopání příkopu dopraveny na
místo z rozsutěných skalek ve východním podhůří Svaté hory. Pravděpodobně se měly
stát surovinou pro kamenické zpracování, ke kterému nedošlo. Je zjevné, že hrádek Rohy
je torzem, při jeho budování byly provedeny pouze zemní práce, výstavba se omezila na
lehkou dřevěnou konstrukci, později spálenou, osídlenou pouze dočasně.
Zdroje: Josef UNGER – Josef HÁJEK, Nálezová zpráva : Skřinářov, Rohy, motte : Zjišťovací výzkum, nepublikováno, 11 s. Jan VELEK, Tvrz Rohy u Skřinářova : Vyhodnocení objemu a množství
kamenných bloků v okolí terénních úprav pro stavbu tvrze, nepublikováno, 2 s.

Josef Hájek a Jan Zduba, Muzejní spolek Velkobítešska
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI - KAPR

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Úvodem
V posledních letech narůstá poptávka po zdokonalení či dokonce ke změně způsobů
vaření. Inspirací bývá jak současná zahraniční kuchyně, tak i kuchyně místní historická.
Je zřejmé, že různé styly kuchyní obnášejí různé způsoby uvažování při vaření a používání
různých druhů surovin, jejich různých kombinací a způsobů přípravy. Tento stále sílící
trend, související se snahou o vyšší kvalitu života, se nyní začíná odrážet i v bítešském
Zpravodaji. Časopis je to zaměřený především na bítešské dění, tudíž i zaměření seriálu
vychází zevnitř města, zvláště když jsou jeho základem bítešské městské účty z barokní
doby. Začínající seriál tak chce, vzhledem k rozsahu poměrně skromně, poukázat na historické způsoby vaření ve Velké Bíteši.
Je ovšem třeba začít připomenutím, že daný způsob vaření neodpovídal vždy pouze
místním klimatickým a finančním podmínkám, ale též že jej ovlivňovaly porůznu rozšiřované kuchařské knihy. V českých zemích jsou takové kuchařky známy od konce
15. století. Na základě jejich porovnání bylo zjištěno, že období od konce 15. století až do
poslední třetiny 18. století tvoří v pojetí české i moravské kuchyně víceméně jednotný celek.
Od konce 18. století k nám pronikal stále silněji vliv měšťanské Vídně, který zdejší kuchyni významně proměnil. Později počátkem 20. století se začaly prosazovat zásady zdravé
a dietetické kuchyně, vycházející z dosavadních poznatků vyvíjející se vědy. Tento trend se
prolnul zvláště v důsledku velkých válek s hledáním a vytvářením různých potravinových
náhražek a doplňků, které zvláště po 2. světové válce pomohly odstranit hladovění. Druhou stranou tohoto trendu je změna charakteru surovin a z ní vyplývající potřeba hledání
nových postupů v kuchyni. Následující vývoj tak stále hledá rovnováhu mezi tlakem na
nízkou cenu (v českém prostředí provázaným s požadavkem účelnosti) a tlakem na vysokou jakost a nezávadnost potravin, přičemž vstup množství potravinářských nadnárodních
řetězců na zdejší trh od 90. let utvrdil a podpořil důraz tlaku prvního jmenovaného.
Úpravy kapra
V měsíci prosinci vyniká z možných svátečních příležitostí pohoštění štědrovečerní
hostina. Ta je v současnosti téměř výhradně spjata s úpravami kapra. Přitom v roce 1933
se chovanky tříměsíčního hospodyňského kurzu ve Velké Bíteši, který navštěvovala má
babička Antonie, neseznámily se žádným receptem na ryby. Přesto tu bylo známo několik
úprav ryb. Kupříkladu má rovněž bítešská prababička Magdalena (1875–1964) měla ve
svém rukopisném receptáři poznamenánu kapitolu „Vánoční kuchyně“ a zde čtyři více-
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méně již moderní recepty (rybí polévka, polévka z vnitřností ryb, kapr na černo a smažená ryba). Mohlo by se tak zdát, že tradice štědrovečerního kapra je tu poměrně nová.
Ale v Bíteši kupříkladu ve 2. polovině 17. století obec prodávala ryby ze svých rybníků
a sádek u kašny i vyloženě ke Štědrému večeru (1667), i když v té době bylo nejvíce ryb
snězeno v podzimních a méně v zimních měsících. Kapr či jiná zdejší ryba samozřejmě
nebývala jediným možným štědrovečerním pokrmem. Přímo na Štědrý den totiž představitelé města vydávali dle starého obyčeje „poctu“ vrchnostenským úředníkům do Náměště
a zdejšímu farářovi ve formě telecího masa a farář jakožto koledník dostal navíc máz vína
(1661). Obliba ryb byla tedy provázána s nabídkou, totiž s množstvím zdejších rybníků,
jejichž význam zde dominoval zejména v 16. století, a v návaznosti na tuto oblibu se šířily
a vznikaly nové recepty úprav ryb.
Pro období baroka nebyla ve Velké Bíteši zjištěna žádná zvláštní úprava kapra pro štědrovečerní hostinu. Ale kombinací znalosti obsahu obecních účtů a tehdejších kuchařských
knížek lze odhadnout, jak nejspíše mohl být kapr v radniční kuchyni běžně připravován.
Nápadné je v těchto případech větší množství pořizovaného másla - na dva kapry běžně
půl mázu (asi cca 0,5 l) a absence náročnější sladké úpravy. Nejzákladnější přípravou býval patrně osolený kapr osmažený na másle, zalitý omáčkou z téhož másla a s předvařenou a v tomtéž másle osmaženou cibulí a kořenem petržele (24. 1. 1697 pro vojáky).
Někdy byla omáčka obohacena o vejce, česnek a pepř (26. 1. 1697 pro vrchnostenské úředníky), případně mléko (8. 2. 1697, kapr + máslo + vejce + mléko) a v účtech přirozeně nezmiňovanou kapří krev. Jindy mohl být kapr použit do sekané nebo mohl být nadíván, anebo
nejspíše byl podáván s pivní omáčkou, pro což svědčí nákup těchto surovin: kapr + máslo +
žemle (někdy i chléb) + pivo + ocet + sůl (někdy koření). Na takový způsob byl kapr připraven 13. 1. 1679 na společný oběd představitelů města s lajtenantem Pálffyho regimentu nebo
21. 2. 1684 na večeři rovněž na radnici po návratu primátora města z Brna.
Kapr na černo podle receptáře Magdaleny Jeřábkové
Dá se do kastrolu kousek másla, pokrájená mrkev, petržel, celer, cibule, citrónová kůra,
bobkový list, malinko tymiánku, 10 pepřů, 10 zrnek nového koření, 5 hřebíčků, kousek
zázvoru, 6 ořechových jader, 10 suchých švestek, kus chlebové kůrky. Na to se naleje
trochu piva sladkého, 1/6 litru octa, rybí krev a nechá se asi 1 hodinu vařit. Pak se do toho
vloží připravená ryba, ponechá asi 1/2 hodiny vařit, uvařená se vyjme a na mísu složí,
pak se přidá do omáčky tolik strouhaného perníku, aby nabyla dostatečné hustoty, kousek
páleného cukru, trochu povidlí, nechá vše povařit a pak procedí. Do procezené přidají se
na nudličky nakrájené mandle, hrozinky, ořechová jádra, trochu červeného vína, nechá
povařit a pak do ní vloží ta ryba. Kapr na černo je lepší, uvaří-li se den před tím, než se
k jídlu podává. K tomu obyčejně knedlíky.
Zdroje: Rukopisný receptář Magdaleny Jeřábkové (1875–1964). Rukopisný receptář Antonie Jeřábkové (1916–2009), jehož základem jsou recepty z tříměsíčního hospodyňského kurzu absolvovaného ve Velké Bíteši ve dnech 1. 5. – 30. 7. 1933. Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké
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Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava XVIII., 2014, s. 183–236. Magdalena BERANOVÁ,
Jídlo a pití v pravěku a ve středověku, Praha 2012 (dotisk 2. vydání), 512 s. TÁŽ, Tradiční české
kuchařky: Jak se vařilo před M. D. Rettigovou, Praha 2001, 280 s. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění
kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 2012, 592 s.

Jan Zduba

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ZASLOUŽILÍ FUNKCIONÁŘI
SH ČMS okrskový výbor Velká Bíteš každoročně pořádá setkání zasloužilých hasičů
a dlouholetých funkcionářů, kteří celý svůj život zasvětili dobrovolné požární ochraně
a ochraně majetku bližních. To letošní proběhlo v sobotu 29. 10. 2016 v obci Košíkov.
Ráno se účastníci setkání shromáždili v hasičském domě, odkud autobusem odjeli do Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR-Sklad Jihlava a Záchranného útvaru HZS
ČR-Záchranné roty Jihlava. Hasičští senioři si pod vedením ing. Vlastimila Gotharda pro-

Ze setkání zasloužilých funkcionářů. | Foto: David Dvořáček
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hlédli skladové prostory prostředků pro humanitární pomoc občanům ČR. K okamžitému
výdeji je zde připravena materiální a věcná pomoc a prostředky pro nouzové přežití obyvatelstva v případě velkých mimořádných událostí, převážně povodní. Dále si prohlédli speciální polygon pro zkoušky jízdy v klidné vodě Technického ústavu požární ochrany HZS
ČR. Ten je vybudován za účelem testování a zkoušek požárních automobilů a techniky,
která je během zásahů používána v podmínkách jízdy ve vodě, a to zejména při povodních.
Polygon je dlouhý 54 metrů a hasičská auta se mohou brodit až do hloubky 1,6 metrů.
Velitel čety ppor. Ing. Bc. Filip Večeřa přítomné seznámil se speciální technikou, kterou
Záchranný útvar disponuje k likvidaci mimořádných událostí (zejména povodní).
Po ukončení prohlídky se účastníci opět přemístili do Košíkova, kde probíhala druhá
část jednání. V sále hasičského domu se sešlo 36 dlouholetých členů hasičských sborů
z celého okrsku Velká Bíteš a řada hostů. Po společném obědě přítomné přivítal a jednání
zahájil starosta okrsku Ludvík Zavřel, který přednesl zprávu o činnosti okrsku Velká Bíteš
za rok 2016. Vedoucí OORZH Ladislav Fajmon seznámil s činností aktivu Zasloužilých
hasičů a klubu Zasloužilých hasičů vč. informací o dění v Okresním sdružení hasičů Žďár
nad Sázavou. V Kraji Vysočina bylo dosud uděleno 312 titulů Zasloužilý hasič, z nich je
155 žijících. V OSH Žďár nad Sázavou byl titul Zasloužilý hasič udělen 76x, z toho je 40
žijících. Vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje Ladislav Švejda seznámil s hasičským děním v Jihomoravském kraji. Zde se nejvyšším titulem honosí 177 členů,
z toho 7 žen. S novinkami na HZS Kraje Vysočina-požární stanice Velká Bíteš seznámil
velitel ppor. Bc. Miroslav Volf. Dále zazněly informace o činnosti Klubu historické hasičské techniky při OSH Žďár nad Sázavou, námětová sekce „Sběratelů předmětů hasičstva
a kuriozit“, Odborné rady hasičské historie-Klubu hasičské historické techniky OSH Brnovenkov a Ústřední odborné rady historie a muzejnictví SH ČMS. Po oficiální části ještě
pokračovala spontánní bratrská zábava.
David Dvořáček

OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ MANŽELŮM ROBOTKOVÝM
Děkujeme paní Robotkové a jejímu manželovi za to, s jakým pochopením a porozuměním se vžili do dětské duše a věnovali naší dceři „kamarádku“. Z pohledu nás zdravých lidí je to sice pouze figurína, ale pro naši postiženou dceru je to kamarádka, přítelkyně, které může vybrebentit všechno to, co ji napadne, a která ji nikdy neopustí. Je
totiž stejná jako ona..... Když jsme nedávno v prodejně MR kupovali pro děti oblečení,
zaujala Jitku dětská figurína, která stála těsně u jejího kočárku. Jituška je šestiletá slečna,
která nechodí a ani nemluví, protože má od narození DMO. Když jsem jí řekla, že ta
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„Figurína Bára“ s Jitkou. | Foto: Rodinný archiv

holčička (figurína) je vlastně taky jako ona,
taky nemůže chodit ani mluvit, tak se ji snažila chytit za ruku a něco jí ve své osobité řeči
celou dobu povídala. Ve chvíli, když jsme chtěli
odejít z prodejny, Jitka propukla v pláč, nic nepomáhalo. Ani vysvětlování, že ta druhá holčička
v prodejně bydlí, že nemůže s námi jít. Jitka plakala celou cestou domů. Napadlo nás, že jediné
řešení bude podobnou figurínu zakoupit. Než
jsme však přešli od nápadu k činu, zavolala nám
paní Robotková, že se z manželem domluvili
a figurínu, pardon, přítelkyni, Jitce koupí a věnují. A opravdu. Za pár dní jsme si figurínu,
pardon Báru vezli domů. Nesmírně nás potěšilo
a dojalo spontánní rozhodnutí manželů Robotkových a upřímně jim za to děkujeme! Děkuje taky
Jituška i její bráška (dvojče) Davídek, který pomáhá Báru oblékat i krmit.
Dana a Jiří Nehybkovi

ZA JOSEFEM ONDRÁKEM (*30. 3. 1924 †23. 10. 2016) VELKÁ BÍTEŠ
V neděli 23. října 2016 zemřel bítešský rodák
a patriot Josef Ondrák, skromný a pracovitý člověk,
ale především zapálený a pravověrný „prvobrňák“.
Odešel po naplněném životě ve věku 92 roků. Narodil se
30. března roku 1924 v rodině stolaře a vyrůstal společně
s mladší sestrou Květoslavou nejprve ve Velké Bíteši
v ulici Za Potokem, v zrekonstruovaném domě po otcových rodičích, s přistavěnou stolařskou dílnou.
Bohužel, v roce 1934 zničil požár veškeré zařízení
dílny a značně poškodil i rodinný dům, a tak si jeho
otec našel práci v Brně, kam jej následovala i rodina.
Pro vnímavého chlapce to nebylo příliš snadné dětství a dospívání - hospodářská krize, válka...V Brně
chodil do „měšťanky“ (II. stupeň ZŠ) a těsně před
Josef Ondrák. | Foto: Rodinný archiv
vypuknutím druhé světové války začal 1. září 1939
studovat na „Vyšší průmyslové škole strojnické“ na Sokolské ulici, kterou ukončil
maturitou s vyznamenáním v roce 1943. Dostal umístěnku do Českomoravských strojíren v Praze a byl přidělen do projekce ústředního vytápění a následně do konstrukce
přípravků.
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První poválečný rok 1946 je spojen s počátkem jeho pracovní kariéry v První brněnské
strojírně. Začínal jako konstruktér v konstrukci potrubí a armatur v Brně, v roce 1953
přešel do nově vybudovaného pobočného závodu ve Velké Bíteši jako vedoucí konstrukce,
v roce 1957 se stal vedoucím technického úseku a v roce 1960 výrobně-technickým náměstkem ředitele. V roce 1967 dokončil studia na Podnikovém institutu v Brně. Společně
s manželkou Zdislavou vychovali syna Jiřího.
Díky svým pracovním výsledkům, píli a svědomitosti i příkladnému osobnímu životu
byl v roce 1979 jmenován ředitelem bítešského závodu První brněnské strojírny. Bylo to
období pokračujícího rozvoje firmy a zahájení výroby velkých turbodmychadel, parních,
spalovacích a expanzních turbín, turbín pro zkapalňování plynného helia, vodních a palivových čerpadel. Začala také výstavba dvou nových výrobních hal - pro výrobu turbín
a pro speciální (leteckou) výrobu. Ve funkci ředitele setrval až do odchodu do důchodu
v roce 1984. Poté byl ještě dva roky odborným poradcem podnikového ředitele.
Možná bude vhodné uvést slova rozloučení, která zazněla v obřadní síni, z nichž je
patrné, jaké úctě a vážnosti se ředitel Ondrák těšil u současného vedení firmy i u svých
bývalých spolupracovníků:
„... A proto mi dovolte, abych z pověření generálního ředitele První brněnské strojírny
ve Velké Bíteši pana inženýra Milana Macholána pronesl slova uznání a poděkování panu
Josefu Ondrákovi, kterými hodnotí jeho práci, která přispěla k vybudování pevných základů pro rozvoj První brněnské strojírny, kterými oceňuje jeho podnět k sepsání publikace
„55 let První brněnské strojírny ve Velké Bíteši“ i jeho práci v čele autorského kolektivu,
a váží si toho, že i přes vysoký věk se stále zajímal o dění v První brněnské strojírně...“
A řečník dodává:
„Připadá mi, že jej vidím, jak zamyká svoji kancelář, naposledy prochází branou závodu, ... jde s námi pomalu dolů do města a jen tak mimochodem pronese: „Tak se tady
držte - v té „naší fabrice“ – měl jsem ji rád, ale teď už musím jít ...“
Josef Ondrák nebyl jen vedoucím pracovníkem PBS, angažoval se i veřejně a mnoho
úsilí věnoval také bítešskému sportu. Nejenže byl v mládí úspěšným šachistou, ale dokázal také využít svoje postavení a pomohl bítešským hokejistům s organizací a finančním
zajištěním výstavby umělé ledové plochy a jako důchodce dozoroval výstavbu travnatého
hřiště na fotbalovém stadionu.
Co dodat? – Snad jen malé zamyšlení:
Je dobré, že se Bítešáci ještě dokáží naposledy rozloučit se svými spoluobčany,
a to v poměrně hojném počtu. Někteří nejdou - stejně prý zesnulému už nepomohou,
ale o tom to není. Otevřený hrob byl vždy podnětem k zamyšlení - nad smyslem života,
nad tím, co jsme se zesnulým prožili. Zde neplatí žádná materiální měřítka, zde, v tichosti,
se nevědomky posouváme do oblasti duchovna a zjišťujeme, že nás ta účast nějak povznáší, zjišťujeme, že jsme jen nepatrnou součástí nějakého vyššího celku – národa, Země,

36 | Prosinec 2016

Zpravodaj Město Velká Bíteš

www.velkabites.cz | www.bitessko.com

vesmíru. To věděl i pan Josef Ondrák a z toho pramenila také jeho skromnost a neúnavná
práce pro rodinu, pro město, pro závod i pro společnost.
Díky pane Ondráku za nás za všechny, za představitele města i za redakci Zpravodaje!
Alois Koukola

PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Právě se nacházíme v posledním měsíci v roce, kdy tou nejdůležitější a nejočekávanější událostí jsou vánoční svátky. Někdo se na ně hodně těší, někdo je naopak moc nemusí z různých
důvodů. Já osobně mám vánoční i ten předvánoční čas velmi ráda. Mám ráda vůni čerstvě
upečeného cukroví, vánoční výzdobu, vůni jehličí, koledy a také se těším na to, že svoje blízké
překvapím nějakým dárečkem. Další věcí, na kterou se o svátcích těším, je odpočinek od pracovních povinností a také chvíle strávené s rodinou. Často se mi ale stává, že když ty toužebně
očekávané svátky přijdou, pro práci kolem občerstvení, výzdoby, přípravy a také díky mnoha
návštěvám najednou zjistím, že vše moc rychle uteklo a moje očekávání pohody se tak úplně
nenaplnilo. Vrátím se zpět do zaběhnutých kolejí s pocitem určitého zklamání.
Nedávno jsem slyšela zamyšlení o tom, že mnoho lidí je vlastně pořád nespokojených.
Buď vzpomínají na příjemné zážitky v minulosti, nebo se těší na něco úžasného, co je teprve čeká. A vlastně v současnosti, kdy probíhá jejich každodenní život, neprožívají radost
a uspokojení. Uvědomila jsem si, že je na tom kus pravdy a že to tak také občas mám.
Možná to někteří z vás znají. Jak z toho ven? Jak žít každý den s radostí a užívat si toho,
kým jsem, co mám a co dělám bez ohledu na okolnosti?
Pokud řešíte podobné otázky, ale třeba i jiné problémy, přijďte si o nich popovídat.
Ráda bych vás pozvala na naše bohoslužby, které se konají kromě první neděle v měsíci,
kdy jezdíme do sboru ve V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači) od 17.00 hodin.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině,
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného
občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje příjemný adventní čas a požehnané vánoční svátky
Věra Pokorná

POZVÁNKA NA VČELAŘSKOU VÝSTAVU
Ve výstavní síni Klubu kultury na Masarykově náměstí 5 ve Velké Bíteši se od 8. prosince do 13. prosince uskuteční již tradiční včelařská výstava. Český včelařský svaz Velká
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Bíteš ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury zve návštěvníky k ochutnávce a nákupu dobré medoviny, kvalitního medu, perníčků a jiných „dobrot“ od včelařů.
O Mateří kašičce

Redakce

Včelařství je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti,
který člověku přinášel v každé
době značný prospěch. S vývojem lidské společnosti se měnilo
i hodnocení jednotlivých složek
užitečnosti včel. Například s výrobou cukru klesl význam medu
jako základního sladidla, s rozvojem petrochemie se přestal
používat včelí vosk ke svícení,
s rozšířením koncentrace ploch
zemědělských hmyzosnubných
Z loňské výstavy. | Foto: Archiv ZO ČSV Velká Bíteš
rostlin naopak vzrostl význam
včely jako opylovatele, postupně došly ocenění i ostatní včelí produkty a vzrostl význam
včelařství ve využívání volného času člověka a v ochraně životního prostředí. Nejdůležitější užitek z chovu včel je jejich opylovací činnost, která se odhaduje na 80 – 90 % z jejich
celkového užitku pro člověka. Je to dáno i tím, že včely jako jediný hmyz přežívají zimní
období ve velkých společenstvích (zpravidla 10 000 – 20 000 jedinců) a hned v jarních
měsících jsou schopny zabezpečit opylení cizosprašných rostlin. Ke včelím produktům pak
kromě medu řadíme vosk, pyl, propolis, včelí jed a mateří kašičku.
Mateří kašička je výměšek hltanových žláz včelích dělnic, které ji nejvíce produkují
mezi 6. až 12. dnem života. Tato krmná šťáva slouží jako potrava včelích a trubčích larev
v prvních třech dnech larválního stadia a je výhradní potravou včelí matky nejen v období
larválního stadia, ale po celý život. Dělnice i včelí matka se líhnou ze stejných oplozených
vajíček, trubci z vajíček neoplozených. Zatímco larva budoucí dělnice obdrží jen několik
setin gramu kašičky a dále je krmena směsí vody, medu a pylu, larvička budoucí matky
doslova plave asi v ¼ gramu kašičky. Ze stejného vajíčka se díky kvalitnější potravě vylíhne matka s vyvinutými pohlavními orgány, která žije (zpravidla tři až pět let) mnohem
déle než dělnice. Mateří kašička je hustá, smetanově žlutá látka typické vůně a kyselé chuti
s pH od 2,5 do 4,8. Protože je směsí různých látek, není zcela rozpustná ve vodě ani v etylalkoholu, chloroformu, acetonu a fyziologickém roztoku. Zpravidla se uvádí toto složení
kašičky: objem vody 65 – 70%, obsah cukrů do 12%, bílkoviny 13,5%, tuky 3% a minerální látky do 0,3%. Spektrum minerálních látek je velmi bohaté a některé z nich, jako železo, kobalt a zinek, jsou organicky vázané. Tukové frakce tvoří decenové kyseliny, fenoly,
steroly, fosfolipidy, vosky a neutrální tuky. Zvýšená koncentrace cukrů v mateří kašičce
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oproti krmné kaši dělničích larev má stimulující účinek na kastovou diferenciaci matek od
dělnic a může být hledaným faktorem určující vývin pohlavních orgánů u matky. Cukry se
v mateří kašičce vyskytují jednak volně a jednak ve formě glykoproteinů. V kašičce byla
nalezena glukóza, fruktóza, sacharóza a ribóza. Nukleové kyseliny se vyskytují v množství
okolo 0,35%, aminokyselin bylo prokázáno asi 25 druhů. Většina bílkovin kašičky jsou
různé enzymy, byl prokázán peptid s hormonálními účinky a prakticky všechny známé
vitamíny.
Pracovní postupy při získávání mateří kašičky ze včelstev mají mnoho společného
s chovem nových matek. Cíl je však jiný – dosáhnout co největšího množství přijatých
matečníků bohatě naplněných mateří kašičkou. Metod je stejně jako u chovu matek několik. Nejčastěji se přenášejí jednodenní larvy do umělých mateřích misek, které jsou
izolovány mateří mřížkou od přítomné matky. Včelstvo musí být v tak zvané chovné náladě, a tudíž se kašička dá získávat ze včelstev zpravidla jen v období května až července.
Množství kašičky v matečnících stoupá a největší množství získáme 4. den larválního vývoje larvy. Larvu z buňky nejprve vyjmeme a kašičku odejmeme buď speciální lžičkou,
nebo ji vysajeme odsavačem. Získaná mateří kašička je velmi citlivá na teplo, světlo,
kyslík a styk s kovy. Skladujeme ji nejlépe v nádobách z tmavého skla v temnu a při teplotě do
0º C. Včelaři kašičku nejčastěji uchovávají v injekčních stříkačkách z umělé hmoty, které
se obalí alobalem, špička se uzavře rozpuštěným voskem a takto se stříkačky vloží do
chladničky či mrazničky. Při zmrazení kašičky na -15º C až -18º C dbáme na to, aby se až
do okamžiku konzumu uchovávala jen při této teplotě. Opakované rozmrzání škodí mateří kašičce stejně jako skladování při teplotě nad +5º C. Nádoby s kašičkou plníme tak,
aby v nich bylo co nejméně vzduchu a hermeticky je uzavíráme. Pro potřeby průmyslu se
mateří kašička lyofilizuje, tj. sublimačně se suší při teplotách okolo -30º C. Ze 100 g získáme asi 35 g lyofilizované mateří kašičky.
Jistě každého napadne otázka, jaké účinky bude mít mateří kašička na člověka. Lze říci,
že v mnohých případech příznivé. Nelze se proto divit, že světová produkce a konzum
mateří kašičky přesahují 1 000 tun ročně. Nejčastěji se kašička míchá do medu (do 250 g
medu maximálně 7,5 g kašičky). Mateří kašička má vzhledem ke svým specifickým účinkům i svá pravidla užití. Není vhodné mateří kašičku aplikovat dlouhodobě, vhodnější je
forma léčitelských kúr jednou až dvakrát ročně. Doporučuje se při poškození centrálního
nervového stavu, depresích, po mozkových příhodách, při Parkinsonově a Alzheimerově
chorobě, epilepsii, ženám při přechodu a mužům při zbytnění prostaty, při jarních očistných kúrách atd. Používání kašičky vzhledem ke své hormonální povaze se nedoporučuje
při nádorových onemocněních a těhotným ženám.
V posledních letech díky osvětě a tendencím k zdravému životnímu stylu se zvyšuje
zájem o včelařství. V naší organizaci, která zahrnuje 29 obcí z okolí Bítešska, rovněž dochází k nárůstu chovaných včelstev. V roce 2014 jsme evidovali v našem obvodu 1 598
včelstev, v roce 2015 se počet zvýšil na 1 701 včelstev a v roce 2016 již 1 947 včelstev.
V současné době není na Bítešsku obec, kde by se nechovala včelstva. Zvyšování početních stavů včelstev však s sebou nese i zvýšená rizika, např. velká koncentrace na malém
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území může vést ke špatnému
zásobení pylem a snadnějšímu
přenosu včelích nemocí (např.
varroáza, mor včelího plodu
atd.). U začínajících včelařů se
pravidelně setkáváme s neznalostí veterinárních přepisů pro
přesun včelstev, nerespektováním povinností při přihlášení
včelstev do centrální evidenci
hospodářských zvířat a s nedostatečnými znalostmi nutnými
pro ošetřování a zdárný chov
včelstev. Že vyžadování veteriZ loňské výstavy. | Foto: Archiv ZO ČSV Velká Bíteš
nárního povolení při přesunech
včelstev již mezi jednotlivými obcemi je požadavek opravdu nezbytný, svědčí např. nálezy
moru včelího plodu v letošním roce v blízkosti obvodu naší organizace (v obcích Horní
Libochová a Kundratice).
Letošní včelařský rok z celorepublikového hlediska lze hodnotit jako průměrný,
ale s velkými lokálními výkyvy. Po mírné zimě se příroda začala rychle probouzet
a v polovině dubna měla minimálně 14. denní předstih. Již vypadalo, že začne rozkvétat ozimá řepka, ale přišlo třítýdenní výrazné ochlazení. Několik po sobě následujících
mrazivých nocí v některých oblastech poškodilo nebo úplně zničilo úrodu vinné révy,
ovocných stromů a poškodilo květy akátů. Na Vysočině začaly kvést ovocné stromy
a řepky až v obvyklém čase v první dekádě května. Velmi suchý červen nepříznivě
ovlivnil snůšku z lip, kdy květy v podstatě nektar nevylučovaly a velmi brzy suchem
opadly. Někde včelaři med vůbec nevytáčeli a nebo výnosy byly silně podprůměrné.
Vysočina v tomto srovnání dopadla lépe. Květových medů bylo většinou dostatek
a medovicové medy zde včelaři rovněž vytáčeli, i když ne na všech stanovištích.
V některých oblastech včelaři již med doprodali a cena při prodeji květových často
přesahuje 150 Kč/kg a medovicové medy jsou ještě dražší. Nedostatek medu vede nepoctivé výrobce k falšování medu, o čemž lze získat dostatek informací např. na internetu. V poslední době získávají na popularitě farmářské trhy, kde lze zakoupit kvalitní
potraviny přímo od výrobců. Získat kvalitní med (bez příměsí zahraničních medů,
antibiotik, barviv, sirupů atd.) lze rovněž přímo od výrobců – včelařů ve Vašem okolí.
Dnes již většina včelařů prodává část nebo celou svou produkci „přímo ze dvora“.
Kvalitní med budou zájemci mít možnost opět nakoupit i na tradiční včelařské výstavě ve Velké Bíteši (výstavní sál Klubu Kultury, Masarykovo nám. č.5),
a to od čtvrtka 8. prosince do úterý 13. prosince 2016 vždy od 9.00 do 17.00 hodin.
Na výstavě budou ke zhlédnutí i zakoupení naučné a dokumentární filmy na CD z produkce naší včelařské organizace o včelaření a včelařích na Bítešsku, o jejichž vydání
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se především zasloužili dva naši členi př. Matějka a př. Janeček za odborné spolupráce
Vladimíra Veleby. Naši průvodci na výstavě se rádi s dětmi mateřských i základních
škol, ale i se všemi ostatními návštěvníky podělí o svoje zkušenosti s chovem včel
a zajímavostmi z jejich života. Velkou pozornost ne jenom dětí přitahuje tradiční exponát – včely v proskleném úlu, který ani letos nemůže chybět. Pro praktické včelaře
chceme předvést opět některé zajímavé včelařské pomůcky. Z naší prodejní nabídky je
trvale vysoký zájem o medové pečivo, medovinu v několika druzích, svíčky z včelího
vosku, výrobky z včelích produktů a oblíbené 15º medové pivo.
Na Vaši účast se opět těší organizátoři, kteří všem návštěvníkům rádi přiblíží život
a chov včel.
Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V období 1. – 15. ledna 2017 do Vašich domovů už tradičně zavítají koledníci Tříkrálové
sbírky přinést šťastnou zvěst a požehnání Vašim příbytkům. Do kasiček, kterými je vybavena každá skupinka koledníků, můžete i Vy přispět libovolnou sumou, která pak poputuje
na pomoc přímo těm, kteří ji potřebují.
Pomocnou ruku poskytuje Oblastní charita v Rajhradě, která zahrnuje celkem 117
obcí modřického a rosického děkanátu. Díky Vašim každoročním příspěvkům se
nám daří udržovat vysokou kvalitu služeb a dále se rozvíjet. V Domě léčby bolesti
s hospicem sv. Josefa pomáháme nevyléčitelně nemocným a také jejich rodinným
příslušníkům. Kvalitní péči se dostane i těm, kteří chtějí dožít své poslední dny doma
díky Mobilnímu hospici sv. Jana. Do domácností jezdí i terénní pečovatelské
a ošetřovatelské služby, které poskytují zdravotní ošetření a uspokojují základní
životní potřeby.
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež VATA poskytuje v Židlochovicích
a okolí zázemí mladým, kteří jsou ve svém okolí ovlivňováni negativními jevy. Klienti
Chráněného bydlení sv. Luisy pro lidi s demencí si pochvalují novou, na základě
jejich potřeb vybudovanou zahradu, která byla pořízena právě z loňského výtěžku
Tříkrálové sbírky.
Při naší činnosti spolupracujeme s dobrovolníky, provozujeme vzdělávací centrum
a sociálně-rehabilitační službu Kavárna Slunečnice v budově hospice, půjčujeme kompenzační pomůcky a přímo v budově hospice zajišťujeme ubytování pro rodinné příslušníky
našich klientů.
Děkujeme, že s námi pomáháte tam, kde je potřeba.
Každá domácnost, která se otevře dobré věci a přispěje do pokladniček koledníků,
má velkou zásluhu při pomoci potřebným.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad, tel.: 736
529 319, email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, www.rajhrad.charita.cz.
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SPORT
PODZIMNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
V sobotu 5. 11. 2016 se konal již 9. ročník podzimního turnaje ve volejbalu. Pod vysokou sítí se sešlo jen 8 družstev, na poslední chvíli se kvůli onemocnění hráčů odhlásilo družstvo Appola, další dojelo jen se 5 hráči. Některé týmy již patří k „inventáři“,
další 3 byly zcela nové.

Z turnaje. | Foto: Archiv TJ Spartak

Organizace turnaje byla stejná jako u předchozích ročníků, po zahájení si kapitáni vylosovali skupiny a začalo se hrát systémem každý s každým. Po odehrání základních skupin
bylo určeno pořadí a v odpoledních hodinách se začalo hrát v hale TJ Spartak o umístění.
O třetí místo hrála družstva 6x Zelenou a Bošáci, o první místo TNT Znojmo a Sako
Zbraslav. Konečné pořadí bylo následující: 1. TNT Znojmo, 2. Sako, 3. 6x Zelenou,
4. Bošáci, 5. Pyjonýři, 6. Tullamore, 7. Tuhý & Kořínek a 8. Frantíkovci.
Všechna družstva dostala ceny, nejlepší tři byla odměněna poháry. Turnaj jsme tradičně
zhodnotili v restauraci „Na 103“. Myslím, že den se vydařil a s umístěním byli všichni
spokojeni, tedy až na Františka. Opět na něj vyšla ta nejsilnější družstva.
Také bychom touto cestou poděkovali našim standardním sponzorům: Květiny Drlíčková, Sportbar Klíma, Restaurace Na 103, Restaurace U Raušů, Pekárna Pöcklová, Město
Velká Bíteš, PBS, a.s., LABARA s.r.o. a řediteli ZŠ, který nám umožnil odehrát jednu
skupinu v tělocvičně na ZŠ. Devátý ročník je za námi, již se jistě těšíme na jubilejní 10.
Petr Světlík za TJ Spartak
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ÚSPĚCH MODERNÍCH GYMNASTEK
Z rakouského Wiener Neustadtu, přivezla trojice moderních gymnastek TJ SPARTAK, Velká Bíteš, ve složení Naďa Burianová, Kateřina Mladá, Michaela Dolíhalová,
krásné bronzové medaile, v konkurenci gymnastek Rakouska, Slovenska, Slovinska
a České republiky. Děkujeme a gratulujeme za vzornou reprezentaci.
Michaela Křenková

BILANCUJEME...
Rok 2016 byl pro TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. náročný jak po stránce sportovních aktivit,
tak i po stránce oprav. Jednotlivé oddíly se zúčastňovaly okresních i krajských soutěží, některé
i mezinárodních. Konaly se turnaje družstev žákovských a dospělých. Odměnou pro nás
všechny jsou velmi dobré výsledky s obdržením medailí. Od začátku tohoto roku proběhlo ve
sportovní hale TJ doposud 24 akcí. Na měsíc prosinec připravujeme tradiční Vánoční akademii,
kde děti z jednotlivých oddílů ukáží rodičům a celé veřejnosti, co se naučily. Přijďte se tedy
podívat a podpořit naše mladé sportovce dne 9. 12. v 17.00 hodin do sportovní haly. Další akcí
bude turnaj žáků 1. – 3. tříd ve florbalu – 3. 12. v 8.00 hodin, oddíl moderní gymnastiky ve spolupráci s gymnastkami Baver Třebíč uspořádá vystoupení pro mateřské školy a základní školy
v kulturním domě Velká Bíteš dne 6. 12. v 9.00 hodin pod názvem „Kudy z nudy aneb Čertoviny v peklíčku“. Zveme tímto veřejnost, maminky na mateřské dovolené a známé. Poslední
naplánovanou akcí je turnaj Nohejbal trojic 29. 12. v 8.30 hodin ve sportovní hale TJ.
Sportovní hala prošla náročnou rekonstrukcí podlahy, byly vyměněny vchodové dveře do
haly a nářadovny. Mimo provoz byla od června do poloviny září. V průběhu rekonstrukce odpracovali členové TJ celkem 235 brigádnických hodin. Dovolte mi touto cestou poděkovat
všem, kteří ve svém volném čase přišli pomoci odstranit stávající vadnou podlahu. Výkonný
výbor k tomuto kroku přistoupil z toho důvodu, abychom snížili náklady při této rekonstrukci.
Další náročnou akcí byla rekonstrukce sociálního zařízení ve sportovní hale a v budově sauny.
Nad šatnami ZS a v sauně byla provedena výměna střech, které již musely být vzhledem ke
svému stáří nahrazeny novými. Na uvedené opravy jsme vynaložili nemalé finanční prostředky.
Věříme, že sportovní hala i sauna budou důstojným zázemím našim členům po další desítky let.
Výkonný výbor TJ Spartak děkuje městu Velká Bíteš za finanční příspěvek, bez kterého
bychom tak náročné akce nemohli uskutečnit. Současně poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli svými finančními prostředky k zajištění činnosti oddílů. Věříme, že nás
budou podporovat v naší rozsáhlé sportovní činnosti, která je zaměřena především na mládež, i nadále. Jsme si plně vědomi, že bez jejich finanční pomoci bychom nebyli schopni
zajistit takové podmínky pro sportovní činnosti, jaké máme nyní.
Na slavnostní otevření sportovní haly jsme proto pozvali všechny naše sponzory,
aby měli možnost osobně si prohlédnout výsledek rekonstrukcí, a poděkovali jim za jejich
přístup ke sportu. Při této příležitosti bylo podáno malé občerstvení, za které děkujeme
SOŠ Jana Tiraye a Slámovu uzenářství.
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Nesmíme zapomínat ani na cvičitele a trenéry, kteří vedou oddíly a věnují jim svůj
osobní čas. Děkujeme za jejich obětavou činnost, kterou jim věnují, a přejeme, aby elán
a nadšení pro tuto práci jim vydržel i nadále.
Závěrem TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. přeje všem příznivcům sportu vánoční svátky plné
pohody, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do nového roku 2017.
Hana Holíková za TJ Spartak Velká Bíteš

SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 13/2016 KONANÉHO DNE 26. ZÁŘÍ 2016
pokračování
26/13/16/ZM: rozhoduje směnit
- část pozemku p.č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou
p.č. 2539/164 orná půda o výměře 919 m2,
- část pozemku p.č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou
díl „m“ o výměře 507 m2,
- část pozemku p.č. 2539/14 oddělenou geometrickým plánem č. 2279-70/2016 a nově označenou
díl „n“ o výměře 340 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 1314/1 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 1470 m2, jehož součástí je stavba č.p. 259, jiná st., vše v k.ú. a obci
Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 680.800,- Kč, který bude
uhrazen do 30-ti dnů ode doručení vyrozumění o provedení vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí. Náklady související se směnou pozemků uhradí smluvní strany rovným
dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 20. 9. 2017
27/13/16/ZM: rozhoduje zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 11. 2016
28/13/16/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 10. 2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 58/2016 KONANÉ DNE 24. ŘÍJNA2016
2/58/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 57/2016 ze dne 10. 10. 2016.
odpovědnost: rada města termín: 24. 10. 2016
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3/58/16/RM – bere na vědomí uzavření smlouvy o propagaci mezi Střední odbornou školou Jana
Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací jako poskytovatelem a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce,
stavby a.s. jako objednatelem.
4/58/16/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016.
5/58/16/RM – schvaluje ústřední inventární komisi pro zajištění inventur majetku města Velká Bíteš
za rok 2016 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Bc. Věra Pokorná, Ing. Ladislav
Rada.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 31. 3. 2017
6/58/16/RM – schvaluje rozpočtový výhled města Velká Bíteš na roky 2018 a 2019.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 10. 2016
7/58/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci přípolože ochranných trubek pro
metropolitní síť města v celkové výši 274.904,48 Kč bez DPH od firmy TEMO – TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záb. zámku 233/15, Praha 10.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 31. 10. 2016
8/58/16/RM – bere na vědomí účetní závěrky k 30.09.2016 příspěvkových organizací zřízených
městem Velká Bíteš.
9/58/16/RM – rozhoduje
- přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku
na p.č.74 v k.ú. Březka“, ve výši 199.560,- Kč včetně DPH
- přijmout cenovou nabídku zhotovitele projektové dokumentace firmy VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky 2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na akci „Rekonstrukce rybníku
na p.č.286 v k.ú. Bezděkov“, ve výši 151.250,- Kč včetně DPH
- vystavit objednávku pro zhotovitele projektové dokumentace, VZD invest s.r.o., kpt. Nálepky
2332, Pardubice, provozovna Hraničky 354/59, 625 00 Brno na vypracování projektové dokumentace pro
opravu rybníků p.č. 74 v k.ú. Březka o výměře 5873 m2 a p.č. 286 v k.ú. Bezděkov o výměře 1273 m2.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31.10.2016
10/58/16/RM – rozhoduje uzavřít s nájemcem bytu předloženou dohodu:
UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30.11.2016
11/58/16/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 9/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31.10.2016
12/58/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční akci „Velká Bíteš – prodloužení vodovodního řádu ul. Pod
Babincem“ ve výši 179.300,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 10.11.2016
13/58/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést
- bytovou jednotku č. 278/14 v budově č.p. 278, byt. dům, na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6340/71470,
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- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 6340/71470
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 838.600,- Kč s tím, že kupní cena bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 07.11.2016
14/58/16/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
a) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/21
- id. 1/21
b) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/21
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 7.11.2016
15/58/16/RM – souhlasí s podnájmem bytu č. 22, Jihlavská 282, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31.10.2016
16/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem
na pronájem části pozemku p.č. 38/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 12 m2 v k.ú.
Velká Bíteš, obec Velká Bíteš za nájemné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za účelem vybudování dočasného bezbariérového přístupu do domu č.p. 92 v k.ú. Velká
Bíteš. Uvedený přístup bude technicky řešen takovým způsobem, aby nebyl pevně spojen se zemí.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.12.2016
17/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 4, Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu určitou od 01.11.2016 do 31.10.2017 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc a současně za předpokladu, že doložené
příjmy za rozhodné období nepřesáhnou 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za NH podle ČSÚ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31.10.2016
18/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
na dobu určitou od 01.11.2016 do 28.02.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31.10.2016
19/58/16/RM – bere na vědomí vyúčtování akce „TRADIČNÍ BÍTEŠSKÉ HODY 2016“ a folklorního festivalu „SETKÁNÍ NA PODHORÁCKU 2016“ předložené Informačním centrem a Klubem
kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací.
20/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 208, U Stadionu 548, Velká Bíteš na
dobu určitou od 01.11.2016 do 30.10.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31.10.2016
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21/58/16/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302, U Stadionu 548, Velká Bíteš na
dobu určitou od 01.12. 2016 do 30.11.2017 za nájemné 60,– Kč/m2/měsíc a bez notářského zápisu
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).*
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30.11.2016
22/58/16/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem, COLAS, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9,
IČ: 26177005, předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava cest v místních částech
města Velká Bíteš“, kterým se navyšuje cena díla o 245.377,- Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Kerberová termín: 7.11.2016
23/58/16/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření
města č. 10/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 7.11.2016
25/58/16/RM – rozhoduje řešit parkování u bytových domů v lokalitě ul. Vlkovská a ul. U Stadionu
vytvořením parkovacích (barevných) zón a současně pověřuje majetkový odbor zadáním příslušné
projektové dokumentace.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30.12.2016
26/58/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Servisní smlouvu se společností LANius s.r.o.,
Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ: 25150707.
odpovědnost: vedoucí knihovny termín: 31.10.2016
27/58/16/RM – schvaluje na základě nařízení vlády č. 316/2016 Sb. s účinností od 1.11.2016
platový výměr Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše,
příspěvkové organizace.
odpovědnost: rada města termín: 24.10.2016

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 59/2016 KONANÉ DNE 7. LISTOPADU 2016
2/59/16/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 58/2016 ze dne 24.10.2016.
odpovědnost: rada města termín: 24.10.2016
3/59/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko na investiční akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu ul. Na Valech
– projektová dokumentace“ ve výši 28.000,- Kč a „Velká Bíteš – vodovod ul. Lánice – projektová dokumentace“ ve výši 52.000,- Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2,
Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 25.11.2016
4/59/16/RM – bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš,
příspěvkové organizace za školní rok 2015/2016.
5/59/16/RM – souhlasí se zařazením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace do projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol v gramotnostech“ dle žádosti č.j.
MÚVB/7957/16.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31.3.2017
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6/59/16/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese: Družstevní 584,
595 01 Velká Bíteš a souhlasit s tím, aby město odkoupilo nábytek nájemkyně za 2.579 Kč, na své náklady
zajistilo vyklizení, výmalbu a případné opravy bytu na adrese: Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš,
- doporučuje ZM uzavřít s nájemcem předloženou dohodu: UZNÁNÍ DLUHU A DOHODA O JEHO
SPLÁCENÍ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31.3.2017
7/59/16/RM – rozhoduje poskytnout organizaci Domácí hospic Vysočina, o.p.s., dotaci z rozpočtu
města Velká Bíteš na rok 2016 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 8013/16
ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30.11.2016
8/59/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti STABIL s.r.o., Hlinky 142c, 603 00
Brno, IČ: 607 27 012 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 775.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 21.11.2016
9/59/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Stanislavy Fixelové, Axmanova 15,
623 00 Brno, IČ: 433 90 404 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na vypracování studie stavby „Revitalizace
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ za cenu 218.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 21.11.2016
10/59/16/RM – bere na vědomí doplněný seznam akcí Informačního centra a Klubu kultury Města
Velké Bíteše, příspěvkové organizace pro r. 2016/2017.
11/59/16/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách
v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78,
587 32 Jihlava, č.: 91/2017.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Darina Burianová termín: 30.11.2016
12/59/16/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 06.08.2012
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a jako nájemci na pronájem pozemků p.č. 4003/3,
p.č. 4039, p.č. 4030 v k.ú. a obci Velká Bíteš, jehož předmětem bude změna na straně nájemce.*
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30.06.2017
13/59/16/RM - rozhoduje souhlasit s tím, aby na adrese Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš, na
pozemku parc.č. 161 v obci a k.ú. Velká Bíteš, bylo umístěno sídlo Muzejního spolku Velkobítešska,
IČ: 67006604.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 13.11.2016
14/59/16/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o výpůjčce pozemku p.č. 144/8 zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 96, obč. vyb. v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš mezi městem
Velká Bíteš jako vypůjčitelem a SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Košíkov, IČ: 65 758102,
se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš jako půjčitelem na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30.6.2017
15/59/16/RM – rozhoduje realizaci pokládky ochranných trubek pro metropolitní síť města v celkové výši 159.237,70 Kč bez DPH od firmy TEMO –TELEKOMUNIKACE, a.s., U Záb. zámku
233/15, Praha 10.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15.11.2016
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16/59/16/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku dodavatele E.ON Energie, a.s. , IČ: 260 78
201, F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice na dodávky plynu a elektřiny městu Velká
Bíteš a jím zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2017 a uzavřít s tímto dodavatelem příslušné
smlouvy o dodávce plynu a elektřiny.
odpovědnost: starosta termín: 31.12.2016
17/59/16/RM – rozhoduje zveřejnit záměr výpůjčky následujících nemovitostí:
- pozemek p.č. 877/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 133 m2, jehož součástí je budova bez
čp/če , obč. vyb.,
- pozemek p.č. 878 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 351 m2, jehož součástí je budova bez
čp/če, obč. vyb.,
- pozemek p.č. 877/1 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 6326 m2,
- pozemek p.č. 877/2 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 4528 m2,
- pozemek p.č. 877/3 ostatní plocha, sport. a rekr. pl. o výměře 5557 m2,
- pozemek p.č. 874/2 zahrada o výměře 441 m2,
- pozemek p.č. 875/2 zahrada o výměře 278 m2,
- pozemek p.č. 876/4 zahrada o výměře 93 m2,
- pozemek p.č. 876/5 zahrada o výměře 495 m2,
- část pozemku p.č. 876/2 ovocný sad o výměře cca 500 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30.11.2016
18/59/16/RM – rozhoduje rozšířit počet kamerových bodů pro zajištění prevence kriminality na
městě a přijmout cenovou nabídku firmy AXEC, s.r.o., Palackého tř. 93, 612 00 Brno ve výši 198.816
Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 30.11.2016

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 14/2016 KONANÉHO DNE 7. LISTOPADU 2016
1/14/16/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Miloše Zdubu, MBA a Marii Cahovou.
3/14/16/ZM: bere na vědomí úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření města č. 9/2016 schváleného radou města dne 24.10.2016.
4/14/16/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 dle rozpočtového opatření města č. 10/2016.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30.11.2016
5/14/16/ZM: bere na vědomí předložený materiál k plnění rozpočtu města k 30.9.2016.
6/14/16/ZM: bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká
Bíteš sestavené k 30.9.2016.
7/14/16/ZM: bere na vědomí zápis č. 8/2016 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 26.10.2016.
8/14/16/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
a) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5432 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
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- id. 1/21
- id. 1/21
b) spoluvlastnický podíl k pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617 m2
v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2, a to
- id. 1/21
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.10.2017
9/14/16/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 249/5 zahrada o výměře cca 75 m2
v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části tohoto pozemku a že současně bude ve prospěch města bezúplatně zřízeno věcné břemeno k části pozemku p.č. 249/2 zahrada v k.ú. Bezděkov
u Velké Bíteše za účelem umožnění rekonstrukce a oprav studny umístěné na p.č. 421/4 v k.ú.
Bezděkov u Velké Bíteše včetně práva vstupu a vjezdu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.10.2017
10/14/16/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 278/14 v budově č.p. 278, byt. dům, na p.č. 800,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 278 ve výši id. 6340/71470,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id.
6340/71470
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 838.600,- Kč s tím, že kupní cena bude
uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.10.2017
11/14/16/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/120 orná půda
o výměře 674 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.200,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem
kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do
jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu
Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka
kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/120 orná půda o výměře 674 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš za cenu 1.201,- Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud
nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu
na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.10.2017
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12/14/16/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p.č. 2539/150 orná půda
o výměře 896 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1450,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem
kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do
jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu
Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena 1 nabídka
kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p.č. 2539/150 orná půda o výměře 896 m2 v k.ú. a obci
Velká Bíteš za cenu 1.465 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud
nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu
na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí
kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.10.2017
13/14/16/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje souboru pozemků
- p.č. 2539/158 orná půda o výměře 1006 m2
- p.č. 2539/159 orná půda o výměře 853 m2
- p.č. 2539/160 orná půda o výměře 868 m2
- p.č. 2539/161 orná půda o výměře 868 m2
- p.č. 2539/162 orná půda o výměře 860 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1.450,- Kč/m2, se splatností
kupní ceny nejpozději do 30.06.2017, se složením kauce ve výši 250.000,- Kč při podání nabídky
kupní ceny a se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let
od nabytí souboru výše uvedených pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci min. 5 staveb rodinných
domů na tomto souboru pozemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2
celkové výměry souboru předmětných pozemků, byla doručena 1 nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od společnosti S.O.K. real, a.s., Střítež,
Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč,
c) rozhoduje úplatně převést soubor pozemků
- p.č. 2539/158 orná půda o výměře 1006 m2
- p.č. 2539/159 orná půda o výměře 853 m2
- p.č. 2539/160 orná půda o výměře 868 m2
- p.č. 2539/161 orná půda o výměře 868 m2
- p.č. 2539/162 orná půda o výměře 860 m2
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.460 Kč/m2 do vlastnictví společnosti S.O.K. real, a.s.,
Střítež, Hrotovická – Průmyslová zóna 162, 674 01 Třebíč, IČ: 25345524 se závazkem kupujícího,
příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí souboru výše uvedených
pozemků do jeho vlastnictví ke kolaudaci min. 5 staveb rodinných domů na tomto souboru po-
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zemků, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 celkové výměry souboru
předmětných pozemků, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí
hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.10.2017
14/14/16/ZM: rozhoduje zamítnout žádost společnosti Rybářství Kolář, a.s., IČ: 499 677 20, se sídlem Dešná 19, 378 73 Dešná o úplatný převod pozemku p.č. 2937/4 vodní plocha, rybník o výměře
2678 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31.12.2016
15/14/16/ZM: schvaluje předložený soupis nových pozemků vyhotovený v rámci jednoduchých
pozemkových úprav k.ú. Březka u Velké Bíteše.
odpovědnost: vedení města řešitel: Ing. Tomáš Kučera termín: 31.10.2017

VZPOMÍNÁME
31. prosince 2015 uplyne 5. výročí od úmrtí Martina Horkého,
kdo jste ho měli rádi a nezapomněli, vzpomeňte s námi.
„Ticho po pěšině, ticho v šíř a v dál, nechodí tu více, kdo nás miloval.
Ticho po pěšině, kudy chodíval, zůstalo jen prázdno a veliký žal“.
S láskou zarmoucená rodina

INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Koupím stavební pozemek ve Velké Bíteši. Tel. č. 724 267 306.
Hledám člověka na práci s motorovou pilou, jedná se o HPP, VPP nebo dohodu.
Tel. 608 065 337.
Suché palivové dřevo, tel: 608 065 337.
Mladá rodina koupí RD ve Velké Bíteši, možno k rekonstrukci. Tel. č. 603 222 210.
Hledám obsluhu na zrekonstruovanou čerpací stanici Benzina D1 Devět Křížů.
Bližší info: tel. 792 304 928.
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Pohřební služba – Ráčková Pavla
Letošním rokem 2016 ukončila paní Pavla Ráčková své podnikání v oboru pohřebnictví. Veškeré pohřební služby pro Velkou Bíteš i okolí převzala firma PIETAS-VYSIBLA,
která sídlí na ul. Kostelní 75 (žlutý rohový dům). Je to firma, která veškeré pohřební,
hřbitovní a kamenosochařské služby provádí s úctou a tradicí více než 100 let.
Nonstop telefonní číslo zůstává stejné – 566 532 419.
Šrouby, kamna, nářadí…. se posouvají z doby kamenné do doby elektronické. Od 10. 1. 2017
pro Vás otevíráme kromě kamenného i obchod elektronický. Těšíme se na Vaši návštěvu
v našem novém e-shopu www.zelezarstvi-vbites.cz, e.mail : info@zelezarstvi-vbites.cz.
Železářství Žaloudek s.r.o., Masarykovo náměstí 84 ,Velká Bíteš

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 59501, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311,
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro leden 2017: 14. prosince 2016. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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PF 2017
Našim pacientům přejeme pokojné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví
a stálý úsměv v roce 2017.
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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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21. ledna 2017 – 20.00 hodin
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
plesem Vás provede

The PARTY BAND www.partymusic.cz
CIMBÁLOVÁ MUZIKA BROLN
(Horní foyer: 21.00 - 2.00 hodin)

hosté večera

Vendula PŘÍHODOVÁ
Pavel HELAN
Heidi JANKŮ
doprovodný program

Pusinky (mažoretky z Říčan u Brna)
Taneční škola STARLET (Brno)
moderuje

Karel HEGNER
Vstupné: předprodej – 250,- Kč | na místě – 300,- Kč
Víno a drobné občerstvení v ceně vstupného

Předprodej vstupenek: Klubu kultury (1. patro) Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš

