ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Prosinec 2017
„OLYMPIC - PERMANENTNÍ TOUR 2017“ ve Velké Bíteši.

Foto: Tomáš Škoda

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dne 6. listopadu obdržela bítešská radnice dlouho očekávanou
zprávu o přiznání druhé – hlavní dotace ze dvou dotací na revitalizaci objektů Základní školy Tišnovská – Za Školou, o které bylo
na počátku roku požádáno. Po předchozím potvrzení první dotace
na zateplení těchto objektů tím byla vyjasněna otázka financování
celé akce a tato mohla postoupit do své závěrečné předrealizační
fáze. V současné době proto již běží druhé kolo výběrového řízení
na vlastní stavbu. Vybráno by mělo být krátce po Novém roce,
přičemž stavební práce začnou v nejbližším možném termínu po
dokončení řízení a uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem stavby. Dokončení rekonstrukce
školy a její zprovoznění předpokládáme do konce června 2019. Vizualizaci rekonstruovaného
objektu si může veřejnost již nyní prohlédnout na webových stránkách města www.vbites.cz.
V pondělí 13. listopadu se uskutečnil seminář zastupitelstva, věnovaný rozpočtu města
na příští rok. Zastupitelé se na semináři shodli na základních položkách navrženého
rozpočtu, což je nezbytný předpoklad pro jeho schválení. Delší diskuse byla věnována
otázce zachování či zrušení lékařské pohotovosti na poliklinice. Pohotovost je v současnosti ekonomicky náročná, má omezenou provozní dobu a je problém zajistit lékaře, kteří
by ji zajišťovali. Jsme jediným městem v širokém okolí, kde dosud pohotovost funguje.
Z Velkého Meziříčí se například jezdí na pohotovost do nemocnice Mostiště, ze Žďáru
pak do novoměstské nemocnice. Situace se navíc ve městě od doby, kdy se naposled
o pohotovosti v Bíteši vážně jednalo, změnila. U dálnice D1 přibyla stanice rychlé záchranné pomoci. K pacientům vyrážejí v případě potřeby i osádky záchranek z Velkého
Meziříčí či Náměště nad Oslavou. Podle analýzy, kterou předložil vedoucí polikliniky
MUDr. Horek, byla poměrně velká část ošetřených pacientů na pohotovosti mimobítešských. V případě zdravotních obtíží to tedy, v případě zrušení pohotovosti, v budoucnu
znamená jedno. Nebát či nestydět se zavolat na veřejně známá telefonní čísla 155 nebo 112.
Zde se každému volajícímu dostane odpovídající ho zdravotního řešení jeho problému.
Na řádném zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo po uvedeném semináři, byl projednán a schválen prodej dalších pozemků na Babinci. V této lokalitě již zbývá posledních šest
pozemků. Zastupitelé rovněž schválili výkup dalších pozemků pro severozápadní obchvat
města či úvěry, potřebné na rekonstrukci školy a na dofinancování druhé etapy Babince.
Po přípravě rozpočtu musím konstatovat, že investičních záměrů máme víc, než prostředků
na jejich realizaci. I když nám nahrává vyšší příjem díky novému státnímu přerozdělení daní,
na druhé straně jsou rušeny některé avízované dotační programy, protože úředníci na ministerstvech usoudili, že obce mají peněz dost. Z tohoto důvodu jsme například pozastavili
přípravu rekonstrukce mateřské školky na Masarykově náměstí, protože plánovaný dotační
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program byl těsně před termínem vyhlášení zrušen. Máme nyní projekt i stavební povolení.
Budeme tak v budoucnu hlídat vyhlašované dotační výzvy pro tuto oblast investic, neboť
financování této akce pouze z rozpočtu města je v současnosti nereálné. Navíc další náklady
z rozpočtu spolkne zajištění nového zákona na ochranu osobních údajů. Máme rovněž potvrzeno, že v budoucnu nebudou smět naši zaměstnanci vykonávat stavební dozor ani na
menších akcích města, a to pro nás znamená další náklady na externí autorizovaný dozor na
plánovaných stavbách. Takových drobných zákonných úprav nenápadně přibývá.
V rozpočtu následujícího roku pokračujeme ve stávajícím systému financování místních
částí města. Tyto dostanou příslušné finanční prostředky a je na osadních výborech, aby určily
priority pro jednotlivé obce. Nevyčerpané prostředky v kalendářním roce zůstanou v každé obci
k dispozici pro další období.
Na konci října byla dokončena a zprůjezdněna nová komunikace v Lánicích a Masarykově
náměstí od „Méta“ po Kostelní ulici. V listopadu pak stavební práce byly zkompletovány dokončením chodníků, parkovišť a nového veřejného osvětlení. Na výsledek převládají kladná
hodnocení. Již po zaasfaltování se vytratili kritici a přibylo těch, kteří chválí. V případě této
akce patří poděkování nejen majetkovému odboru města za organizaci stavebních prací a stavební firmě EUROVIA, která dílo provedla, ale zejména vám Bítešákům, kteří jste akceptovali
poměrně náročný rozsah stavby, v tak krátkém období se všemi problémy, které stavba přinesla.
V listopadu jsme svolali první jednání o využití nově nabytých pozemků v lokalitě U Stadionu, jejichž koupi schválilo říjnové zastupitelstvo. Primární účel je jasný – vybudování domova pro seniory. Připravujeme materiály o plánované podobě této oblasti a zamýšleného objektu, abychom je mohli následně předložit Kraji Vysočina, a ten je zahrnul do dalších svých
plánů sociálních služeb. Rok 2018 tak bude pro nás rokem projektování tohoto záměru.
V parčíku před základní školou na ulici Tišnovská, na místě bývalé hasičky, byla instalována
ve spolupráci s firmou E.ON „chytrá“ lavička, kde si můžete dobít svůj mobilní telefon. Kromě
toho plánujeme ve spolupráci s touto energetickou společností osazení dobíjecí stanici pro elektrokola či automobily na náměstí u spořitelny. Naplňuje se tím naše vzájemné memorandum
o zapojení našeho města do programu SMART CITY.
Ing. Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
Sobota 2. prosince 2017 v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse.
Vstupné si hradí každý sám, k dispozici plavecký, dětský a rekreační bazén,
vířivá a parní lázeň, tobogan. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu.
Odjezd – zastávka na sídlišti 8.10 hodin, Masarykovo náměstí v 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub
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Úterý 5. prosince 2017 od 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Úterý 5. prosince 2017 v 19.00 hodin
KONCERT BPH – KYTAROVÉ KVARTETO
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
Od 7. prosince do 12. prosince 2017 od 9.00 do 17.00 hodin
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Velká Bíteš
Čtvrtek 7. prosince 2017 v 16.30 hodin
MONTESSORI SEMINÁŘ – MATEMATIKA 2 – 6 LET
Zveme všechny rodiče, pedagogy a příznivce montessori pedagogiky na seminář věnovaný matematice pro děti 2–6 let. Jak se děti učí vnímat množství? Jak matematiku zapojit
do každodenního života? Jak děti připravit na školu? Na tyto otázky odpoví lektorka semináře Irena Kubantová (montessori-praxe.cz). Přihlášky na irena.kubantova@gmail.com
Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš
Čtvrtek 7. prosince 2017 v 17.00 hodin
„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“ – přednáška Dany Šimkové
V Městské knihovně Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
Pátek 8. prosince od 14.00 do 17.00 a sobota 9. prosince 2017 od 8.00 do 12.00 hodin
Pátek 12. ledna od 14.00 do 17.00 a sobota 13. ledna 2018 od 8.00 do 12.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ
Tyršova 239, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
Pátek 8. prosince 2017 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš
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Sobota 9. prosince 2017 v 17.00 hodin
VÝROČNÍ KONCERT K 10. ZALOŽENÍ DECHOVÉ HUDBY
GALÁNI Z PŘIBYSLAVIC
Křest nového CD, v programu vystoupí žáci ZUŠ Velká Bíteš.
Moderátor: zpěvák Brněnské Moravěnky Jiří Helán.
Vstupné: 100 Kč. Rezervace vstupenek na tel č.: 607 822 982.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Dechová hudba Galáni ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury
Úterý 12. prosince 2017 v 9.00 hodin
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ
Setkání dětí, zaměstnanců školky a klientů z Domova důchodců a Domu s pečovatelskou
službou.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Středa 13. prosince 2017 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Zahraje nám Houslová muzika Bítešan.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub
Čtvrtek 14. prosince 2017 v 10.30 hodin
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Vystoupí děti z MŠ U Stadionu
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu
Pátek 15. prosince 2017 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2017
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Vstupné: 299,- Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2017 v době od 8.00 do 15.00 hodin
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB – na Masarykově náměstí, Velká Bíteš
Ve dnech 22. a 23. prosince 2017 od 8.30 do 14.30 hodin – u Kulturního domu, Vlkovská 482
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2017 v době od 8.00 do 9.30 hodin – Sádky – Chobůtky
Organizuje: Rybářský svaz Velká Bíteš
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Úterý dne 26. prosince 2017 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

ADVENT A VÁNOCE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE
VE VELKÉ BÍTEŠI:
„Darujte hračku” – děti mohou přinést hračky, které věnují dětem z chudších rodin.
Neděle 3., 10. a 17. 12. na obou bohoslužbách
Mikulášská nadílka – úterý 5. 12. v 16.30 hodin
Vánoční jarmark – nakupte ručně vyráběné dárky a přispějte na dobrou věc.
Neděle 10. 12. po obou bohoslužbách
Zpovědní den farnosti – čtvrtek 21. 12. od 17.00 do 19.00 hodin
Betlémské světlo bude v kostele od Štědrého dne od 7.30 hodin
24. 12. – 4. neděle adventní, ranní bohoslužba jen v 8.00, Štědrovečerní bohoslužby
v 15.30 a ve 22.00 hodin
25. 12. Boží hod vánoční – bohoslužby v 8.00 a 9.30 hodin, Živý Betlém v 17.00 hodin
26. 12. Svátek sv. Štěpána – bohoslužby v 8.00 a 9.30 hodin
31. 12. Připomínka manželských slibů při nedělních bohoslužbách v 8.00 a 9.30 hodin,
adorace ve 23.45 hodin, půlnoční novoroční zvony
1. 1. 2018 Slavnost Matky Boží – bohoslužby v 8.00 a 9.30 hodin

PŘIPRAVUJEME:
Pondělí 1. ledna 2018 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starosty města Ing. Milana Vlčka, vystoupení Žesťového kvintetu pod vedením Vlasty
Božka, Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka. Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PLESOVÁ SEZÓNA 2018
Sobota 20. ledna 2018 od 20.00 hodin
PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Předtančení: – Las Chicas Checas – FLAMENCO – vystoupení pod vedením
Markéty Poláškové
Moderuje: Karel Hegner
Hraje: The Party Band, cimbálová muzika Sylván
Hosté: Jakub Smolík a Kateřina Vrzalová
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Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
Sobota 27. ledna 2018 ve 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES
Hrají Pikardi
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: MO Rybářský svaz Velká Bíteš
Sobota 3. února 2018 ve 20.00 hodin
XVIII. REPREZENTAČNÍ PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY VELKÁ BÍTEŠ
K tanci a poslechu hraje Joybox Praha a cimbálová muzika Kýničan.
Hostem večera: Hana Zagorová
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš
Sobota 10. února 2018 od 20.00 hodin
XIII. FARNÍ PLES
Hraje: kapela MERLLIN,
Hosté: TomTom band – bubeníci ze ZUŠ Velká Bíteš, Pomněnky – tanečnice s pompony
ze ZŠ Osová Bítýška
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Sobota 17. února 2018 ve 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“
Moderují: Marcela Doubková a Martin Hrdinka
Hraje: Pražský taneční orchestr Jindřicha Váchy
Hosté: Markéta Konvičková, Vašo Patejdl, Bohouš Josef
Po půlnoci Retro disco s Martinem Hrdinkou.
V I. patře hraje cimbálová muzika Grajcar.
Předprodej místenek na recepci U Raušů
Organizuje: Restaurace U Raušů
Čtvrtek 8. března 2018 v 15.00 hodin
PETR KOLÁŘ – AKUSTICKÝ KONCERT K MDŽ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Vstupné: 250 Kč. Předprodej vstupenek bude zahájen od od 15. ledna 2018 v Turistickém
informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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ZPRÁVY Z RADNICE
PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Upozorňujeme občany, že město Velká Bíteš prodává
• pozemek p. č. 2539/167 orná půda o výměře 700 m2 v k. ú.
a obci Velká Bíteš (Babinec).

Dále město Velká Bíteš prodává
• část pozemku p. č. 2263/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 635 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš (Pod Spravedlností).
Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.velkabites.cz
(úřední deska).
Jana Pelánová, majetkový odbor

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTSKÝCH
ORGANIZACÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Městský úřad
Městský úřad ve Velké Bíteši bude v době vánočních svátků uzavřen ve dnech 28. 12. 2017
a 29. 12. 2017.
Městská knihovna
Městská knihovna Velká Bíteš informuje, že bude uzavřena pro veřejnost během vánočních
svátků, a to od pátku 22. prosince do pondělí 1. ledna včetně.
Městské muzeum
Muzeum bude veřejnosti přístupné do pátku 15. prosince v běžnou otvírací dobu.
Pro návštěvníky je připravená Geologicko-mineralogická expozice, Vlastivědná expozice
o městu Velké Bíteši a výstava Výstupů projektu Proměny krajiny Bítešska. Více informací
naleznete na webu muzeumbites.cz.
Turistické informační centrum a Klub kultury
Klub kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje, že od 20. prosince
do 2. ledna bude uzavřen.
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Turistické informační centrum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje,
že od 23. prosince do 2. ledna bude uzavřeno.
Redakce

ZPRÁVY MĚSTSKÉ POLICIE
Vážení občané, jak jste již mnozí zaznamenali, od měsíce června 2017 zahájila svoji
činnost ve městě Velká Bíteš městská policie. Svou činnost zahájila v počtu 3 strážníků, kteří v minulosti sloužili u městských policií jiných měst. Bylo tedy výhodou,
že tito strážníci mohli ihned nastoupit do služby a využívat veškerá potřebná oprávnění
k výkonu služby. Čtvrtý strážník, předchozí dlouholetý příslušník Policie ČR, se poté
k městské policii přidal v průběhu měsíce července, a to po absolvování odborného kurzu
a získání osvědčení ministerstva vnitra o splnění stanovených odborných předpokladů
strážníka. Ve svém počátku byla městská policie provizorně umístěna v místnosti budovy
technických služeb na Masarykově náměstí 88. Většina času v této době byla věnována
k získání a zajištění přístupu do evidencí potřebných k vykonávání činnosti městské policie (např. centrální registr vozidel, centrální registr řidičů, centrální registr přestupků
atd.). S tímto souviselo i absolvování všech zbývajících potřebných školení. V průběhu
měsíce srpna byla městská policie přemístěna do nově zbudované služebny nacházející
se za budovou Technických služeb Velká Bíteš. Od této chvíle byla věnována zvýšená
pozornost centru města Velké Bíteše se zaměřením na dodržování pravidel stanovených
nařízením obce ohledně parkování vozidel na Masarykově náměstí a jeho přilehlých
ulicích. V centru města bylo totiž dlouhodobě těžké zaparkovat z důvodu vozidel parkujících v uváděných místech po celý den a nedodržujících pravidla parkování v dané
oblasti. V této počáteční fázi bylo zjištěno, že spousta řidičů parkujících na Masarykově
náměstí a jeho přilehlých ulicích ignoruje a nerespektuje dopravní značení. Nebylo výjimkou, že během provedení jediné kontroly strážníky v uvedených místech bylo zjištěno i padesát parkujících vozidel, jejichž řidiči porušovali dopravní značení. Tyto počty
se však postupem času důsledkem kontrol ze strany městské policie neustále snižovaly
a v současné době již počet vozidel porušujících dopravní značení rapidně klesl, za což
chci jménem městské policie ukázněným řidičům poděkovat. Právě díky tomuto je dnes
možné bez komplikací na Masarykově náměstí zaparkovat a zajít si nakoupit či vyřídit
potřebné záležitosti. Postupem času začala městská policie pole své působnosti v oblasti
kontroly dodržování pravidel silničního provozu rozšiřovat i na další oblasti. V tomto
trendu hodlá i nadále pokračovat. Proto tímto apeluji zejména na řidiče motorových
vozidel, aby respektovali dopravní předpisy a dopravní značení. Tímto mám na mysli
zejména hojně se vyskytující přestupky stání na chodníku, stání v protisměru, parkování
v zákazech zastavení a stání apod. Od měsíce září poté se začínajícím školním rokem
začala městská policie v ranních hodinách ve spolupráci s Policií České republiky pravidelně zajišťovat bezpečnou cestu dětí do školy na přechodech pro chodce u ZŠ na
ul. Na Valech, kde je v této době zvýšený provoz motorových vozidel. I když městská
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policie funguje ve Velké Bíteši poměrně krátkou dobu, neřešila pouze tzv. přestupky
v dopravě, ale i jiné události týkající se krádeží, fyzického napadení, narušování občanského soužití, poškozování dopravního značení, porušování tržního řádu města
tzv. podomním prodejem či odchytu volně pobíhajících psů na veřejném prostranství. K posledně uvedenému bych chtěl upozornit majitele svých domácích mazlíčků,
aby dodržovali pravidla stanovená obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2007 upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Jedná se zejména o povinnost mít
psa na vodítku a tímto ho mít neustále pod kontrolou a dále i o povinnost, aby byl pes
vždy při pohybu na veřejném prostranství označen platnou evidenční známkou. Dodržování této povinnosti poté usnadní práci i městské policii, která dle evidenční známky
v případě útěku psa zjistí majitele psa a může ho poté předat přímo majiteli a nikoli do
útulku pro psy, což poté stojí majitele psa nemalý finanční obnos.
Závěrem mi dovolte podotknout, že Městská policie Velká Bíteš byla zřízena pro vás
občany a je tedy připravena vám v rámci svých možností poskytnout pomoc či radu
v situacích, kdy pomoc či radu budete potřebovat. S veškerými žádostmi o pomoc,
požadavky, náměty či připomínkami se můžete obrátit na strážníky osobně na služebně
Městské policie Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 88, na telefonním čísle 566 789 999
nebo e-mailem: info@mpbites.cz. Jelikož se již nezadržitelně blíží vánoční svátky a konec
starého roku, dovolte mi vám všem jménem strážníků Městské policie Velká Bíteš popřát
šťastné a klidné prožití svátků vánočních v rodinném kruhu, pevné zdraví a hodně štěstí
v roce 2018.
Pavel Hradecký, vedoucí strážník

ŠKOLY
POZVÁNKA NA ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU
Děti z Mateřské školy U Stadionu srdečně zvou všechny rodiče,
prarodiče, kamarády, přátele a známé na „ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU“ na Masarykově náměstí, které se koná ve čtvrtek dopoledne 14. 12. 2017 v 10.30 hodin.
Přijďte si s námi zazpívat!
Kolektiv MŠ U Stadionu

Z PROJEKTŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Přednáška pro rodiče – Logopedie předškoláků
V úterý 24. 10. 2017 se v MŠ Lánice uskutečnila 2. přednáška pro rodiče v rámci projektu Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš. Tentokrát pod názvem „Logopedie předškoláků“.
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Přednášku vedla Mgr. Vladana Jančíková ze SPC Velké Meziříčí. Rodiče
se na tomto odpoledni mohli seznámit
s termíny, jako je logopedie, logopedická
prevence v MŠ, logopedická depistáž,
SPC (speciálně pedagogické centrum)
a jeho činnost, a dále také kdy je vhodné
s dítětem již zajít ke specializovanému
logopedovi a také o zásadách podpory
Přednáška logopedie. | Foto: Archiv MŠ
správného rozvoje řečového vývoje.
Paní magistra Jančíková je odbornice na logopedii a odpověděla rodičům na všechny dotazy, které zazněly. Každý, kdo na tuto přednášku přišel, jistě nelitoval takto stráveného
odpoledne.

E-Twinning projekt „Krok za krokem na vrchol hory“

Projekt E-Twinning. | Foto: Archiv MŠ

Milada Tesařová

MŠ v Lánicích se zapojila do
dalšího projektu e-Twinningu. Co
je to e-Twinning? Dalo by se říci,
že se jedná o spolupráci mezi evropskými školami tzv. na dálku.
Školy přitom využívají internetu
a bezpečného prostředí k tomuto
účelu vytvořeného, a to prostřednictvím různých nástrojů IC,
jako jsou videokonference, fotografie, koláže, sdílení videí, apod.
Obliba tohoto způsobu komunikace neustále stoupá, o čemž
svědčí již téměř 190 tisíc zapoje-

ných škol a více než 518 tisíc učitelů z celé Evropy.
Náš projekt je celoroční a jmenuje se Krok za krokem na vrchol hory. Hlavní myšlenkou je učit děti překonávat různé překážky podobně, jako je musí překonávat horolezci.
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Společně s našimi kamarády ze Sarajeva (Bosna a Hercegovina), Lublaně (Slovinsko)
a jedné MŠ z Brna budeme poznávat tradice, pohádky, rostliny, zvířata v těchto zemích.
Budeme se ale také učit, jak se bezpečně chovat v přírodě, jak se obléci v zimě atd.
Naši malí horolezci si v základním táboře na výstup již připravili dýňovou polévku z dýní,
které si sami vypěstovali, výborné moravské frgály, müsli tyčinky a poznávali zdravé
a méně zdravé potraviny.
Posledním úkolem pak bude v závěru
školního roku zdolat horu nebo spíše kopec,
kde vztyčí vlajky všech tří zemí. Celý projekt
navazuje na školní vzdělávací program MŠ.
Musíme jen vydržet a jít krok za krokem až na vrchol hory.
Hana Sedláková za třídu Sluníček a Soviček

CO SE DĚJE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Od posledních zpráv z naší základní školy neuplynul ani měsíc. A od té doby se opět
uskutečnilo mnoho dalších zajímavých akcí - preventivních, sportovních, kulturních,
cestovatelských či vědomostních.
Z prvního okruhu jmenujme třeba setkání se zástupci Policie ČR, které proběhlo
10. října. Cílovou skupinou byli žáci osmých tříd a poučili se v oblasti právního vědomí
a kriminality mladistvých, sdělila M. Velebová, metodik prevence.
Před podzimními prázdninami se žákyním z šesté a sedmé třídy podařilo získat novoveselský míč. Tento název nese turnaj ve vybíjené organizovaný v Novém Veselí a naše
děvčata se zde radovala z prvenství. Naše sportovkyně byly úspěšné i v okrskovém kole
soutěže ve florbalu. Mladší žákyně vybojovaly postup do okresního kola. Paní učitelka
N. Malcová všechny sportovce pochválila za vzornou reprezentaci školy.
Z literárně zaměřených činností vybíráme informaci o dlouhodobějším projektu pátých tříd zaměřeném na seznámení
s knihou Robinson Crusoe. Paní
učitelky měly přichystaný opravdu
různorodý program, v němž nechyběla návštěva divadelního představení, matematické úkoly, poslech
známého příběhu, výtvarné aktivity či recitace básní, jež o Robinsonovi složili samotní žáci.
Druhý stupeň započal jako každý podzim s návštěvami brněnských divadel. A protože žáci si
„Novoveselský míč“. | Foto: N. Malcová
nejvíce oblíbili obě scény Měst-
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ského divadla Brno, jejich letošní první divadelní kroky směřovaly právě sem. Tříhodinové
představení Chaplin bylo možná až příliš náročné, ale přineslo mnoho vtipných scének
i dojemných zážitků.
I letos dostali žáci druhého stupně příležitost procvičit si své znalosti německého jazyka
v praxi. 17. října padesát dva našich žáků navštívilo Vídeň. Pan učitel R. Křípal pochválil
zajímavý program i pěkné počasí, které po celý den panovalo. Následně ve škole proběhla
jazyková animace Němčina nekouše. Paní učitelka Bílková nejvíce ocenila množství nejrůznějších her a zábavných aktivit na rozvoj slovní zásoby. Věříme, že děti pochopily,
že němčina se v životě rozhodně může hodit.
Neradi bychom zapomněli na akce, které slouží k prohloubení přátelských vztahů mezi
dětmi. Do této skupiny jistě patří setkání prvňáčků s deváťáky. Nejstarší žáci naší školy
pomáhali těm nejmladším s dopravní výchovou a zvládnutím základních pravidel silničního provozu. Další velmi pěknou činností byl projekt 72 hodin, do nějž se zapojili žáci
1. A. Paní učitelka I. Nováková vysvětlila, že během zmiňovaných 72 hodin dobrovolníci
v celé republice pomáhají druhým či přírodě. Prvňáčci uklidili odpadky v lese nedaleko
Velké Bíteše. To, že pomáhají přírodě, jim prý udělalo velikou radost.
Paní zástupkyně 1. stupně V. Kroutilová s radostí připomněla, že i letos se mladší žáci
zapojili do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. S jednou z trnavských základních škol si naši žáci vyměnili krásné ručně vyrobené záložky. Akce má
motivovat děti ke čtení a vytvářet u nich pozitivní vztah ke knihám.
Eva Čermáková

MUZIKOTERAPIE NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TIŠNOVSKÁ 116

Výuka muzikoterapie. | Foto: Eva Ulmanová
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Již se stalo zvykem,
že s příchodem sychravého podzimu k nám do
školy přijede paní Svatava Drlíčková zpříjemnit výuku muzikoterapií.
Paní Drlíčková vystudovala speciální pedagogiku i arteterapii a muzikoterapii. Chvilky strávené s ní jsou pro nás velice příjemné a vždy se
na ně opět těšíme, neboť se snaží muzikoterapii
přizpůsobit našim dětem tak, aby pro ně byla co
nejpřínosnější.
Na začátku terapie si každé dítě najde své
místo a polohu, která mu vyhovuje. Některé
děti si nosí i své oblíbené polštářky. U terapie
je ceněna schopnost bezprostředně působit na
zúčastněné osoby, kterým muzikoterapie přináší
uvolnění, zklidnění a možnost emocionálního
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i estetického prožitku. Mimo jiné má vliv i na vegetativní funkce jako například krevní
tlak, srdeční rytmus, dýchání, termoregulaci, ale i svalový tonus. Někdy se používá
i ke zmírnění úzkosti, strachu či bolesti.
Velkým přínosem je muzikoterapie i pro děti s poruchami autistického spektra,
hyperaktivitou, s poruchami pozornosti či mentálním postižením. Tím, že terapie
vždy stejně začíná a končí a žáci mají pokaždé své oblíbené místo, nabývají jistoty,
že je čeká něco známého a nemusí mít tak strach z toho, co se bude dít. Může tak
dojít k psychickému i fyzickému uvolnění a děti jsou přístupnější získávání nových
podnětů. Při každém setkání paní Drlíčková dětem představí nový hudební nástroj,
který si mohou i vyzkoušet.
A co vy, zkusili jste si někdy během dlouhých podzimních a zimních večerů navodit
pohodovou atmosféru pomocí relaxační hudby, vůně a světla svíček? Určitě to stojí za to!
Eva Ulmanová

NÁVŠTĚVA OSVĚTIMI
V rámci dalšího vzdělávání jsme se rozhodli nabídnout našim studentům exkurzi do
Osvětimi. Protože o ni měli velký zájem, byla realizována a 2. listopadu v ranních hodinách
na ni odjelo celkem 45 studentů. Po cestě autobusem se žáci od našeho průvodce dozvěděli
základní historické události z českých dějin od konce Rakousko-uherské monarchie až do
2. světové války. Na to navázala asi 4hodinová prohlídka v největším nacistickém koncen-

Žáci - Osvětim - Auschwitz II - Birkenau. | Foto: Archiv SOŠ
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tračním a vyhlazovacím táboře v polské Osvětimi. S česky mluvícím průvodcem jsme prošli Auschwitz I, dozvěděli se skutečnosti o tomto místě a o nelidských podmínkách, které
zde tenkrát byly. Poté jsme se přemístili autobusem do druhé části Auschwitz II – Birkenau, kde naše prohlídka pokračovala. Deštivé počasí, které nás celý den doprovázelo, ještě
umocnilo atmosféru tohoto místa. Domů jsme se vrátili v pozdních večerních hodinách,
a to se smíšenými pocity a s novými poznatky o období holocaustu.
Alexandra Mladá

KULTURA
S DUDÁCKOU MUZIKOU VE VÍDNI

Organizátoři slavnosti a sál radnice ve Vídni. | Foto: Barbora Smutná

Spolupráce mládeže Národopisného souboru Bítešan s dudáckou muzikou ZUŠ Hrotovice přinesla další zahraniční pěvecké vystoupení. Tentokráte 20. října v rakouském
hlavním městě Vídni. Ve slavnostním sále novogotické radnice se konala výroční slavnost
Flame of Peace, při níž byla předána ocenění rakouské neziskové organizace Vereins zur
Förderung des Friedens (asociace pro podporu míru), významným osobnostem, mírovým
aktivistům a organizacím za svou činnost při prosazování míru. Slavnosti se zúčastnilo 35
národů. Po ceremoniální části následoval kulturní program, v němž vystoupila řada skupin
představujících kultury různých zemí. Za Českou republiku to byla dudácká muzika ZUŠ
Hrotovice se zpěvačkami z Velké Bíteše. Pod vysokou klenbou impozantního sálu zaznělo
několik lidových písní z našeho regionu. Účinkující obdrželi od hlavních organizátorů paní
Herty Margarete Habsburg-Lothringen a pana Sandora Habsburg-Lothringen pamětní listy
s poděkováním.
Silva Smutná

16 | Prosinec 2017

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

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD SVĚTÝLEK
Tentokrát bychom chtěly hned na úvod poděkovat hlavně vám, kteří jste na už tradiční
akci Mateřského centra Bítešáček a Kolpingovy rodiny přišli. Letos si s námi počasí
opravdu pohrálo. Po slunném dopoledni následoval odpolední déšť, sníh (u toho jsme byly
docela nadšené, že to vlastně bude krásná atmosféra), který nakonec vystřídal silný déšť.
Ale i přesto se vás sešlo docela dost a přivítali jste svatého Martina na jeho bílém koni.
Ještě než svatý Martin (narozen v roce 316 či 317 – letos tedy zřejmě slavíme 1700 let
od jeho narození) vyjel na svém koni, bylo k vidění u kostela vystoupení šermířské skupiny
TAS. Poté se průvod vydal Hrnčířskou ulicí na náměstí, kde vystoupila skupina Sarcina
s jejich ohňovou show. Průvod, jako vždy, uzavřel ohňostroj.
Poděkování patří všem, kteří se zapojili do organizace průvodu, zejména pak První brněnské strojírně, díky níž se nám podařilo letos pozvat šermíře a ohňovou show, Kolpingově rodině, městu Velká Bíteš, Klubu kultury, Technickým službám, dobrovolným
hasičům, Městské policii Velká Bíteš, státní policii, firmě Poex Velké Meziříčí, a.s., panu
Řezaninovi a Janečkovi, Sedlákovým z Křoví a restauraci Naše bítešská. A samozřejmě
TASu a Sarcině.
Těšíme se na vás příští rok.
Jana Střechová a Eva Rampulová za MC Bítešáček

„CAVEMAN“ V BÍTEŠI ZABODOVAL
Slavná one man show o tom, co dělá
muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví „Caveman“ se odehrála v pátek 3. listopadu 2017
v 19.00 hodin v kulturním domě ve Velké
Bíteši. Představení pro jednoho muže
v podání známého herce Jana Holíka nezklamalo. Sympatický herec bavil přes 350
návštěvníků od začátku do konce, skoro 90
minut bez přestávky. Inteligentní humor,
u nás dlouho nevídaný, neovladatelný, uvolněný a nepřetržitý smích návštěvníků, nejen
ženám slzy stékající po tváři od smíchu,
velký balzám na duši. To vše byl Caveman.
Můžeme vám již nyní slíbit, že se k nám
do Bíteše Caveman vrátí. Možná i Cavewoman, která bude mít premiéru v příštím roce…
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„Caveman“ v KD. | Foto: Silvie Kotačková

Klub kultury Velké Bíteše

Prosinec 2017 | 17

VI. ROČNÍK SVATOMARTINSKÉHO HRANÍ
V sobotu 11. listopadu se po sedmé hodině večerní v kulturním domě ve Velké Bíteši uskutečnil již VI. ročník SVATOMARTINSKÉHO HRANÍ s ochutnávkou vína. Pro přítomné
byla připravena řízená ochutnávka „nejen“ svatomartinského vína, kterou přítomné provedl
Ing. Miloš ZDUBA, MBA. Přítomní si vychutnali „obzvláště vypečenou“ svatomartinskou
husu s červeným zelím a variací tří druhů knedlíků, kterou připravila restaurace „NAŠE BÍTEŠSKÁ“. Sladkou tečkou byl vynikající štrůdl s jablky od paní Al. Jelínkové. K poslechu
i tanci hrála bítešská kapela RETROBAND pod vedením Františka BURIANA.

Svatomartinské hraní v KD. | Foto: Silvie Kotačková

Rádi bychom poděkovali všem hostům, kteří svojí přítomností vytvořili jedinečnou
a příjemnou atmosféru, a zároveň vás tímto všechny srdečně zveme na příští – VII. ročník, který se bude konat v neděli 11. 11. 2018.
Klub kultury Velká Bíteš

TRIO CLARET
Měsíc listopad s sebou často přináší sychravé počasí, mlhy, pochmurnou náladu a splín.
Léto je nenávratně pryč a do zimy ještě daleko. Ovšem k návštěvě koncertu je to čas přímo
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Trio Claret v KD. | Foto: Otto Hasoň

ideální. Určitě se mnou budou souhlasit všichni, kteří přišli v úterý 7. 11. 2017 na druhý
koncert Bítešského hudebního půlkruhu. Představili se nám klarinetisté Olga a Vít Spilkovi
a violista Karel Plocek. Spojení klarinetů a violy není úplně obvyklé, ale výsledný barevný
efekt považuji za velmi zajímavý.
O úvod koncertu se postarali žáci ze zdejší ZUŠ – Lucie Dufková a Gabriela Havlíčková.
Pod vedením paní učitelky Barbory Durďákové společně zahráli Allegretto J. K. Vaňhala. Potom už si vzal slovo pan docent Vít Spilka a představil nám basklarinet, na který zahrál sólovou
Suitu G dur J. S. Bacha. Čtyřvětá skladba s částmi Preludium, Sarabanda, Menuet a Courante
dala vyniknout krásnému zvuku tohoto nástroje. Následovalo Duo B dur pro dva klarinety
W. A. Mozarta, které zahráli manželé Spilkovi společně. Svižné tempo, dokonalé frázování a souhra daly této drobné skladbě velmi svěží a brilantní nádech. Často užívané
spojení „sluníčkový Mozart“ zde mělo skutečné opodstatnění. První polovinu koncertu
uzavřela skladba francouzského skladatele F. Poulenca Sonáta pro dva klarinety. Autor náleží do skupiny pařížské Šestky. Její doménou byla hudba všedního dne, důsledný boj proti
sentimentalismu v hudbě a neoklasicistní tendence. Poulencova Sonáta byla především zajímavým dialogem mezi dvěma klarinety. Časté disonance, neobvyklé rytmy a střídání vypjatých a vtipných míst vytvořily barevně velmi zajímavou skladbu, opět skvěle zahranou
oběma umělci. Druhou část koncertu opět zahájil Vít Spilka hrou na basklarinet. Tentokrát
sáhl do tvorby svého otce Dalibora Spilky a zahrál nám dvě části z jeho skladby Tři kusy
pro jednoho. Tato drobná ukázka soudobé hudby byla velmi milým zpestřením programu.
Zastaveníčko J. S. Bacha zahráli společně s Karlem Plockem jako malou vsuvku před závěrečnou skladbou. Tou byl výběr z celkem 13 kusů pro dva klarinety a violu
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F. V. Kramáře. Typická skladba pro období klasicismu s jasnou výstavbou,
frázováním a harmonií. Střídaly se v ní části rychlé, taneční i pomalejší. Prostřednictvím
této skladby a všech tří hráčů jsme se přenesli do prostředí Vídně, kde F. V. Kramář působil
jako dvorní skladatel. Byla to krásná tečka za velmi vydařeným koncertem.
Z osobního setkání snad mohu prozradit, že všichni tři interpreti si pochvalovali zdejší
vstřícné publikum a příjemnou atmosféru. Za nás posluchače mohu jen dodat, že my jsme
cítili totéž.
Marika Kašparová

OLYMPIC PŘEMOHL VELKOU BÍTEŠ
Agentura VM ART Production s.r.o. ve spolupráci s Klubem kultury Města Velké Bíteše
uspořádala koncert jedinečné skupiny „OLYMPIC – PERMANENTNÍ TOUR 2017“. Ve
středu 22. listopadu v 19.00 hodin se sál kulturního domu ve Velké Bíteši zaplnil příznivci skupiny, aby si naživo poslechli tuto „legendu“, která
u nás koncertuje podruhé. Celá kapela OLYMPIC
včele s Petrem Jandou vytvořili spolu s přes 450
fanoušky neskutečnou atmosféru koncertu od začátku až do konce. Zazněly největší hity skupiny
např. „Dej mi víc své lásky; Želva; Snad jsem to
zavinil, já; Jako za mlada; Dávno; Jednou; Bonsoir mademoiselle parisale“, ale i písně nové.
Jestli náhodou nezpíval Petr Janda s kapelou,
„Olympic“ v sále KD. | Foto: Tomáš Škoda
zpívalo za něj celé publikum. I když byl koncert
„na sezení“, ke konci se už i tancovalo přímo pod pódiem.
Na závěr úžasného koncertu, kdy zazněla píseň „Jasná zpráva“ aplaudovalo kapele
OLYMPIC celé publikum ve stoje a tzv. „Standing Up“ byl celkem dvakrát.
Na konci dvouhodinového koncertu byla se všemi členy skupiny OLYMPIC krátká autogramiáda. Kdo chtěl, mohl získat podpis na plakát, do památníku nebo CD, DVD, zakoupeném přímo na místě, nebo se s členy kapely vyfotit a mít jedinečnou vzpomínku na
tento báječný koncert.
Klub kultury Velká Bíteš

„PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA“
Chcete si na chvilku odpočinout od předvánočního shonu, svátečně se naladit,
něco zajímavého se dozvědět, dobře se pobavit a možná si i zazpívat pár koled a vánočních
písní? Přijďte 7. prosince v 17.00 hodin do Městské knihovny Velká Bíteš, kde jsme si pro
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vás připravily opravdový předvánoční bonbonek ve formě přednášky nového hosta Dany
Šimkové. Dana Šimková je spisovatelka a lektorka tvůrčího psaní. Od dětství se věnovala
literární činnosti a vydala již dva romány (Uvězněni, 2014; Útěk do Mombasy, 2016). Oba
jsou ve fondu knihovny. Rády bychom vás tedy pozvaly na přednášku o koledách. Během
poslechu a zpěvu koled vám Dana Šimková přiblíží historii jejich vzniku, církevní dějiny
od narození Ježíška po současnost a vánoční tradice. Celá přednáška se nese ve veselé
a přátelské atmosféře, takže se jistě krásně předvánočně naladíte.
Těšíme se na vás ve čtvrtek 7. prosince od 17.00 hodin v Městské knihovně Velká Bíteš.
Hana Vokřínková

KYTAROVÉ KVARTETO V PŮLKRUHU POPRVÉ
Bítešský hudební půlkruh uvítal za svou
dvacetiletou existenci velké množství kvartet – ať už klasických smyčcových, nebo netradičních – saxofonové, houslové, violoncellové, kontrabasové. O Pražském kytarovém
kvartetu víme dlouho, až v letošní sezóně
jej však v Bíteši uslyšíme. Rozhodně máme
důvod se těšit – letos má kvarteto „Kristova
léta“ a stejně tak dlouho získává superlativní hodnocení odborné kritiky. Kvarteto je
zváno na významné hudební festivaly (Pražské jaro, Paříž, Tel Aviv, Kuwait, Miami
Kytarové kvarteto. | Foto: Archiv KK
atd.), koncertovalo ve většině zemí Evropy,
v USA či Izraeli a absolvovalo stovky koncertů v České republice.
Vedoucí souboru Marek Velemínský v rozhovoru pro časopis Harmonie řekl: „Nadále je
naší silou repertoár – jsme takovým ostrůvkem závažnější hudby. Také snaha o specifický
zvuk a způsob interpretace. V době, kdy jsme začínali, bylo kytarových kvartet v Evropě
jako šafránu, … zatímco dnes jich je nepočítaně.“
Kytaru znali už staří Chetité a v různých obměnách prochází celou historií se vzrůstající
oblibou. Proto nepřekvapí, že na koncertu uslyšíme skladbu Henriho Purcella ze 17. století,
kompozice Maurice Ravela, Manuela de Falla a Joaquína Rodriga i skladby žijících autorů Štěpána Raka, Karla Jenkinse z Walesu a Kubánce Leo Brouwera. Podle jmen vidíte,
že zdaleka nepůjde jen o středoevropskou hudbu. Můžeme se tedy těšit na opravdu pestrý
koncert světové úrovně.
Marek Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera a Patrick Vacík nám zahrají na Mikulášský večer 5. prosince v 19 hodin v sále kulturního domu ve Velké Bíteši. Přeji nám
bohatou nadílku.
Otto Hasoň
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ZA BEZPEČNOU KULTURU, A TAKÉ O NÍ
Úvodem
Denně se z medií dovídáme, jak zbytečně umírají lidé – terorismus, činy chorobných mozků, nedbalost atd., především na místech, kde se shromažďuje více osob.
V našem městě se zatím nic takového nestalo, ale příklady táhnou a ke shromáždění
většího počtu osob u nás dochází, hlavně v kulturním domě – kulturní akce, zábavy,
podnikové rauty, akademie atd. Stačí výhružný telefonát, falešný poplach, vhozená
dýmovnice a nastane neřízený chaos.
Dle předpisů akce, při kterých se shromáždí více jak 200 osob, u diskoték 100 osob,
se musí tyto konat v objektech splňujících pro tento účel požadavky na bezpečnost,
jak z hlediska stavby (požární úseky, únikové cesty, prostředky PO, …), tak z hlediska provozního (požární dokumentace, požární hlídky, požární kontroly, školení
zaměstnanců atd.).
Kulturní dům (KD)
V KD provozují činnost 4 provozovatelé, kteří jsou odpovědni za bezpečnost v prostorách, které využívají pro svou činnost (kotelna – Encom, herna U Staříka, restaurace
Naše bítešská a ICaKK). V souladu s předpisy činnost ICaKK splňuje podmínky se „zvýšeným požárním nebezpečím„ (shromažďovací prostor, ubytovna) se všemi vyplývajícími
povinnostmi v oblasti požární ochrany – vedení požární dokumentace, preventivní požární
kontroly, školení zaměstnanců atd.
KD byl uveden do provozu v r. 1980, a pokud od té doby v prostorách, které využívá
ICaKK, v rámci stavebního řízení neproběhly žádné další stavební úpravy, je „de jure„

Společné foto. | Foto: Archiv KK
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(z právního hlediska) v oblasti požární ochrany vše v pořádku, neboť v kolaudačním rozhodnutí zástupce hasičů uvedl, že není závad.
Ale, „de factum„ (z hlediska současných platných předpisů), je v oblasti požární ochrany
co zlepšovat, zejména:
• požární oddělení restaurace Naše bítešská
• absence 2. únikové cesty z galerie, pokud se zde soustřeďuje více jak 100 osob
• absence požárně bezpečnostních zařízení – požární signalizace, hlásiče požáru,…
• bezbariérový přístup do KD
• provedení dveří na únikových cestách – panikové kování, bez prahů a zástrčí,…
Tato skutečnost, v zájmu bezpečnosti občanů, by měla být podnětem pro provozovatele
ve shodě s majitelem objektu (město Velká Bíteš), k provedení příslušných stavebních
úprav dle schválené dokumentace, jejíž nedílnou součástí bude i projektové řešení požární
bezpečnosti.
Nad rámec tohoto příspěvku připomínám, že všechny právnické osoby a podnikající
fyzické osoby, a je jich v našem městě určitě nejmíň stovka, jsou povinny mít doklad,
tzv. „začlenění„ o tom, jaká je míra požárního nebezpečí v jejich provozované činnosti.
Informační centrum a klub kultury
Tato příspěvková organizace města provozuje v KD činnost se zvýšeným požárním
nebezpečím (shromažďovací prostor, ubytovna), je proto povinna plnit více povinností
v oblasti požární ochrany. Technickou pomoc při plnění těchto povinností provádí autor
tohoto příspěvku. Koncem října bylo pro zaměstnance ICaKK školení o požární ochraně.
Nemohlo být jinak a nakonec se hovořilo i o kultuře v našem městě. Zadělal jsem si přitom
na problém. Ve slabé chvilce jsem slíbil šéfredaktorce Zpravodaje, že o kultuře v našem
městě něco napíši. Sliby se musí plnit, a tak se do toho odvážně pouštím.
O kultuře v našem městě
Je to jen a jen můj názor. Snad mě k tomu opravňuje věk pamětníka, v minulosti jsem do
kultury dělal, doposud občas napíši něco do Zpravodaje, občas navštívím koncert, výstavu,
přednášku.
Do kultury mluví kdekdo. V současné době kulturu může dělat nebo i organizovat také
kde kdo, každá organizace, spolek, nakonec i každý občan, když si nato vyřídí „živnosťák“.
Nabídka pasivní kultury je bohatá, agentury, televize, internet, kvalita různá. Kulturou
jsme doslova zahlceni. U aktivní kultury je to podobné. Zpohodlněli jsme, jsme náročnější,
média nám občas předhodí i nějakou tu světovou špičku.
Překvapuje mě, jak v některých obcích se kultura dělá, hudební skupiny, ochotníci,
lidoví umělci. Překvapují mě upravené vesnice, i to do kultury patří. Udivuje mě někdy
malá účast na přednáškách, výstavách, obdivuji stálý zájem občanů o vážnou hudbu v Bítešském hudebním půlkruhu.
Kupovaná kultura není levná, známé hudební skupiny a zpěváci žádají vysoké honoráře,
ti méně známí si z nich často berou příklad. Peníze jsou droga, stále více a více vstupují
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do všech oblastí našich životů. Podtrženo a sečteno. Kdo chce kulturně žít, kulturu dělat
nebo i organizovat, každý má možnost. Troufám si tvrdit, že kultury je kolem nás dost,
je z čeho vybírat.
Hodnotit, jak kdo dělá nebo organizuje kulturu, si netroufám, ať to činí ti odpovědní
nebo zkušenější, pokud k tomu najdou odvahu. Rád si o tom přečtu ve Zpravodaji nebo
v Exitu. O kultuře se často nedokážou domluvit ani v Praze.
Na závěr si neodpustím Karla Čapka:
„ …kultura se nedá prakticky ničím obhájit, ale nedala se obhájit ani v minulosti,
kdy už lidé páchali neužitečnou hudbu, verše, obrázky a počítali hvězdy a vůbec mařili „sterým“ způsobem čas, tak jak to činíme i dnes. Ve svém nejvyšším smyslu,
kultura tu není pro nic jiného, než aby zhodnocovala naše životy….“
Karel Smolík, odborně způsobilá osoba pro PO

HISTORIE
HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice KOZÍ, čp. 159:
Roku 1588 zakoupil dům po Matěji Kučerovi za 50 zlatých Šimon
Cibulka. Po něm jej r. 1604 zakoupil
dále za cenu 45 zl. kloboučník Matěj
Holub. V téže ceně jej r. 1610 pořídil po Holubovi Václav Čečatka,
po kterém jej r. 1619 zdědil v ceně 40
moravských zl. syn Jiřík Čečatka.
Někdy poté dům zpustl.
Až r. 1725 zakoupil „grunt pustý
Čečatkovský v Psí ulici“ v ceně
40 mor. zl. Štěpán Veselý, „však
poněvadž jest pustý“, byla mu cena
snížena na polovinu. A aby dům vyDům čp. 159 v současnosti. | Foto: Jan Zduba
stavěl, udělilo mu město na 3,5 roku
tzv. polhotu, tj. osvobození od splácení nemovitosti i na ni vázaných platů a daní. Skutečně dům „vyzdvihl“, a to nákladem 13 rýnských zl. Již následujícího r. 1726 Štěpán, tehdy zvaný Ránoveselý, prodal dům Jakubu Křečkovi, kterému zůstala zbýva-
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jící polhota na 2,5 roku. Zdá se, že si Křeček lhůtu částečně protáhl, neboť do r. 1733
„16 zlatých rejnských některý krejcar císařských daní zaseděl, tu živnost ale vystavil“.
Zmíněného r. 1733 zakoupil dům po Křečkovi v ceně stále 40 mor. zl. Václav Vrzal. Ani
on ale neplatil daně. A tak r. 1739 „počestný ouřad městský prodal grunt v Růžové ulici“
ve stejné ceně bednáři Tomáši Vlkovi. „A poněvadž skrz předešlé držitele téhož gruntu,
obzvláštně skrz Vrzaly, císařská daně zasedělá jest, na takovou proti budoucí srážce
z tej sumy domovní obmezený kupitel 5 zlatých rejnských místo závdavku jest složil“
a každoroční vejrunky mu zůstaly platit po dvou rýnských zlatých do výše kupní ceny.
Obtíže s placením daní na tomto domě však trvaly nadále.
Roku 1746 Tomáš Vlk prodal dům stále v téže ceně kloboučníkovi Jakubu Halíkovi. Městský úřad k tomu dodal, že „poněvadž skrz předešlýho držitele téhož gruntu
kontribuci královská jak stará, kterů on Tomáš Vlk k placení na sebe vzal, tak i nová za
1744. a 1745. rok s 10 zlatými rejnskými 32 krejcary zasedělá jest, pročež tehdy i těch
5 zlatých rejnských, který Tomáš Vlk místo závdavku byl položil, se nyní na ty staré dluhy
kontribuční potahují, a tak po odtahnutí 39 krejcarů defalvaci ještě 14 zlatých rejnských
53 krejcarů Jakub Halík k placení jmíti bude“. Později r. 1783 se přiženil Matěj Ondrák,
který si vzal vdovu po Jakubu Halíkovi Pavlínu. Ještě téhož roku manželé postoupili
„domek v Růžový ulici (…) pod numerem 16 situirovaný“ novému manželovi macechy
Kateřiny krejčímu Jakubu Kuklovi. Dům stál 50 zl., přičemž zmíněný otčím měl vydat
„půl míry roli na nivě“ a vyplácet obci zbývajících 46 zl. 40 kr. vejrunků. Následně
r. 1791 již další vdova Alžběta Kuklová postoupila dům v ceně 146 zl. 40 kr. svému nastávajícímu zeti Janu Holíkovi. Z té částky měly být splaceny obecní vejrunky a mladší
sestře nastávající manželky Alžběty Tekle 50 zl. Roku 1797 však opět vdova Alžběta
Kuklová postoupila domek znovu, tentokrát svému dalšímu nastávajícímu zeti koláři
Janu Loukotovi, v ceně 200 zl. Z této částky náleželo nastávající švagrové Alžbětě
50 zl., při domě tchyně Alžběta ponechala „pod 4 míry rolí, totiž pod 2 míry ve Žlebě,
pod 1 míru na záhumenici a pod 1 míru u ouvaru ke Královkám“. Jan Loukota později
r. 1820 postoupil dům v ceně 600 zl. svému synovi též koláři Jakubu Loukotovi.
A r. 1861 jej koupili za 1200 zl. Karel a Karolína Loukotovi.
V r. 1888 koupili dům Antonín a Marie Raušovi. Od nich jej v r. 1903 koupila Anna
Ráčilová, která jej v r. 1924 postoupila Františku a Natálii Ráčilům. Natálie pak
o dva roky později získala dům celý. Koncem r. 1950 bylo, podobně jako na několika
dalších bítešských domech, na návrh Ministerstva práce a sociální péče omezeno vlastnické právo zákazem zcizení a zavázání nemovitosti ve prospěch státu (správy sociální
péče) a tento stav trval ještě v roce 1965.
Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 32, 240,
kn. č. 11788, fol. 23, 24, kn. č. 11789, fol. 52, kn. č. 11792, fol. 16, kn. č. 11797, fol. 117. Katastrální
úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Růžová ulice,
č. kn. vl. 97.

Jan Zduba
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM
HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – VÁNOČKA

Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů
v prostředí Velké Bíteše.
Na Štědrý den roku 1672 bítešští radní zajistili z Náměště koření za 36 krejcarů,
z Meziříčí mandle a hrozinky za 31 kr., v Bíteši 7 mejtníků (asi 19,6 litru) bílé mouky
za 18,5 kr., 3 ¼ mázu (tj. asi 3,5 litru) másla za 42 kr., vejce za 4 kr. (min. 16 ks),
smetanu a mléko za 9 kr., kvasnice za 1 kr. a sůl za 2 kr. (tj. asi 0,43 litru). Na sv. Štěpána byly z uvedených surovin napečeny koláče, kterými představitelé města podarovali „Jejich Milosti mladý pány a slečny“, tedy děti vrchnosti a jejích úředníků. Cena
surovin dosáhla výše 2 zlatých 23,5 krejcarů; stejnou částku radní vynaložili za stejným účelem i na sv. Štěpána v roce 1680, kdy pořídili cukr, hřebíčky, mandle, mouku,
máslo a „všelijaké jiné potřeby“. Tehdy zřejmě ještě nebyl znám tvar ani název dnešní
vánočky, těsto však mohlo být velmi podobné, pečené v kulatém tvaru.
V hospodyňském kurzu, který probíhal ve Velké Bíteši po tři měsíce v roce 1933,
si má babička poznamenala jeden recept na vánočku, splétanou z 9 válečků. Dle něj na 1 kg
hrubé mouky připadá půl kávové lžičky soli, trocha citrónové kůry, 14 dkg cukru, 12,5–25
dkg másla, přidá se kvásek ze 3 dkg droždí, 2 žloutky rozmíchané ve vlažném mléku. Do
vypracovaného tužšího těsta se přimíchá 10 dkg hrozinek a nechá se vykynout.
V bítešském prostředí to samozřejmě nebyl jediný známý recept na vánočku,
kupříkladu má prababička zaznamenala receptů hned pět: 1) V první variantě připadá
na 1 kg pěkné prohřáté mouky 22 dkg nového rozpuštěného másla, 25 dkg moučkového cukru, 5 žloutků, citrónová kůra, trocha soli a 4 dkg kvasnic. To se má zadělat
mlékem v tužší těsto kvůli pletení vánočky, nechat 4–5 hodin kynout, vmíchat 30 dkg
hrozinek, po upletení péct v nepříliš horké troubě ¾ hodiny. 2) V jiné podobné variantě připadá na 1 kg mouky 20 dkg putrového másla, 20 dkg cukru, 16 dkg hrozinek,
16 dkg mandlí, 4 dkg kvasnic, 2 žloutky, sůl, citrónová kůra. Opět to vše se má zadělat v těsto, nechat kynout a upravit ve vánočku. 3) Třetí typ vánočky spočívá v tom,
že na 1 kg mouky se dá asi ½ litru dobré smetany, 2 žloutky, 10 dkg cukru, sůl
a k tomu se zadělá 2 dkg kvasnic. Do vypracovaného těsta se přidá 15 dkg hrozinek sultánek, nechá kynout asi 2 hodiny, udělají se praménky, které se nechají ještě vykynout,
uplete se vánočka, promastí máslem. Peče se v teplé troubě asi jen ½ hodiny, neboť je
poměrně lehká. 4) Čtvrtá vánočka je nazvaná jako jemná. Ta se začíná tím, že se ¼ kg
putrového másla utře se 6 postupně přidávanými žloutky, citrónovou kůrou, vanilkou
s cukrem (za 10 haléřů) a 30 dkg cukru. Po promíchání se přidá 1 kg jemné suché
prohřáté mouky, zadělá se teplým mlékem s 5 dkg kvasnic, osolí se. Po vypracování
v tuhé těsto se přidá 33 dkg hrozinek sultánek, 12 dkg mandlí krájených na nudličky

26 | Prosinec 2017

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

a nechá se kynout 4–5 hodin. Těsto vyválené v praménky se má nechat na prkně ještě
kynout a pak splést, pomazat žloutkem, posypat mandlemi a péct v teplé troubě nejméně
½ hodiny. 5) Pátá vánočka s přívlastkem dobrá se udělá tak, že se 42 dkg cukru dobře
utře s 28 dkg putrového másla, 3 vejci, trochou muškátového květu, 2 hořkými mandlemi, citrónovou kůrou a trochou soli. Pak se má přidat 1,5 kg mouky, smetana,
kvasnice (za 8 haléřů), vypracovat v těsto, vykynout, upravit jako vánočku nebo bochníček, pomazat vejcem, posypat mandlemi a upéct.
Ať už zůstane při osvědčeném receptu nebo při zkoušení receptů jiných, nezbývá
než popřát krásné prožití vánočních svátků - neodmyslitelně spjatých s neodolatelnou
sváteční vánočkou!
Zdroje: Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava 18., 2014, s. 183–236, zde s. 199, 216. Rukopisné receptáře Antonie Jeřábkové (1916–2009)
a Magdaleny Jeřábkové (1875–1964).

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE
JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST X

Vojenská služba
1. října 1949 jsem nastoupil
na základní vojenskou službu
k 39. pěšímu pluku v Bratislavě
a byl jsem přidělen k hypodělostřelecké rotě. Základní výcvik
jsem prodělal u minometů ráže
120 mm a děl ráže 76 mm. Také
jsem se musel naučit jezdit na
koni, což mě kupodivu velmi bavilo. Zpočátku jsme jezdili v jízdárně, kde jsem se sice nevyhnul
několika pádům na překážkách,
Příslušníci jízdní pěchoty ČSA. | Foto: Zdroj Wikipedie
ale bylo to do měkkého, do drtin.
Venku v terénu jsem už nepadal, na to jsem si dával velký pozor. Prvním mým koněm
byla kobyla zvaná Veverka. Jednou zakopla na překážce, shodila mě, ale jinak byla docela
klidná, až trochu líná. Proto jsem požádal, aby mně dali nějakého rychlejšího koně. Dostal
jsem hřebce s nezvyklým jménem Údaj. Toho cvičili podkoňáci proti důstojníkům tak,
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že mu jeden před očima zamával brigadýrkou, druhý mu rýpl vidlemi do stehen a podrážděný kůň se snažil do brigadýrky kousnout. V jízdárně mně kamarádi takto „vycvičeného“
Údaje podrželi a sotva jsem nasedl, tak mě hned před překážkou shodil. Znovu ho chytili,
podrželi, nasedl jsem a zase jsem šel k zemi. Další pokus o zachycení koně byl neúspěšný.
Ten začal běhat po jízdárně, proto jsme se snažili jej chytit v pootevřené hlavní bráně.
Údaj sice k bráně přiběhl, ale s hrozivě vyceněnými zuby, tak jsme bránu zabouchli a nechali jej běhat s ostatními. Až se pořádně unavil, vrátil se do své stáje.
Ačkoliv jsme ještě pořádně jezdit neuměli, vyjeli jsme se zástupcem velitele roty
s kanóny a minomety do terénu za Bratislavu. Každý kanón nebo minomet táhly dva
páry koní. Na levém koni prvního páru seděl podkoňák pěkně v sedle a já pak za ním
na koni bez sedla. V bratislavských ulicích jsme jeli ještě pomalu a klidně, ale v jednom
úvoze polní cesty za městem dal velitel pokyn k jízdě cvalem a potom tryskem. Kanóny
a minomety za námi nadskakovaly a my na koních bez sedla jsme se jich drželi kolem
krku nebo za hřívu. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Prvních šest týdnů vojenské služby
v Bratislavě, až do přísahy 28. října 1949, bylo velmi dobrých. Jídlo bylo vynikající,
i když pro obyvatele platil přídělový systém. Naši velitelé s námi jednali slušně, dokonce
jsem ve volném čase s nimi hrál tenis. Po státním svátku 28. října jsme měli povolené
vycházky po Bratislavě.
Poddůstojnická škola

Minomet vzor 1937. | Foto: Zdroj Wikipedie
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Horší časy nás čekaly od listopadu
v poddůstojnické škole v Topoľčanech.
Vojna jak řemen, jídla málo, k večeři
často jen brambory s kysaným zelím,
někdy i nějaký ten škvarek. Kromě výcviku se zbraní jsme opět jezdili na koních v jízdárně, já s těmi stejnými jako
v Bratislavě. Poněvadž v poddůstojnické
škole byli vojáci z různých útvarů, začínal jezdecký výcvik od úplného začátku.
V první hodině nám přidělili koně a jeli
jsme do jízdárny. V čele na tribuně už
čekali naši velitelé se svými rodinnými
příslušníky, a jako každoročně očekávali
„zábavné“ představení nováčků. O to se
úspěšně postarali ti z nich, kteří seděli
na koni poprvé. Po seřazení a povelu ke
klusu následovaly rady velitelů jak koně
ovládat: „Povol mu uzdu, přitáhni mu
uzdu…“ a podobně. Pádů bylo hodně,
avšak do měkkého, do drtin. Rad bylo
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tolik, že jsme nevěděli, komu patří. My, kteří jsme přišli z Bratislavy, jsme je už neposlouchali. Výcvik na koních se konal dvakrát týdně a někdy jsme toho měli plné zuby.
Když nás chtěl velitel potrestat, nařídil drobný klus, který byl velice nepříjemný, až bolestivý. Abychom si trochu odpočinuli, tak někdo z nás občas z koně úmyslně spadl, potom
následoval rozkaz „zastavit stát“, a my jsme si trochu vydechli. Jednou jsem neměl náladu
na ježdění, tak jsem sedlal velmi pomalu. Jak to velitel uviděl, práskl bičem, aby popohnal
nejen koně, ale hlavně mě. Kdybych včas nenasedl, dostal bych bičem hlavně já.
Jízda v terénu byla zajímavější, ale nebezpečnější. Jednou jsem si vybral hřebce jménem
Tok, který byl sice klidný, ale těžko ovladatelný. Vyklusali jsme před kasárna na oranisko
a potom cvalem a osm metrů dlouhým skokem přes „palposty“ vykopané pro houfnice
jsme se řítili k řece Nitře. Snažil jsem se koně stočit na stranu, ale marně. V očekávání toho
nejhoršího jsem si vyhrnul rajtky nad kolena. Nakonec se mně přece jen podařilo koně
zastavit. Nebezpečí, že vletíme do řeky Nitry, si uvědomil také náš velitel, nadporučík
Lančanič. Vydal se za námi, dohnal nás, ale to už jsem byl v bezpečí. Vyděšený velitel
se pouze zmohl na rozkaz, abych se ihned hlásil k raportu. Potom si to však rozmyslel,
protože věděl, že můj Tok byl těžko ovladatelný. Samotný výcvik byl náročný a probíhal
za každého počasí. V šest hodin ráno budíček, půlhodinová rozcvička „do půl těla“ a teprve
potom snídaně. Následoval výcvik, oběd a večerka v 21 hodin. Ve volném čase, který jsme
měli jen v sobotu a v neděli, jsme někdy vyrazili do města Topoľčan. To se nelíbilo zdejším
mladíkům, a tak nás jednou hnali až do kasáren. Kamarádi Slováci jim neřekli jinak než
„topolčanský žochári“.
Výcvik se neuvěřitelně vlekl a všichni jsme se těšili na vánoční nebo novoroční dovolenou. Tu jsem dostal na Vánoce, které byly jako většinou na blátě (takže nic nového
pod sluncem), i když zima byla celkově velice sychravá. Ocenil jsem pravidelné denní
otužování v kasárnách, které mi nyní přišlo velice vhod. Dovolená rychle uplynula a do Topoľčan jsem se vrátil hned po svátku sv. Štěpána. Po dovolené se nám cvičit moc nechtělo,
ale na vojně platí, že „vojna není kojná“. A tak se začalo s nácvikem pochodu. Nálada byla
mizerná a povel „zpívat“ nikdo neuposlechl. Až po dalším rozkaze ke zpěvu někdo začal:
„Až skončí vojna táto, navrátím se k tobě milá zas“. Následovalo: „Dozpívat, poklusem
klus přes oranisko, k zemi, vztyk…“. Skončili jsme zadýchaní, s úplně propocenými plášti
a celí od bláta. Odporovat nemělo smysl – bylo to v rámci výcviku. Později jsme si vymohli alespoň větší množství kvalitnějšího jídla.
Sloužili jsme za Čepičky
Po nástupu nového ministra národní obrany armádního generála Alexeje Čepičky byly
provedeny čistky v armádě a situace se podstatně zlepšila. Zúčastnili jsme se dlouho připravovaného zimního terénního cvičení v Oremov Lazu, výcvikovém prostoru mezi městy
Krupinou a Zvolenem. Z Topoľčan jsme odjížděli vlakem v uzavřeném nákladním vagonu,
usazeni na dřevěných lavicích. Ze železniční stanice jsme šli pěšky, ve sněhu, do výcvikového střediska, kde jsme měli připravené „ubytování“ v zemljankách – vykopaných dírách
o rozměrech 2x2 m, asi 1,6 m hlubokých. Ty byly zakryté dřevěnými trámy o průměru
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asi 12 cm, zasypanými vrstvou hlíny o tloušťce 20 cm, bez izolace proti prosakující vodě.
Naštěstí v té době mrzlo a sníh netál, takže nám voda za krk nestékala. Spali jsme na slámě
na zemi, každý na své dece, která musela stačit i na zakrytí. Výcvik byl tvrdý, za neuposlechnutí rozkazu se ihned udělovaly tresty – 7 nebo 14 dnů vězení. Ty nám po skončení
cvičení velitel roty všem prominul. Pobyt v Oremov Lazu byl celkem příjemný, na nedostatek práce ani zábavy jsme si stěžovat nemohli.
Po 14-ti dnech začal sníh tát a chůze v rozbředlém sněhu byla stále obtížnější. Vysoké
plstěné boty jsme mívali promočené a nebylo možné je nikde pořádně vysušit. To už však
náš výcvik v terénu skončil a my jsme odjížděli vlakem v nákladních vagónech zpět do
kasáren v Topoľčanech. Ve vagonech byla obyčejná, asi zanešená kamínka, ve kterých
pořádně nehořelo ani dřevo. Filcáky jsme měli mokré, takže nezbývalo než se zout, nohy
si zabalit do deky a třením nohy o nohu si je zahřívat...
Pokračování příště
Ze vzpomínek Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

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

II. ČÁST reportáže ze slavnostního vyhlášení výsledků celorepublikového kola soutěže
„Vesnice roku 2017“ v Heřmanově, dne 7. října 2017
Moderátorka paní Miroslava Tichá (M)
Přichází dlouho očekávaný okamžik – vyhlášení medailových pozic a předání cen.
Prosím pana ministra, pana hejtmana, paní státní tajemnici, zástupce Svazu měst a obcí
a Spolku pro obnovu venkova…děvčata podají ceny. Jako první budeme předávat cenu za
3. místo:
3. místo získala obec SLAVKOV ze Zlínského kraje, okr. Kroměříž, a k tomu odměnu
1,8 mil. Kč. (početný fanklub se postaral o bouřlivou atmosféru)
2. místo získala obec LUKAVICE z Pardubického kraje, okr. Ústí nad Orlicí, včetně
odměny 1,9 mil. Kč.
1. místo získala obec HEŘMANOV z Kraje Vysočina, okr. Žďár nad Sázavou, s odměnou
2 mil. Kč. (neutuchající aplaus,… až hurónský řev)
(M) Prosím paní starostku o první dojmy.
P. Chadimová
Já bych nejdříve chtěla pozvat na pódium všechny naše zastupitele. Protože to není jenom
o mně, je to o nás všech. Nás zastupitelů je 9, Heřmanováků celkem 200 a po dnešku přibylo
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dalších 28 – čestných, čerstvě jmenovaných a večer budou jmenováni
další Heřmanováci. Tohle všechno se
mohlo podařit proto, že jsem obklopena partou skvělých lidí. Já jim všem
moc děkuji. Já už tady půl roku mluvím, dnes už snad ani nemluvím, jsem
nachlazená. Ale ještě jednou vám
všem moc děkuji, nic jiného se snad
ani říct nedá…
(M) Dám slovo panu místostarostovi,
paní starostka netuší.

Soutěžní scénka z Postřižin v podání místních „ochotníků“.
Foto: Archiv obce

Josef Holánek
Milá paní starostko, jménem obecního zastupitelstva ti děkuji za všechno, co děláš pro
naši obec, a ještě jednou fakt díky.
Autor článku (A): Nyní přichází s poděkováním dvě pohledné dívky:
Lenka Brychtová
Milá Pavlo, my bychom Vám chtěli za všechny Heřmanováky, za všechny, kteří tady
jsou, za všechny za nás, poděkovat. Za Vaši snahu a za úspěch, kterého jsme dosáhli hlavně
díky Vám, děkujem! (Bouřlivý potlesk)
Lucie Bajerová
Já chci také poděkovat a myslím si, že mohu mluvit za všechny Heřmanováky,
když řeknu, že jsme hrdi na to, že jsme z Heřmanova, a že jsme hrdi na naši starostku…ona
to ví…moc si Vás vážíme a máme Vás rádi, děkujem!“
(Bouřlivý, dlouhotrvající potlesk…za dojetí jsem se nestyděl, a bylo nás víc… )
(A) Toto prosté a upřímné poděkování mladých lidí své starostce bylo dojemnou tečkou
za oficiální částí slavnostního ceremoniálu.
(M) Velká gratulace obci Heřmanov, ještě zaujměte svá místa a budeme pokračovat.
Paní starostko, zůstaňte, a prosím obce Slavkov a Lukavice, vezměte si své cedule a šeky
a uděláme společné foto na stupních vítězů. Heřmanováci ještě zůstanou a mezi ně přijde
vzácný host ze Slovenska, starosta obce Oravská Poľhora – slovenské Dediny roku 2017
– pan Michal Strnál. Tato obec společně s Kašavou a Heřmanovem se příští rok zúčastní
evropské soutěže Vesnice roku. Dobrý den pane starosto!
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„Prajem pekný deň (a políbil starostku)!
Já sa velmi rád boskávam (potlesk). Ďakujem velmi pekně za pozvanie i za krásnu báseň,
musíme sa tým inšpirovať, možná, že i my niečo také pripravíme. Samozrejme Heřmanovu
a všetkým týmto krásným obciam gratulujem. Máte velmi dobrú pani starostku, alespoň za tých
pár minut čo som tu, som to pochopil, takže gratulujem ešče raz Heřmanovu a všetko dobré“.
(M) Paní starostko, nyní Vaše závěrečné slovo.
„Já už ani netuším, co mluvím. Samozřejmě jsem dojatá, hrozně moc (slzy). Děkuji
za všechno, za všechny gratulace, prostě hotovo – konec.“
(Skandovaný potlesk)
(A) Když už se zdálo, že všechna vystoupení, všechny gratulace skončily, přihlásil se
o slovo pan farář P. Tomáš Holcner, bývalý správce heřmanovské i křižanovské farnosti,
který mimo jiné vysvětlil význam podtitulku v nadpise:
„Stal se zázrak“
„Já když vidím tady paní starostku, tak jí musím pomoct. Určitě vám mnohým vrtá
hlavou - jak to, že Heřmanov vyhrál? Já, jako kompetentní osoba, vám to mohu prozradit
– pro nás je to opravdu zázrak (smích). Když jsem před jedenácti lety nastoupil do Heřmanova, tak se tady událo mnoho věcí. Mohu opravdu potvrdit, a to nelžu (smích), že ten
zázrak se opírá o tvrdou práci a obětavost místních lidí. Vidíte pěkně opravený kostel,
pěkně upravenou vesnici, je to neskutečná soudržnost místních občanů, lidí, kteří se
o tu obec starají. Za to patří velký dík vám všem, zejména paní starostce. Před rokem jsem
se s vámi musel bohužel rozloučit, protože si někdo všiml, že už je tady všechno opraveno,
a moji nadřízení mě převeleli do Jaroměřic nad Rokytnou. Čekám, že i Jaroměřice budou
jednou (smích)… Vesnicí roku Kraje Vysočina…(výkřik pana hejtmana) - tím mně to pan
hejtman potvrdil. Takže díky moc, a přeji ti, milá Pavlo, ať ten zázrak pokračuje ještě dál,
ať tady spokojeně žijete a krásná obec Heřmanov ať vzkvétá“.
(A) Dojatá starostka už jen poznamenala: „To jsou opravdu nepřipravené komentáře
a sami vidíte, že je to od srdce“. Potom byli všichni pozváni na oběd a na následující prohlídku vesnice, kostela, fary, farmy i na ukázky programu, který si Heřmanováci připravili
a kterým chtěli ukázat, proč vlastně vyhráli. Kdo chtěl, mohl absolvovat prohlídku vesnice i jejího zajímavého kopcovitého okolí na „platňáku“. Všichni věřili, že vyjde počasí,
že bude svítit sluníčko, i když, jak řekl P. Tomáš Holcner: „V tomto kraji a v Heřmanově
zvlášť, rozeznáváme dvě roční období – zimu a krutou zimu“.
Po této pestré prohlídce s bohatou nabídkou místních specialit, např. na farském dvoře
(výborná polévka „horačka“ a jelení guláš z farmy, domácí hamburgery a tatarák místních družstevníků, různé druhy domácího pečiva i nápojů…), byli všichni pozváni zpět
do „stanu“, kde si mezitím připravila svoji produkci s Heřmanovem spřízněná kapela „Pikardi“. A jak důrazně upozornila přítomné Pavla Chadimová: „Já jenom doufám, že nikdo
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neujede a že si to tady s námi užijete.
Máme tady spoustu jídla a pití, před
kulturákem nějaký ten trakař na odvoz a na faře jsou místa k přespání.
V Heřmanově je to tradicí, tady se oslavuje až do rána a zítra je neděle…“.
(M) Závěrečné poděkování patří
všem – vyhlašovatelům soutěže,
organizátorům a sponzorům této
Rozesmátá heřmanovská děvčata slaví vítězství. | Foto: Archiv obce
akce. Děkuji Ministerstvu pro místní
rozvoj, Ministerstvu zemědělství, Svazu měst a obcí a Kraji Vysočina za finanční podporu.
Zvláštní poděkování patří Kraji Vysočina za příkladnou iniciativu v soutěži Vesnice roku.
Poděkování patří také všem 213 obcím, které se do soutěže Vesnice roku v letošním roce
přihlásili. Dále chci poděkovat také celostátní hodnotitelské komisi, byl to výborný tým
a poděkování patří celému Heřmanovu za dnešní akci. Děkujeme! Myslím, že si z Heřmanova odnesete velmi hodně, i to, že zázraky se dějí, je to nádherné, užijte si odpoledne.
Na shledanou!
(A) Co říci závěrem?
Ani se nechce věřit, že se to všechno událo: opětovné přihlášky do soutěže,
příprava prezentace, vítězství v dílčích soutěžích, celkové vítězství v krajském kole, návštěva pana prezidenta, celostátní prezentace s oznámením vítězství v Luhačovicích a toto
velkolepé závěrečné vyhlášení vítězné Vesnice roku 2017 České republiky v Heřmanově.
Nevím, jestli se dnes ještě vyučuje „Občanská výchova“, ale toto byla její vysoká škola.
Jsem hrdý na to, že ji absolvovala „moje“ vesnice. Lidé na venkově vždy upřednostňovali
práci před planým řečněním, bez složitých diskuzí věděli, kde je jejich místo, a byli zárukou existence sebevědomého národa. Přes všechno přehlížení některých dnešních politiků
a „intelektuálů“ takovými zůstávají i dnes.
A to je radostné zjištění!
Alois Koukola

OSTATNÍ
PODĚKOVÁNÍ VÝBORU SPCCH
Chtěla bych touto cestou poděkovat „mému týmu“, to je všem členkám výboru ZO SPCCH ve Velké Bíteši nejen za celoroční práci, ale i za ten kus předvánočního času, který věnovaly přípravě a dohledu při každodenním prodeji výrobků. Vždyť loni jsme měly výrobky
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od 34 vystavovatelů se spoustou kusů a druhů a vyznat se ve značkách je někdy nadlidský
úkol. Vždy jsme to zvládly. I když ještě není výstava ukončená, stejně si můj dík všichni
zaslouží. Z výboru i z řad našich členů, kteří nám pomohou. Tato výstava už se pořádá od
roku 1984. A stále je o ni zájem. Pokud jste ji letos nestihli, tak zase za rok. Přeji všem krásné
a klidné Vánoce a zdravíčko v novém roce.
Eva Svobodová, předsedkyně ZO SPCCH

Z ČINNOSTI SVAZU DIABETIKŮ VELKÁ BÍTEŠ V ROCE 2017
A PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Tak jako každý rok v této době hodnotíme svoji činnost za rok 2017. V měsíci březnu
jsme přivítali velitele stanice Hasičského záchranného sboru Velká Bíteš ppor. Miroslava
Volfa, který nás seznámil s problematikou HZS, prevencí proti požárům a odpověděl na
řadu otázek přítomných o požární bezpečnosti.
Květen bývá vyhrazen pro přednášku a besedu s MUDr. Svatoplukem Horkem,
který nás seznámil s nebezpečím vedlejších projevů diabetu. Informoval nás o nemocech
seniorů, jako jsou osteoporóza, mozkové a srdeční příhody, bolesti kloubů a urologické
nemoci mužů a žen. Dále nás seznámil s možnostmi léčby v nemocnicích v Jihlavě, Novém
Městě na Moravě, Mostišti a Třebíči. Na závěr odpovídal na otázky přítomných.
Začátkem července se uskutečnil šestidenní rekondiční pobyt v hotelu MAS v Sezimově
Ústí. Rekondičního pobytu se zúčastnilo 20 členů. Naší hlavní náplní bylo čerpání procedur
a dietní stravování. Ráno bylo rekondiční cvičení pod dohledem terapeutky. V dopoledních
hodinách jsme měli procedury, a to relaxační masáže, cvičení v bazénu, magnetoterapii
nebo regenerační kyslíkovou terapii. Denně byl možný vstup do krytého vyhřívaného bazénu. V rámci zdravotní péče byly prováděny odběry krve a měření krevního tlaku a jejich
vyhodnocení. V rámci doprovodného programu jsme absolvovali výlety do Tábora, Blatné,
Českého Krumlova a na ekocentrum Čapí hnízdo. Součástí rekondice byly přednášky,
a to „10 tipů pro dobrou glykemii“ a „10 tipů jak dodržovat pitný režim“.
Velkým přínosem pro zdraví našich členů byla každoročně pořádaná akce o dietním
stravování diabetiků s praktickou ukázkou a ochutnávkou dietních jídel a moučníků, kterou
pro nás připravily učitelky SOŠ Jana Tiraye Bc. Ludmila Pecinová a Bc. Alena Jašová se
svými žáky. Za vstřícný postoj k této akci děkujeme i vedení SOŠ.
V prosinci se sejdeme na přátelském posezení s výměnou zkušeností s léčením naší
choroby. I tady děkujeme řediteli ZŠ Mgr. Zdeňkovi Strašákovi za možnost uspořádat toto
přátelské posezení v prostorách základní školy.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří podporují naši činnost: Městský úřad
Velká Bíteš, První brněnská strojírna Velká Bíteš, Obecní úřad Osová Bítýška, Lékárna
U Tří sloupů, Jeřábkova pekárna, Mangold s.r.o. Potraviny Janda, Penzion U Raušů,
Bytový textil Réman Jiří, TurboCar Fiker, Slovnaft Štefek, Drogerie Dana Ráčková,
Květiny Bohumila Drlíčková.
Pavlištík Josef, předseda SD ČR Velká Bíteš
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VČELÍ JED
Včelí jed, společně s medem, včelím voskem, propolisem, pylem a mateří kašičkou, patří k včelím produktům. Včelí jed slouží pro obranu včelstva před vetřelci.
Tuto obranu zajišťují dělnice, které mají v zakončení zadečku umístěný jedový aparát
s jedovou žlázou, vylučující jed. Jedovou žlázu mají pouze dělnice a matky. Matky
žihadlo používají jen při souboji s jinou matkou nebo s nepřátelskými dělnicemi.
Člověka matka nebodne, i když ji chytne například do uzavřené dlaně. Trubci žihadlo nemají. Proto např. děti ve včelařských kroužcích je s oblibou chytají do dlaně
a v rámci výuky je značí barvou či opalitovými značkami, kterými se pro identifikaci a lepší viditelnost na plástech značí jen včelí matky. Dělnice brání své hnízdo
např. při rozebírání úlu včelařem, proti vosám, sršním, dělnicím z jiných včelstev,
myším a dalším vetřelcům, kteří se snaží proniknout do úlu. Dále včely chrání své stanoviště v blízkém okolí úlů, zpravidla do maximální vzdálenosti cca 50 metrů od svého
úlu. Při sbírání nektaru a pylu včely na člověka neútočí. Mohou bodnout, jedině když
na ně např. šlápneme nebo se s námi za letu srazí. V současné době jsou včelaři upřednostňována mírná plemena včel, která jsou výrazně méně bodavá, než např. včelstva
chovaná před třiceti lety. Pokud se na stanovišti vyskytne bodavější včelstvo, je snahou včelaře takovému včelstvu vyměnit matku, která zcela zásadně určuje i bodavost
včelího společenstva. O mírnosti v současně chovaných včelstev svědčí i to, že mnozí
včelaři při obsluze včelstev nepoužívají ochranné rukavice ani včelařský klobouk.
Je potřeba se však vyhnout zbytečnému rušení včelstev, nárazům a rychlým pohybům.
Mírnost včel závisí i na počasí (např. před bouřkou stoupá agresivita včel) a probíhající
snůšce. Nervóznější jsou včely třeba při kvetení řepky, naopak zpravidla velice mírné
při medovicové snůšce z lesních porostů.
Jedová žláza je typická žláza trubičková, která je u dělnice dlouhá 1 – 2,5 cm,
u matky 3,5 – 5,5 cm. Činnost jedové žlázy je závislá jednak na věku včely, jednak
na přijímání bílkovinné potravy. V prvních dnech života přijímají mladušky nejvíce
pylu, a proto jedová žláza začíná fungovat poměrně brzy. Větší přebytky jedu se začnou hromadit v jedovém váčku od 10. dne života včely a nejvíce jedu mají včely ve
třetím týdnu života. V tomto stáří jsou nejvíce dráždivé a bylo zjištěno, že převážně
tyto včely reagují a bodají při prohlídkách včelstev, i když zdaleka ne všechny vykonávají „strážní službu“ na česně úlu. Jedová žláza vyúsťuje do jedového váčku. Slouží
jako zásobník sekretu jedové žlázy, ale nemůže se pomocí vlastních svalů smršťovat.
K odčerpání jedu z váčku a jeho vpravování do rány slouží značně složitý žihadlový
aparát nebo stručněji žihadlo. Zatímco matkám slouží hlavně jako kladélko při kladení
vajíček do buněk, dělnice ho používají při obraně včelstva i své vlastní. Žihadlové
štětinky dělnic mají na svých hrotech 10 – 12 vratizoubků, štětinky matek pouze 3 vratizoubky. Tyto vratizoubky zadrží žihadlové štětinky při bodnutí do měkké podložky
(např. kůže), a jakmile se včela snaží je vytáhnout, zajede naopak žihadlový žlábek
hlouběji. Při bodnutí se vytrhává celý žihadlový aparát a s ním i poslední nervová uz-
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lina, která až do odumření buněk ovládá činnost žihadla a postupné vstřikování jedu do
rány. Proto je důležité při bodnutí včelou žihadlo co nejdříve odstranit (např. nehtem,
nožem) a zabránit tak dalšímu vstřikování jedu do rány. Včela po vytržení žihadlového
aparátu hyne. Jako jedinec se obětovala pro včelstvo, které si ale průběžně vychovává
další dělnice, aby nejen tyto ztráty rychle nahradilo. Včelí jed je bezbarvá kapalina
charakteristické vůně a kyselé chuti. Po vysušení je to bílá, krystalická látka. Účinné
složky jsou relativně odolné vůči působení teplot až do 100o C bez výrazné ztráty
biologické aktivity. Sušina tvoří asi jednu třetinu celkové hmotnosti jedu. Včelí jed je
poměrně složitá látka s obsahem látek podobných tukům, dále enzymy, bílkoviny atd.
Tyto látky po bodnutí způsobují popraskání buněčných membrán, vyvolávají zánětlivý
proces, poškozují krvinky, snižují krevní tlak, způsobují bolest a ve vyšších dávkách
mají vliv na dýchání a nervový systém. Všechny složky včelího jedu se synergují,
tj. vzájemně působí tak, že celkový účinek jedu je vyšší, než by odpovídalo izolovanému účinku jednotlivých složek. Udává se, že zdravý muž přežije 300 až 1000
žihadel, ženy méně a děti asi 90 žihadel. Na včelí jed je alergické asi 1 % populace,
kde tolerance k včelímu bodnutí je výrazně nižší až nulová. Při alergických reakcích
na včelí bodnutí lze využít dostupné léky (např. Zirtec, Hismanal). Včelí jed se od včel
dá získat zabodnutím žihadla do pružné podložky, kdy dojde k vytrhnutí žihadlového
ústrojí s jedovým váčkem. U druhé metody dojde pouze k vystříknutí jedu na podložku,
protože žihadlo po tvrdé podložce jen sklouzne. Při obou metodách včely k bodnutí
vydráždíme pomocí elektrického proudu, který protéká přes těla včel při tzv. krokovém napětí. K získání 1 g žihadel je zapotřebí asi 3 000 včel. Včelí jed se ale využívá
i v léčitelství. Bylo např. dokázáno, že včelaři téměř netrpí na DNU nebo revmatismus.
Apiterapie, tedy léčení včelími produkty, je výrazněji rozšířeno v okolních zemích.
V lidovém léčitelství se často používá přímé bodnutí včelou na postižená místa, přičemž se počet včelích bodnutí postupně zvyšuje a s několikadenními přestávkami se
např. využije až 200 bodnutí. V prodejní síti je celá řada mastí s obsahem včelího jedu.
Udává se příznivý vliv na bolesti kloubů, záněty nervů, revmatismus, bolesti svalů
i příznivý vliv na pokožku.
Letošní včelařský rok z celorepublikového hlediska lze hodnotit jako podprůměrný,
ale s velkými lokálními výkyvy. Jarní mrazy poškodily lokálně především květy ovocných stromů, akátu atd. V naší oblasti došlo k téměř úplnému poškození květních pupenů především malolistých lip, které na mnoha místech vůbec nerozketly. Negativně
se projevil nedostatek srážek. Kvetoucí rostliny, ovocné stromy i lesní porosty omezily
tvorbu rostlinných šťáv, což mělo následně vliv na omezenou pastvu pro včely. V některých oblastech včelaři již med doprodali a cena při prodeji medů často přesahuje
150 Kč/kg. Nedostatek medu vede nepoctivé výrobce k falšování medu, o čemž lze
získat dostatek informací např. na internetu. 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“. V obvodu naší včelařské organizace letos opět došlo nyní již jen k mírnému
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nárůstu počtu včelstev a včelařů. V současné době evidujeme v 29 obcích 1 935 včelstev, což je nejvyšší počet, který zde byl kdy zaznamenán.
Kvalitní med od místních včelařů budou moci zájemci opět nakoupit i na tradiční
včelařské výstavě ve Velké Bíteši (výstavní sál Klubu Kultury, Masarykovo nám. č. 5),
a to od čtvrtka 7. prosince do úterý 12. prosince 2017 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. 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 o zajímavosti z jejich života. Velkou
pozornost nejenom 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 150 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

INFORMACE A VZDĚLÁVÁNÍ
Výzva, kterou vyvolal v roce 1989 krach totalitní vlády jedné strany, spočívala v přeměně a částečném návratu způsobu myšlení od preventivní represe k demokratickému
přístupu založeném na osobní odpovědnosti. Ve Zpravodaji tuto výzvu reflektovala kupříkladu v únoru 1990 patrně sama redakce, která zveřejnila osm pravidel dialogu včetně
krátkých komentářů.a. S přerodem společnosti souvisel návrat liberálního demokratického
právního státu, ve kterém si jsou všichni občané před zákonem rovni a jejichž práva jsou
vymahatelná, který se ve Zpravodaji rovněž odrazil.b V současnosti se stává čím dál naléhavější velkou výzvou, v souvislosti s rozvojem komunikačních technologií a zejména
rozvojem sociálních sítí v masovém měřítku, zacházení s informacemi.
Fenomén práce s informacemi přitom není v zásadě nic nového. Jsou vědecké obory,
které informační problematiku rozvíjejí již řadu desetiletí či dokonce století. K nim patří
kupříkladu historie, která se právě s informacemi (prameny) z různých dob a prostředí
snaží vypořádávat, postupem doby s čím dál lepšími výsledky. Základem tu je kritický
přístup spojený s ověřováním informací. Historická věda si časem vytvořila množství
způsobů tázání, metod a analýz. Základními etapami historické práce se tak stala heuristika (shromáždění pramenů a literatury k danému tématu), kritika (kritické zhodnocení
shromážděných pramenů a literatury, tj. prověření pravosti, zhodnocení pramenů a jejich
důležitosti z hlediska kontextu jejich vzniku, informací o autorovi, adresátech, atd.), hermeneutika (interpretace na základě provedené kritiky pramene) a syntéza (shrnutí dosažených poznatků). Takto se lze dopídit co možná nejpřesnějších odpovědí na klasické otázky
týkající se informací: co, kdo, kdy, jak, čím, proč, do jaké míry.
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Práce s informacemi klade na člověka přirozeně větší nároky, než jaké po něm vyžaduje pouhá konzumace informací. Podstoupená námaha má však potenciál obohacovat,
stabilizovat a napomáhat soudržnosti společnosti. Je to forma vzdělávání.
Poznámky:
a	Osm pravidel dialogu, Zpravodaj města Velké Bíteše, únor 1990, s. 9 (1. Tvůj oponent není nepřítelem,
ale partnerem, 2. Snaž se porozumět druhému, 3. Tvrzení bez věcných důkazů nevydávej za argument,
4. Neutíkej od tématu, 5. Nesnaž se mít za každou cenu poslední slovo, 6. Nesnižuj osobní důstojnost
oponenta, 7. Nezapomínej, že dialog vyžaduje kázeň, 8. Nezaměňuj dialog s monologem).
b	JUDr. Jiří BUCHTA, Přestavba právního řádu, Zpravodaj města Velké Bíteše, červenec-srpen
1990, s. 5–6.

Jan Zduba

SVĚTLO
V prosinci je nejdelší noc a nejkratší den, venku je zima a mnoho lidí (včetně mě) má
rádo pobyt v příjemném prostředí doma v teple při zapálených svíčkách nebo třeba u krbu.
Člověk přes den potřebuje dostatek světla, aby mohl dělat každodenní práci, aby si mohl
třeba číst a taky aby nebyl unavený. Nedostatek světla může vyvolávat i psychické potíže.
V čase, kdy se těšíme na vánoční svátky, si zpříjemňujeme čekání na ně vánoční výzdobou zahrnující také různobarevné světelné dekorace, které oživují večerní zahrady a okna.
Večerní procházka takto nazdobenou ulicí je velmi pěkný zážitek. Věděli jste o tom, že se
v Bibli píše o tom, že Bůh je světlo? Co to vlastně pro člověka znamená? Z vlastní zkušenosti
vím, že člověk potřebuje světlo i ve svém nitru, do svých rozhodování a dalších kroků.
V Žalmu 18 v 29. verši se píše:
Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou lampu. Můj Bůh prozařuje mou temnotu.
Pokud byste chtěli poznat světlo, které Bůh nabízí dát do vašeho života, přijďte si
o tomto nebo třeba i o jiném tématu, které vás zajímá, popovídat na naše pravidelná
setkání, která se konají kromě první a třetí neděle v měsíci, kdy jezdíme do sboru ve
V. Meziříčí, každou neděli v prostorách na Masarykově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači)
od 17.00 hodin.
A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině,
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného
občerstvení.
Žalm 34:9 Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká
k němu.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje příjemný adventní čas
a požehnané vánoční svátky Věra Pokorná
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KORUNOU VYSOČINY OD VELKÉ BÍTEŠE K TIŠNOVU A ZPĚT
Denně vyrážíme na silnice a dálnice, projíždíme vesnicemi, aniž bychom zaznamenali jejich jména. Stále častěji díky obchvatům míjíme města, která známe jen
jako panoramata, aniž bychom blíže poznali jejich historii nebo přijali účast na jejich současném životě. O kolik zajímavých zážitků přicházíme, kolik krás a opravdových hodnot nám zůstává skryto, často ani nezjistíme. Až do doby, kdy nás zvědavost,
rada nebo náhoda svedou z rychlé komunikace a je nám dopřáno stanout na návsi,
sednout na chvíli ke stolu v restauraci nebo se projít kolem kostela.
Třeba ve Velké Bíteši. Ve městě, které skutečně denně míjí statisíce osádek aut projíždějících po D jedničce. Ve městě, jehož vzdálenou siluetu byste možná uměli docela dobře popsat. Tvoří ji dominantní věž kostela se zvláštně konstruovanou dřevěnou střechou zvonice.
Kde Velká Bíteš vzala počátek svého jména, nevíme. Jistě vás ale zaujme, že do roku
1924 se psala „Velká Byteš“ a druhé slovo jejího názvu mělo pevnou pozici mezi vyjmenovanými slovy po „B“. Návštěvníka – ať už náhodného, nebo záměrného – určitě mile
překvapí pohostinnost Bítešanů, historicky daná zřejmě postavením městečka a od roku
1408 města se všemi právy, na významné obchodní stezce. Procházející kupce bylo dobré
pohostit, ubytovat, uspokojit dobrými službami a za to samozřejmě také stržit dobrý peníz.
To je tradice, která ve Velké Bíteši neztratila nic ze svého významu – jak sami můžete na
vlastní kůži poznat při návštěvě restaurace U Raušů, jejíž stěny jsou zdobeny stovkami
podpisů osobností z oblasti umění nebo sportu. Některým z nich jsou věnovány i bronzové
hvězdy se jmény zasazené v dláždění chodníku před restaurací. Třeba slavné rodačce z nedalekého Nového Města na Moravě Martině Sáblíkové. Možná, že právě teď se probudila
vaše zvědavost – tak pojďme na krátkou procházku Velkou Bíteší a okolím.
Opevněný kostel svatého Jana Křtitele, právě ten, který je vidět z dálnice, je skutečně obehnán silnou pevnostní kamennou zdí. Proč? Už kolem roku 1240 stával na tomto
místě dřevěný kostel, později přestavěný do románského slohu. Polovina 15. století bezpochyby nepatřila k dobám klidným,
proto dostal chrám pevnostní
hradby s menší věží s jedinou
bránou a s pěti baštami. Chrámová loď je zakončena druhou,
vyšší věží. Malá i Velká věž jsou
„korunovány“ báněmi maurské
konstrukce. Velká věž nese tři
zvony – Poledník, Maria a Kříž.
Z Malé věže lze zase slyšet zvony
dva. Větší, vážící 1950 kilogramů,
je pojmenován Velký a menší se
nazývá Umíráček. K Velkému
Letecký snímek Masarykova náměstí. | Foto: Archiv ICKK
zvonu se váže zajímavá legenda
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o jeho ukrytí před Turky a znovunalezení. Když si poslechnete jeho hlas, třeba v něm rozeznáte údajné: „Sviňa mě vyryla, bék mě vyhrabal, panna mě našla“. Samu pověst si raději
vyslechněte přímo na místě.
V létě jistě nepohrdnete návštěvou rekreačního areálu Letná, na začátek podzimu si
rezervujte čas na tradiční Bítešské hody s bohatým programem, s neodmyslitelnou Moravskou a Českou besedou a s folklorem Podhorácka – samozřejmě i s vynikajícími dobrotami regionální gastronomie.
Co všechno můžete ve Velké Bíteši vidět a prožít, nejlépe zjistíte v turistickém informačním centru, kde kromě jiného získáte i celou řadu námětů na výlety do okolí – třeba
po naučné stezce „Už ty mlýny doklapaly“, nebo zda se vypravit na návštěvu dalšího
zajímavého a nedalekého města Tišnova. Cest, po kterých k němu můžete dojet autem,
na kole nebo dokonce pěšky, je několik. Nás zaujala možnost vypravit se na jihovýchod
kolem meandrů Bílého potoka, u Šmelcovny se stočit na sever k Maršovu, zastavit se
u romantického Maršovského jezírka a u Veverské Bítýšky se vydat po stezce proti proudu
řeky Svratky až do samotného Tišnova.
Tišnov – město uložené v mělkém údolí Boskovické brázdy sice neleží na území kraje
Vysočina, ale kterého turistu nakonec zajímá, kde mine ceduli oznamující změnu správního
celku. Vždyť je veden touhou vidět a zažít opět něco nového, poznávat vše zajímavé a lákavé.
Cesta z Velké Bíteše k Tišnovu popsaná výše vás dovede nejdříve do Předklášteří,
do obce, která se proslavila přenádherným areálem kláštera cisterciaček Porta Coeli –
Brána nebes. Používá statut národní kulturní památky, což jen zvyšuje jeho turistickou
atraktivnost. Vstupte do jeho dvou kostelů a nechte se zavést až k počátkům kláštera, o jehož založení se zasloužila Konstancie Uherská, vdova po Přemyslu Otakarovi I., a její synové, český král Václav I. a moravský markrabě Přemysl. Stalo se tak v letech 1230 – 1233.
Postůjte před bohatě zdobeným figurálním portálem, projděte dlouhou a velebně působící
Křížovou chodbou a zastavte se u zeleného trávníku Rajského dvora. Nechejte na sebe
zapůsobit staletí, která v celém areálu zanechala takovou
míru krásy, že budete klášter
opouštět s pevným přesvědčením se co nejdříve opět
vrátit. Než se vydáte na další
cestu do samotného Tišnova
a jeho okolí, určitě se na hodinu nebo dvě zastavte v Podhoráckém muzeu v budově
proboštství s expozicemi věnovanými historii kláštera,
s miniexpozicí historických
motocyklů a nádhernými sbírLetecký snímek Kostela sv. Jana Křtitele. | Foto: Archiv ICKK
kami minerálů.
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Samo město Tišnov vás překvapí množstvím turistických cílů, s jejichž výběrem vám jistě
poradí v Turistickém informačním centru na náměstí Míru proti nádherné radnici v pozdně historizujícím slohu z roku 1905 se sgrafity inspirovanými dějinami města. Dostane se
vám rady jak najít tři prastaré řemeslnické uličky, z nichž jedna je široká pouhých sedmdesát
sedm a půl centimetru. Dozvíte se, kde stojí Müllerův dům a expozice sousedního Muzea
Tišnova, jak dojdete k renezančnímu Domu Na Perštýně nebo k Domu U Jana a k dalším
městským zajímavostem. K těm hodně lákavým nepochybně bude patřit rozhledna Klucanina
na východním okraji města. Za dalšími zajímavými výhledy se vypravte do přírodního areálu
Květnice nazvaného podle stejnojmenného, čtyři sta sedmdesát metrů vysokého kopce. Čeká
tu na vás i Květnická propast, jeskyně Pod Křížem, jeskyně U Splavu, Velká skála a jistě
nepohrdnete ani procházkou po značené naučné stezce. Inu Květnice, to je program na celý den.
A co teprve, vyrazíte-li ven z města, do přírody. Vřele doporučujeme zvolit směr na západ
po cyklostezce Tišnovsko nebo po červené turistické trase. Obě vás dovedou k nedaleké obci
Dolní Loučky. Cestou potkáte odbočku ke zřícenině hradu Čepička, o kus dál pak k dalším
zbytkům kdysi pevného hradu Lúčka. Cestou můžete obdivovat i krásu dvou železničních
viaduktů – jeden nese jméno Mezihoří a druhý se nazývá Mostem míru. Oba patří k těm
stavbám, které jsou nejen funkční, ale dokonce i krásné.
Romantické povahy i milovníci dobrodružství s přiměřenou dávkou adrenalinu se nechají
zlákat k výpravám mezi skály. V lesích podél trasy pod kopcem Pasník jich najdete celou
řadu, mezi nimi ale stojí za pozornost především Výří skála a Orlí hnízdo. Obě stojí za návštěvu – dokonce i v zimě. Pokud cestou narazíte na říčku Libochovku, máte šanci obohatit
svoji túru o malou expedici směrem k obci Řikonín. Cestou narazíte na další zajímavý skalní
útvar Páter. Je dobré mít s sebou nejen nápoje, ale i dostatečný zdroj energie. Cesta vede
skoro divočinou. Možná potkáte srnu, avšak restauraci ani občerstvení či snad nějaký moderní
fastfood tu nečekejte. Ale odměnou vám bude třeba pohled na dvě nádherné kapličky. Jedna
stojí přímo v Řikoníně, druhá při cestě směrem Kutiny – kde jen tak mimochodem stojí další
krásný a do přírody citlivě zasazený viadukt. Mnohým by se mohlo zdát, že cesta přes Lubné
a Níhov jižním směrem není dobrý nápad, ale naopak! Až se zastavíte u níhovských rybníků,
můžete se dál nechat vést značenou cyklotrasou přes obec Březské k Vlkovu. Na hrázi Vlkovského rybníka pak narazíte na už známou naučnou stezku Už ty mlýny doklapaly, která vás
zavede zpět do Velké Bíteše.
Vidíte, řeklo by se takový kousek Vysočiny. Ale i nevelký kus země může nabídnout zážitky,
kvůli kterým se rádi budete vracet na malé návsi, do vesnických hospůdek, do penzionů, mezi
příjemné a pohostinné lidi, do přírody, která se zatím dokázala ubránit neomaleným nájezdům
supermoderních technologií a průmyslovým exhalacím.
Informační centrum a Klub kultury Města Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5,
tel.: +420 566 789 313, e-mail: info@bitessko.com, www.bitessko.com
Turistické informační centrum Tišnov, nám. Míru 120, tel: +420 549 410 211,
e-mail: tic@kulturatisnov.cz, pronajmy@kulturatisnov.cz
www.korunavysociny.cz
Laco Kučera
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SPORT
I. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FOTBALOVÉHO TURNAJE
MLADŠÍCH ŽÁKŮ O POHÁR MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ – vybrané postřehy
Konal se ve dnech 26. a 27. října na místním fotbalovém stadionu a byl logickým vyústěním vynikající práce s mládeží tělovýchovné jednoty FC Spartak Velká Bíteš i podpory,
které se jí dostává od současného vedení města.
Iniciátorem turnaje byl nový manažer oddílu Jiří Míka, který využil své dlouholeté zkušenosti a kontakty. Podařilo se mu vzbudit nadšení nejen u výkonného výboru
a mnoha příznivců, ale i u sponzorů. Všichni společně pak odvedli velký kus poctivé práce,
která zaslouží uznání, zvláště když povětrnostní podmínky nebyly příliš příznivé.
O průběhu turnaje napsal článek do „EXITU 162“ trenér domácího mužstva mladších
žáků Milan Dufek a postěžoval si na několik místních rýpalů, kteří viděli pouze nedostatky.
Chci navázat na jeho slova několika informacemi. Nejprve některá fakta:
Účastníci
Mužstva z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska byla rozdělena do dvou skupin:
Skupina A
Skupina B
SK Sturm Graz (Rakousko)
Chemnitzer FC (Německo)
Bohemians Praha 1905 „A“
Bohemians Praha 1905 „B“
FC Vysočina Jihlava
FC Zbrojovka Brno
FK Noves Spišská N. Ves (Slovensko)
FC Žďas Žďár nad Sázavou
FC Sparta Brno
FK Pelhřimov
SK Líšeň
FC Velké Meziříčí
FC Náměšť nad Oslavou – Vícenice
MFK Frýdek-Místek
FC Slovan Havlíčkův Brod
FC Spartak Velká Bíteš
Zúčastnil jsem se obou turnajových dnů. Když jsem stál druhý den v sobotu, v dešti,
schoulený pod deštníkem, musel jsem vyslechnout některá nelichotivá slova, adresovaná
organizátorům. Důvodem byl hlavně termín konání turnaje, stav hřiště a nedostatek kabin.
Moje argumenty - že není jednoduché takovou akci zorganizovat, že snad jediný možný
termín je po sezóně, a že naopak taková akce zasluhuje obdiv - neobstály.
Pršelo dál… Schoval jsem se pod pergolu, kde se to hemžilo dospěláky,
zatímco mladí bojovali srdnatě na hřišti. Chtěl jsem natočit rozhovor s některým zahraničním trenérem, ale po vyslechnuté kritice jsem o tom začal pochybovat. Náhle
jsem zahlédl promoklého trenéra mladších žáků slavného rakouského STURM GRAZ.
Nezaváhal jsem a nelitoval jsem. Tento sympaťák hned svými prvními slovy vyvrátil
moje veškeré pochybnosti:
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Vítěz mezinárodního fotbalového turnaje mladších žáků - německý tým - Chemnitzer FC. | Foto: Archiv FC

Siniša Stojanovič – STURM GRAZ
Jak se vám líbí u nás ve Velké Bíteši?
Líbí, velice moc, jsme velmi spokojeni, s turnajem, pořadatelé jsou velice dobří.
Počasí sice není takové jako včera, ale přesto je to pěkný turnaj, velmi dobře organizovaný,
mohu říci jenom to dobré - velká pochvala pořadatelům.
Děkuji za tato příjemná slova. Prohlédli jste si také naše město?
Jsme ubytovaní v Hotelu U Raušů na náměstí. Je to tam velice dobré, včetně jídla.
Včera večer jsme se trochu prošli, prohlédli si náměstí, bylo to skvělé, super.
Někteří naši kritici říkají, že ne všechno je v pořádku, např. málo kabin?
Co se týče kabin, možná tomu tak je, ale to je normální. Je tady mnoho mužstev,
mnoho lidí a na takovém velkém turnaji není samozřejmě možné každému vyhovět.
Ale my jsme v podstatě spokojeni, to mohu čestně prohlásit. Je to všechno dobré.
Tak to nás těší. A co se týče vašeho mužstva?
Moje mužstvo? Včera jsme hráli velice dobře, šestkrát jsme zvítězili a pouze jedenkrát prohráli. Dnes ten první zápas trval poněkud déle. Přirozeně, bylo velmi chladno,
prodlužovalo se, byl to velice náročný zápas. Hrálo se tělo na tělo a my jsme bohužel pro-
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hráli na pokutové kopy. Přesto, že ti chlapci do toho dali všechno, nakonec to nestačilo,
ale s výkonem svého mužstva jsem velmi, velmi spokojen.
Vaše příjmení Stojanovič zní slovansky?
Přesně tak, moji rodiče pochází ze Srbska. V Rakousku už žijeme velmi dlouho, ale srbsky
docela rozumím. Hrál jsem také profesionálně fotbal v Austrii Salzburg.
Děkuji mnohokrát za vaše upřímná slova, plyne z nich spokojenost.
Přiznám se, že jsem to nečekal.
Jeli jsme sem čtyři hodiny a navečer se vracíme se zpět. Chlapci udělali vše, co bylo třeba,
jsme spokojeni, jsme velice spokojeni.
Děkuji mnohokrát a přeji vám šťastný návrat domů.
Děkuji, děkuji…
Odpoledne už jsem šel přímo do klubovny a vyžádal si trenéra pozdějšího vítěze:
Andy Fröhlich – CHEMNITZER FC
Jak se vám u nás líbilo?
Moc, byl to velmi dobře zorganizovaný turnaj a některé zápasy měly špičkovou
úroveň. Byli jsme také velice dobře ubytováni, ale ze samotného města jsme toho
mnoho neviděli. Byli jsme tady pouze dva dny, odehráli jsme mnoho zápasů,
a dnes, bohužel, musíme odjet domů, protože zítra hrajeme mistrovský zápas proti
Drážďanům.
A co se týká organizace turnaje?
Organizace byla velice dobrá, Jiří nám to všechno dobře připravil. Hotel byl super a pochvalovali jsme si také malou vzdálenost hřiště od hotelu. Bylo to skvělé a rádi sem opět
přijedeme.
Byli jste spokojeni s jídlem?
Ano. Snídali jsme v hotelu, obědy a večeře jsme měli v kulturním domě. Mladým to přišlo
velice vhod.
Celkově vzato?
Jsme spokojeni.
Navzdory počasí?
Ano, včera bylo celkem pěkně, dnes už je to horší. Udělal se velký vítr a prší, ale my to
zvládnem. Za chvíli budeme hrát o 1. místo.
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Zjistil jsem, že naše město má vlajku se stejnými barvami jako Chemnitz.
Ano, ve znaku a vlajce města jsou také žlutá a modrá.
(Pozn.: Město Chemnitz má český název Saská Kamenice, nachází se v německé spolkové
zemi Sasko (bývalá NDR), a žije v něm asi 250 tisíc obyvatel. V letech 1953 až 1990 používalo název Karl-Marx-Stadt).
Chcete ještě něco dodat?
Vyřiďte přátelský pozdrav čtenářům vašeho Zpravodaje od Chemnitzer FC.
Děkuji a přeji vám šťastný návrat domů.
Také děkuji, tschüs!
Konečné pořadí:

1. Chemnitzer FC
2. MFK Frýdek-Místek
3. Bohemians Praha 1905 „A“
4. Žďas Žďár nad Sázavou

Naším mladším žákům se podařilo dvakrát porazit rivala z Velkého Meziříčí 3:0
a v konečném pořadí skončili na 15. místě.
Závěr
Doufám, že tyto moje postřehy přispějí k objektivnějšímu pohledu na tento mezinárodní turnaj, který (přes všechny obtíže) byl obrovskou propagací našeho města.
Alois Koukola

PODZIMNÍ TURNAJ VE VOLEJBALU SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV
V sobotu 11. listopadu 2017 se konal 10. ročník podzimního turnaje ve volejbalu.
Ve srovnání s rokem 2016 byl zájem velký. Loni nás bylo „jen“ 8, letos se hlásilo 14 družstev, což je zcela mimo naše možnosti.
Organizaci turnaje si tentokrát vzal za své František Drlíček a Radek Hakl ze Saka,
vše ostatní zůstalo při starém. Po oficiálním zahájení si kapitáni vylosovali skupiny a začalo se hrát systémem každý s každým. Po odehrání základních skupin bylo určeno pořadí
a odpoledne se začalo hrát v hale TJ Spartak o umístění.
O třetí místo hrála družstva Frantíkovci a TNT Znojmo, o první místo Koncovka Znojmo a PSK Mendelu. Finále bylo ukázkou „velkého“ volejbalu, kde nechyběly útoky z pipe, razantní smeče a obětavé zákroky v poli. Konečné pořadí
bylo následující: 1. PSK Mendelu (Brno), 2. Koncovka (Znojmo), 3. TNT Znojmo,
4. Frantíkovci, 5. Tišnov, 6. Smajlíci, 7. Tullamore, 8. Sako, 9. Tuhý & Kořínek
a 10. Prosatín.
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Společné foto vítězů. | Foto: Archiv TJ Spartak

Všechna družstva dostala ceny, nejlepší tři byla odměněna poháry. Turnaj jsme tradičně
zhodnotili v restauraci „Na 103“. Myslím, že turnaj se vydařil a strávili jsme den plný
sportu s bezvadnou partou lidí.
Také bychom touto cestou poděkovali našim standardním sponzorům: FLEXIPAL
GROUP, Květiny Drlíčková, Sportbar Klíma, Restaurace na 103, Restaurace U Raušů,
Cukrárna Café Jana, Pekárna Pöcklová, Město Velká Bíteš, PBS, a.s., LABARA s.r.o. Také
bychom rádi poděkovali řediteli ZŠ, který nám umožnil odehrát jednu skupinu v tělocvičně
na ZŠ, a paní Holíkové za obětavou pomoc při organizaci turnaje.
TJ Spartak

REKAPITULACE TENISTŮ TC MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ

Nejlepší hráči v MP 2017. | Foto: Vladimír Marek
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Je podzim 12. listopadu 2017 a padl poslední
venkovní úder pod širým nebem na antuce.
Ukončili jsme 15. rok samostatné činnosti a již
8. rok co hrajeme na kurtech ve Vlkově. Letos
v soutěžích TC měl opět dvě družstva. Tým mužů
„A“ ve složení Marek Michal, Bajer Luboš, Karásek Pavel, Geisselreiter Ivan, hrál Okresní přebor (OP) a obsadil druhé místo z pěti účastníků.
Nad síly našeho týmu byl opět jen tým z Nového
Města na Moravě. Družstvo mužů „B“ ve složení
Geisselreiter Aleš, Dvořák Milan, Marek Vladimír, Stejskal Petr, Marek Martin, Prešer Jiří,
Prešer David hrálo Okresní soutěž (OS) a obhájilo loňský titul. V soutěži, kde bylo 6. družstev
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a hrálo se dvoukolově (stejně jak v OP), prohrálo jen v jednom utkání a zaslouženě zvítězilo v OS.
Závěr léta patřil každoročnímu turnaji „Městský přebor 2017“. Turnaje ve dvouhře se
zúčastnilo 17. hráčů z 6. oddílů. Ze skupin postoupili do dalších bojů dle očekávání favorité, kteří se utkali v dalším klání v pavouku pro 8. nejlepších. Zde se teprve lámal chleba
mezi úspěchem a neúspěchem v turnaji. Prvním finalistou se stal Filip Santar z Veverské
Bitýšky, druhým se stal Michal Marek z našeho klubu. Finále nabídlo krásný tenis s mnoha
vítěznými míči na obou stranách. Šťastnější byl nakonec Michal, který zvítězil 2:6,6:3,7:6
a po loňské prohře ve finále konečně získal titul. Turnaj ve čtyřhře se hrál na „Václava“
a utkalo se v něm 10. párů. Ve skupinách bylo několik překvapujících výsledků, ale ve
finále se objevili favorité. Nasazená dvojice Karásek Pavel - Geisselreiter Ivan a bratři Daniel + David Ventruba. Bohužel naše dvojice ve vyrovnaném zápase nezvládla koncovky
setů a titul a pohár putuje letos do Nových Sadů. (6:4,6:4),
Díky Městu Velká Bíteš a firmám Uzenářství Sláma, Restaurace Rauš, Hračky Stejskal,
Herbalife výživa Prešer a Marek Vladimír můžeme těm nejlepším každoročně věnovat
nějakou pozornost. TC děkuje a přeje jim jen to dobré.
Naši hráči Marek Michal, Geisselreiter Ivan se prosadili i na tradičním turnaji v Nových
Sadech, kde získali titul ve čtyřhře (Koubek T. - Geisselreiter I.) a třetí místo Marek Michal
- dvouhra. Na závěr roku (27. 12. 2017) plánuje oddíl uspořádat 7. ročník halového turnaje
ve čtyřhře. Přihlášky a informace nejen o turnaji najdete na tcvelkabites.webnode.cz.

Společné foto s Radkem Štěpánkem. | Foto Otto Hasoň
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Na hodovou neděli dne 10. 9. 2017 jsme měli možnost se setkat s našim srdcařem,
tenistou Radkem Štěpánkem. Při této příležitosti jsme mu předem popřáli k blížícím
39. narozeninám, které 27. 11. 2017 jistě pěkně oslavil. Odměnou pro nás bylo společné foto
a podpis na pohár, který jsme v Okresní soutěži letos obhájili. Tehdy jsme ještě nevěděli,
že již nikdy nepomůže našemu týmu v Davis Cupu, ale možná ho uvidíme v našem týmu TC
Velká Bíteš, jak nám s nadsázkou na hodovém podiu slíbil.
Za TC Velká Bíteš Vladimír Marek

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ING. KAREL SMOLÍK – 80
V prosinci oslaví významné životní jubileum inženýr Karel Smolík, aktivní „bítešák“, který svůj profesní život spojil
s místní První brněnskou strojírnou, a který velkou část svého
volného času věnoval rozvoji bítešské kultury a sportu.
Narodil se 9. prosince 1937 ve Střelné na Valašsku,
jako nejstarší ze tří bratrů. Otec pracoval na stavbě dráhy,
což bylo příčinou jejich častého stěhování. Nakonec se rodina
usadila ve Vlkově a Karel začal chodit do školy v Osové Bítýšce.
Foto: Otto Hasoň
Dále studoval v Brně, nejprve na strojní průmyslovce a potom
na Vysokém učení technickém. Po promoci nastoupil do První brněnské strojírny ve Velké
Bíteši, kde ve funkci projektanta investic pracoval až do roku 1997, kdy odešel do důchodu.
Vždy se angažoval ve veřejném životě. Podílel se na organizování výstavby družstevních bytů na Tyršově ulici i na různých „Akcích Z“, např. na stavbě kulturního domu.
Pracoval také v různých komisích při MěNV, později ZM, RM a zejména v kulturní komisi
při Klubu kultury. Svými články z oblasti turistiky přispíval také do bítešského Zpravodaje.
Stál u založení Seniorklubu ve Velké Bíteši a pod jeho záštitou dodnes organizuje oblíbené
cyklovýlety. Působil také ve volejbalovém oddíle TJ Spartak Velká Bíteš.
Rád fotografoval, dobře ovládal technologii černobílé fotografie. Byl také aktivním muzikantem, hrával na kytaru v kapelách A. Tepery a A. Božka. Dnes k jeho zálibám patří
vážná hudba, vlastivědné přednášky, vycházky do přírody a setkávání s přáteli. Na městském plese v roce 2015 mu starosta města Ing. Milan Vlček předal plaketu „Poděkování za
zásluhy a přínos pro rozvoj města Velká Bíteš v oblasti společenského života a kultury“.
Pan Karel Smolík, který žije s manželkou v rodinném domku na Sadové ulici, má 3 děti,
3 vnoučata a 1 pravnučku.
Redakce Zpravodaje děkuje jubilantovi za všechny jeho dosavadní aktivity a přeje mu
dobré zdraví a optimismus do mnoha dalších let.
Redakce
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STANISLAV MIHAL – 80
Stejné životní jubileum oslavil 12. listopadu 2017 také
pan Stanislav Mihal, bítešský občan, rodák z Krokočína,
kde také chodil do Základní školy a pokračoval na „měšťance“ ve Velké Bíteši. Vyučil se prestižnímu strojírenskému oboru „univerzální nástrojař“ a zaměstnán byl převážně v První brněnské strojírně ve Velké Bíteši. Nejprve
v nástrojárně a po zřízení učňovského střediska byl vybrán jako mistr odborného výcviku pro obor „zámečník“.
Při zaměstnání vystudoval Střední průmyslovou školu strojFoto: Alois Koukola
nickou pro pracující. Před odchodem do důchodu pracoval
pět roků ve Výzkumném ústavu tvářecích strojů v Brně. Svému synovi Stanislavovi pomáhal se založením úspěšné firmy „Rytectví Mihal“.
Pan Mihal je vdovcem, otcem tří dětí, dědečkem pěti vnoučat a má jednu pravnučku.
Po operaci obou bérců navštěvuje s oblibou lázeňská zařízení, kde je vyhledávaným společníkem.
Členky Sboru pro občanské záležitosti již popřály jubilantovi pevné zdraví a mnoho
radostí ze života. K přání se nyní připojuje také redakce Zpravodaje.
Sbor pro občanské záležitosti /redakce

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
Uskutečnilo se dne
28. října 2017 v obřadní
síni bítešské radnice.
Členky Sboru pro občanské záležitosti, spolu se
starostou Milanem Vlčkem, přivítali celkem 40
nových občánků našeho
města, kteří byli z kapacitních důvodů rozděleni
do pěti skupin. „Velice
nás těší, že s dětmi přicházejí nejen rodiče, ale také
babičky, dědečkové, dokonce prarodiče i ostatní
příbuzní“, sdělila naší redakci členka sboru M. K.
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Myslivci vítají své potomky. | Foto: Zdena Velebová

Sbor pro občanské záležitosti / redakce
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SOUHRNY USNESENÍ
SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 91/2017 KONANÉ DNE 23. ŘÍJNA 2017
2/91/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 90/2017 ze dne 09. 10. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 23. 10. 2017
3/91/17/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 12/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 10. 2017
4/91/17/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 12.11.2017
dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/7437/17.
odpovědnost: starosta termín: 31. 10. 2017
5/91/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančních darů účelově určených Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7591/17.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2017
6/91/17/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.:
- bere na vědomí zápis z 5. zasedání dozorčí rady TS ze dne 27. 9. 2017
- schvaluje nákup tří vozidel dle předložené specifikace
- schvaluje ceník prací a služeb pro rok 2018.
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
7/91/17/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117,
příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.
8/91/17/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.
9/91/17/RM – rozhoduje naložit s věcmi nalezenými na území města v roce 2014, které dle nového
občanského zákoníku přešly do vlastnictví města, takto:
a) předat na sběrný dvůr k likvidaci věci dle seznamu odboru správního,
b) darovat jízdní kolo sociálně znevýhodněné rodině dle návrhu sociálního pracovníka.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 30. 11. 2017
10/91/17/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 3/2017 ze dne 11. 10. 2017.
11/91/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/80/17, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění do 30. 11. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 10. 2017
12/91/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ncorp s.r.o., Růžová 144, 595 01 Velká
Bíteš ve výši 225.291,- Kč včetně DPH na opravu kanalizace podél obecních budov č. p. 9 a č.p. 56
v Holubí Zhoři a uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 31. 10. 2017
13/91/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směnit id. 83/519
- pozemku p. č. 592 o výměře 367 m2,
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- pozemku p. č. 591/2 o výměře 1592 m2,
- části pozemku p. č. 593 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „a“ o výměře 2171 m2,
- částí pozemku p. č. 594/1 oddělené GP č. 417-260/2017 a nově označené díl „b“ a „c“ o výměře
3833 m2 vše v k. ú. a obci Křoví.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 11. 2017
14/91/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu
- pozemku p. č. 53/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, jehož součástí je budova č. p. 646
obč. vyb. v k. ú. a obci Velká Bíteš,
- pozemku p. č. 53/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 11. 2017
15/91/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017
a za nájemné 45,50 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017
16/91/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018
a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017
17/91/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu pozemku p. č. 35 ostatní plocha,
manipulační plocha o výměře 19 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 11. 2017
18/91/17/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p. č. 2435/1 ostatní
plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 11. 2017
19/91/17/RM – schvaluje z důvodu nařízení vlády č. 340/2017 Sb. s účinností od 1. 11. 2017
platový výměr:
• Mgr. Hany Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvková
organizace
• Jiřiny Janíkové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková organizace
• Ing. Josefa Chytky, ředitele Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Mgr. Blanky Gaizurové, ředitelky Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace
• Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková organizace
• Františka Kratochvíla, ředitele Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvková
organizace
• Tomáše Jelínka, ředitele Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvková
organizace.
odpovědnost: rada města termín: 1. 11. 2017
20/91/17/RM – bere na vědomí objem finančních prostředků na platy zaměstnanců Informačního
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace.
21/91/17/RM – rozhoduje na základě žádosti Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/7725/17 souhlasit s uzavřením provozu MŠ Lánice 300 dne 1. 11. 2017.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 11. 2017
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22/91/17/RM – doporučuje ZM úplatně nabýt
- id. 1/5 pozemku p. č. 2685 trvalý travní porost o výměře 3180 m2 za cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/5 pozemku p. č. 4722 trvalý travní porost o výměře 2271 m2 za cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/5 pozemku p. č. 3035/1 vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo umělé o výměře
1706 m2 za cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/3 pozemku p. č. 2629/9 trvalý travní porost o výměře 1279 m2 za cenu 10,- Kč/m2,
- p. č. 2287/4 trvalý travní porost o výměře 627 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- p. č. 2641/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- p. č. 3339 orná půda o výměře 4006 m2 za cenu 25,- Kč/m2,
- p. č. 3512 orná půda o výměře 2481 m2 za cenu 25,- Kč/m2,
- p. č. 3574 orná půda o výměře 6363 m2 za cenu 25,- Kč/m2,
- p. č. 3587 orná půda o výměře 99 m2 za cenu 25,- Kč/m2,
- část p. č. 4661 orná půda o výměře 300 m2 za cenu 120,- Kč/m2,
- část p. č. 4661 orná půda o výměře 2744 m2 za cenu 25,- Kč/m2
vše v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených
pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 12. 2017
23/91/17/RM – rozhoduje poskytnout FC Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš
na rok 2017 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 7752/17 ve výši 20.000 Kč
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 11. 12. 2017
24/91/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o.,
Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 25594940 předložený dodatek č. 4 ke smlouvě
o dílo na akci „Dláždění chodníku v ulici Nová čtvrť, Velká Bíteš“, kterým se mění předmět plnění
díla a zvyšuje se cena díla o 107.915,- Kč bez DPH / 130.577,- Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 10. 2017
25/91/17/RM – rozhoduje odložit zvyšování nájemného za užívání bytů ve vlastnictví města Velká
Bíteš o dva roky, tzn. pro rok 2018 a 2019 zůstává 65,– Kč/m2/měsíc a současně pověřuje odbor
majetkový uzavřením nových dohod s jednotlivými nájemci.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 12. 2017
26/91/17/RM – rozhoduje pronajmout panu Miloši Brychtovi, Hajany 160, 664 43,
IČ: 64278395 nebytový prostor číslo 101 o výměře 46 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš na adrese
Masarykovo náměstí 85, a to na dobu určitou od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017, za nájemné
3.000,00 Kč/nebytový prostor.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 10. 2017
27/91/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1 na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na
dobu určitou od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 10. 2017
28/91/17/RM – rozhoduje přijmout předloženou cenovou nabídku firmy elmont-invest s.r.o.,
IČ 26961385, Jihlavská 2523/36, Žďár nad Sázavou na instalaci 1 ks nabíjecí stanice pro elektrické dopravní prostředky. Současně RM rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o zabezpečení reklamy a po-
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skytnutí marketingových služeb s firmou E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F.A.Gestnera 2151/6, 370
01 České Budějovice na nabíjecí stanici pro elektrické dopravní prostředky v hodnotě 30.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 10. 2017
29/91/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit část pozemku parc. č. 795 v k. ú. a obci Velká
Bíteš ve vlastnictví města Velká Bíteš za účelem umístění skluzavky a pískoviště.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 10. 11. 2017
30/91/17/RM – rozhoduje souhlasit se záměrem výstavby betonárky investorem TBG PKS a.s.,
se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou a současně souhlasí s předloženou projektovou
dokumentací. Konkrétní technické podmínky pro napojení na technickou a dopravní infrastrukturu
stanoví odbor majetkový MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 31. 10. 2017
31/91/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o zrušení věcného břemene k pozemku p. č. 2070 zahrada
v k. ú. a obci Velká Bíteš spočívajícího ve služebnosti přístupu na pozemek za účelem oprav potrubí vodovodu, avšak za podmínky, že město obdrží potvrzení o vymístění vodovodního řadu z předmětného pozemku. Správní poplatek za podání návrhu na vklad výmazu věcného břemene uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 11. 2017
32/91/17/RM – rozhoduje zvýšit nájemné za užívání nebytových prostor ve vlastnictví města Velká
Bíteš dle předložené tabulky s účinností od 1. 1. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 31. 12. 2017
33/91/17/RM – pověřuje starostu města Velká Bíteš dalším jednáním o prodeji pozemku v lokalitě
Za Loukama ve Velké Bíteši městu Velká Bíteš.
odpovědnost: starosta termín: 31. 12. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Č. 92/2017 KONANÉ DNE 6. LISTOPADU 2017
2/92/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 91/2017 ze dne 23. 10. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 6. 11. 2017
3/92/17/RM – bere na vědomí výsledky voleb do školské rady Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.
4/92/17/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na projektovou
dokumentaci pro investiční akci „Velká Bíteš – bytové domy p. č. 4609 – SO 103 vodovod a SO 104
kanalizace“ ve výši Kč 30.000,- se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad
Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 11. 2017
5/92/17/RM – rozhoduje souhlasit s konáním montessori semináře „Matematika 2-8 let“ v prostorách Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace dne 7. 12. 2017.
odpovědnost: starosta termín: 30. 11. 2017
6/92/17/RM – rozhoduje v rámci veřejné zakázky na služby malého rozsahu na zakázku „Úvěr na
40 mil. Kč se splatností 21 měsíců a úvěr na 40 mil. Kč se splatností 8 let“ na základě závěru hodnotící komise schválit cenovou nabídku uchazeče Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova č.p. 1929, 140 00
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Praha 4, IČ: 45244782 ve výši Kč 973.235,90 a doporučuje ZM rozhodnout uzavřít s ním smlouvy
o přijetí úvěrů na realizaci revitalizace ZŠ Tišnovská č. 115 ve Velké Bíteši č. 10224/17/LCD
a č. 10225/17/LCD v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 11. 2017
7/92/17/RM – bere na vědomí účetní závěrky k 30. 9. 2017 příspěvkových organizací zřízených
městem Velká Bíteš.
8/92/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru účelově určeného Střední odbornou
školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7977/17.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 11. 2017
9/92/17/RM – bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš,
příspěvkové organizace za školní rok 2016/2017.
10/92/17/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření
města č. 13/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 11. 2017
11/92/17/RM – schvaluje předložená Pravidla města Velká Bíteš určující postup zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 13. 11. 2017
12/92/17/RM – doporučuje ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Velká Bíteš na roky
2019 a 2020.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 11. 12. 2017
13/92/17/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.: 91/2018.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 31. 12. 2017
14/92/17/RM – schvaluje s účinností od 1. 1. 2018 aktualizovanou Směrnici k tvorbě a čerpání
sociálního fondu města Velká Bíteš v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 1. 1. 2018
15/92/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- část pozemku p. č. 4611 orná půda o výměře cca 60 m2,
- část pozemku p. č. 4613 orná půda o výměře cca 230 m2,
- část pozemku p. č. 4614 orná půda o výměře cca 230 m2,
- část pozemku p. č. 4615 orná půda o výměře cca 360 m2,
- část pozemku p. č. 4616 orná půda o výměře cca 440 m2,
- část pozemku p. č. 4617 orná půda o výměře cca 115 m2,
- část pozemku p. č. 4618 orná půda o výměře cca 700 m2
vše v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví spol. BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o.,
IČ: 46962816, Vlkovská 334, 595 01 Velká Bíteš za dohodnutou cenu 10.000,- Kč s tím, že kupující
uhradí náklady související s koupí částí výše uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 12. 2017
16/92/17/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 11/19/17/ZM a nahradit ho novým usnesením:
ZM rozhoduje úplatně nabýt
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- id. ½ části pozemku p. č. 3237 orná půda o výměře cca 1924 m2 za cenu 120,- Kč/m2
- id. ½ části pozemku p. č. 3237 orná půda o výměře cca 51 m2 za cenu 120,- Kč/m2
- id. ½ části pozemku p. č. 3237 orná půda o výměře cca 4844 m2 za cenu 25,- Kč/m2
vše v k. ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnického
podílu k uvedenému pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 12. 2017
17/92/17/RM – rozhoduje schválit cenovou nabídku Komerční banky, a. s. a doporučuje ZM rozhodnout uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 20 mil. Kč na financování vybudování technické
a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33,
114 07 Praha 1, dle přiloženého návrhu.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 11. 2017
19/92/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy Technické služby Velká Bíteš spol.
s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 25594940 ve výši 246.750,- Kč / 298.567,s DPH na „Výměnu svítidel VO v místních částech Jindřichov a Jestřabí města Velká Bíteš“ a současně rada města rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 11. 2017
20/92/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Jihlavská 282, Velká Bíteš na dobu
určitou od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 za nájemné 43,88 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 12. 2017
21/92/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302, na ulici U Stadionu 548,
Velká Bíteš na dobu určitou od 1. 12. 12017 do 31. 1. 2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc.
Současně rada města rozhoduje uzavřít předloženou dohodu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 11. 2017
22/92/17/RM – rozhoduje podat prostřednictvím odboru majetkového ve věci zmizení pamětní
desky z budovy 2. stupně ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579, Velká Bíteš a zmizení školního zvonu
z budovy 1. stupně ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 115, Velká Bíteš trestní oznámení na neznámého
pachatele pro podezření ze spáchání krádeže.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 11. 2017
23/92/17/RM – rozhoduje zrušit bez náhrady usnesení číslo 19/74/17/RM ze dne 15. 5. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 11. 2017
24/91/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt id. 1/42 pozemků p.č. 5432 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 1865 m2 a p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 617
m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 12.2017
25/92/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu
nebytového prostoru č. 102 nacházejícího se v budově č.p. 613 tech. vyb. na p.č. 854/4 v k.ú. a obci
Velká Bíteš včetně části pozemku p.č. 857/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 329,6 m2, a to:
- hala č. 1 o výměře 165 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok,
- hala č. 2 o výměře 176,7 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok,
- šatna a sociální zařízení o výměře 21,9 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2/rok,
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- kancelář o výměře 21,9 m2 za nájemné ve výši 800,- Kč/m2/rok,
- manipulační plocha o výměře 329,6 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/rok
od 1. 1. 2018 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
26/92/17/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu k bytu č. 213, U Stadionu 475,
Velká Bíteš ke dni 30. 11. 2017.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 213, U Stadionu 475, Velká Bíteš
na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 11. 2017
27/92/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy AP – atelier, s.r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno, IČ: 60725681 na zpracování prováděcí projektové dokumentace na rekonstrukci bytových jader včetně sociálního zařízení a kuchyně za nabídkovou cenu 398.000,- Kč
bez DPH / 481.580,- Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje objednat předmětnou projektovou dokumentaci.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 11. 2017
28/92/17/RM – rozhoduje uzavřít předložený dodatek č. 1 dohody o spolupráci uzavíraný mezi
městem Velká Bíteš a spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 05612799, se sídlem Skalice 197, 671 71 Skalice.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
29/92/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu části pozemku p. č. 1314/1 zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 660 m2, jehož součástí, je budova č. p. 259 jiná st. v k. ú. a obci Velká Bíteš na
dobu neurčitou od 1. 1. 2018, a to:
- budova dílny - dílna o výměře 156 m2 za nájemné ve výši 1000,- Kč/m2/rok
- ostatní prostory o výměře 70 m2 za nájemné ve výši 200,- Kč/m2
- skladové prostory o výměře 125 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2
- manipulační plocha o výměře 312 m2 za nájemné ve výši 100,- Kč/m2
s úhradou služeb nájemcem a výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
30/92/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p. č. 2263/6 ostatní
plocha, jiná plocha o výměře cca 635 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za minimální cenu 1.000 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
31/92/17/RM – rozhoduje
a) přijmout cenovou nabídku od pana Petra Dvořáka, Jabloňov 56, 594 01 Velké Meziříčí,
IČO: 41005384 dodávku a montáž střešní krytiny a okapního systému dle cenové nabídky na přistavenou část kulturního domu v Jáchymově za cenu 145.399 Kč včetně DPH (tj. 120164,40 Kč bez
DPH) a tyto objednat,
b přijmout cenovou nabídku od DNK systém s.r.o. IČO: 28291786 na výrobu, dopravu a montáž dřevěných příhradových vazníků na přistavenou část kulturního domu v Jáchymově za cenu 74.802,20
Kč včetně DPH (tj. 61.820 Kč bez DPH) a tyto vazníky objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 11. 2017
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SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VELKÁ BÍTEŠ Č. 19/2017 KONANÉHO DNE 9. ŘÍJNA 2017
Pokračování z minulého čísla Zpravodaje:
38/19/17/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p. č. 2539/166 orná půda
o výměře 813 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- Kč/
m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.478 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p. č. 2539/166 orná půda o výměře 813 m2 v k. ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 1.478 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: 30. 9. 2018
39/19/17/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p. č. 2539/168 orná půda
o výměře 933 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- 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, byly doručeny tři nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:
- ve výši 1.527 Kč/m2,
- ve výši 1.664 Kč/m2,
- ve výši 1.502.017 Kč, tj. 1.609.90 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p. č. 2539/168 orná půda o výměře 933 m2 v k. ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 1.664 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,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
40/19/17/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p. č. 2539/153 orná půda
o výměře 724 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- 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 vlast-
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nictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:
- ve výši 1.461 Kč/m2,
- ve výši 1.606 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p. č. 2539/153 orná půda o výměře 724 m2 v k. ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 1.606 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,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
41/19/17/ZM:
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p. č. 2539/152 orná půda
o výměře 731 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,- 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, byly doručeny dvě nabídky kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručené nabídky kupní ceny:
- ve výši 1.606 Kč/m2,
- ve výši 1.504 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p. č. 2539/152 orná půda o výměře 731 m2 v k. ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 1.606 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,
d) nepřijímá nabídku kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
42/19/17/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje pozemku p. č. 2539/177 orná půda
o výměře 783 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.450,Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho
vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká
Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka
kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny ve výši 1.603 Kč/m2,
c) rozhoduje úplatně převést pozemek p. č. 2539/177 orná půda o výměře 783 m2 v k. ú. a obci Velká
Bíteš za cenu 1.603 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
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pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
43/19/17/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p. č. 2539/70 oddělenou geometrickým plánem č. 2378-211/2017 a nově označenou p. č. 2539/183 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2
v k. ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš z vlastnictví města do vlastnictví spol. E.ON Distribuce, a.s.,
IČ: 280 85 400, se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ze dne 27. 4. 2017 ve výši 12.600,- Kč. Správní poplatek za podání
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 9. 2018
44/19/17/ZM: bere na vědomí zápis č. 11/2017 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města
Velká Bíteš konaného dne 20. 9. 2017.
45/19/17/ZM: bere na vědomí předložené zápisy z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Velká Bíteš z období 2016 a 2017.

VZPOMÍNÁME
Uplynul rok, kdy jsme dostali smutnou zprávu. Z našich řad odešli dlouholetí členové
TJ Spartak – paní Hana Vaverková a František Neklapil. Stále jsou v našich vzpomínkách.
Nezapomeneme.
Výkonný výbor TJ

31. prosince 2017 uplyne 6. výročí od úmrtí Martina Horkého,
kdo jste ho měli rádi a nezapomněli, vzpomeňte s námi.
„Zvadly už růže bílé, tvůj mladý život spálil mráz, nikdy se už nevrátíš,
Martínku náš drahý, mezi nás“.
S láskou zarmoucená rodina

Dne 18. prosince 2017 by se dožil 100 roků pan Viktor Potůček,
rodák z Hrotovic, kdo jste jej znali, věnujte prosím tichou vzpomínku.
Vzpomíná rodina
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INZERCE
ŘÁDKOVÁ INZERCE
Prodám suché palivové dřevo, ceny již od 900,-/m3. Tel č. 608 065 337.
Hledám byt Bíteš nebo i směr Brno. Tel. č. 732 219 013.
Domek nebo chalupu. Hledáme. Tel. č. 604 126 970.
Hledám spolehlivou paní na pravidelný úklid RD v obci Březka (1x týdně cca 8 hod).
Odměna: 110 Kč/hod. Tel. č.: 724 228 513.
KOUPÍM motocykl Simson 3.000 Kč. Tel. č. 736 741 967.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com.
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod.
Uzávěrka pro leden 2018: 14. prosince 2017. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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ZNAK KVALITY
PROPÙJÈUJE
SDRUŽENÍ POHØEBNICTVÍ ÈR

Pohøební služby zajišujeme
s tradicí a úctou již od roku 1906.
kompletní pohøební služby, výkopy hrobù
nepøetržitý odvoz zesnulých
kamenosochaøství - výroba, prodej a montáž pomníkù
možnost sjednání objednávky v mimopracovní dobu
Velká Bíteš, Kostelní 75, tel.: 566 532 419 - nonstop
www.pohrebni-sluzba-velkabites.cz

Jiří Košťál – Jinošov 83

LYŽAŘSKÝ SERVIS
PŮJČOVNA
PŮJČOVNA, PRODEJ A SERVIS LYŽAŘSKÉHO, BĚŽKAŘSKÉHO
A SNOWBOARDOVÉHO VYBAVENÍ
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ
montáže a seřízení vázání, opravy skluznic, brus hran a skluznic, preparace
Středa 17.00 – 19.00 Pátek 16.00 – 19.00 Sobota 9.00 – 18.00 Neděle 9.00 – 13.00
(pauza 12.00 – 12.30)

Tel.: 604 98 90 95
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HELAN spol. s.r.o.

Přijme do hlavního i vedlejšího pracovního poměru
pro středisko Pronovia:
- prodavačku do kantýny

- pomocnou sílu (mytí nádobí, výdej obědů, večeří)
vhodné pro ženy na mateřské dovolené, studenty
(odpolední a víkendové směny)

Nabízíme:

- práci ve stabilní rodinné firmě s dlouholetou tradicí
- po zapracování změna smlouvy na dobu neurčitou
- možnost profesního a finančního růstu
- motivační finanční ohodnocení
- mimořádné odměny
- firemní stravování

Podrobné informace na tel.: 727 913 189
566 788 848
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AGRO ZVOLE, a.s. Zvole nad Pern. 112
Nabízí k prodeji letošní kvalitní balený

MÁK

ZVOLÁK – Z našich polí na váš stůl
Prodej u našeho partnera:
ČAJ A KÁVA, Masarykovo nám. 3, Velká Bíteš
MARŽI ŘETĚZCŮ DARUJEME VÁM

Cena JEN 80Kč/kg

Tel.: 731 501 753
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I letos se bude pleSATT pro nemocné děti.

Jitušce a Davídkovi Nehybkovým přispěje výtěžek na rehabilitační pobyt
S rodinou Nehybkových se osud nemazlil.
Jejich sedmiletá dvojčata si po předčasném
porodu nesou životem mnohá postižení, vyžadují intenzivní a nepřetržitou péči. Na nákladné rehabilitace jim přispěje druhý ročník reprezentativního plesu společnosti Satt.
Před sedmi lety se manželé Nehybkovi
z Velké Bíteše těšili na své první děti – dvojčata. Všechno vypadalo dobře, kvůli náhlým
komplikacím se ale Jituška a Davídek narodili
o tři měsíce dřív – už ve 26. týdnu těhotenství. Děti nevážily ani kilo.
„Třicet čtyři centimetrů měli, plínku přes
celý tělo, když tam vidíte dítě v těch hadičkách, tak to je hrozný. Takový nedopečenci
to byli,“ vzpomíná se slzami v očích Dana Nehybková. „První dva měsíce jsme vůbec nevěděli, jestli si je odneseme domů,“ dodává.

Jitušce a Davídkovi můžete pomoci i vy.

Nechat dceru v nemocnici nepřipadalo v úvahu
Obě děti strávily první měsíce v inkubátoru na plicní
ventilaci a umělé výživě, zpočátku bojovaly o holý život. Davídek měl krvácení do trávicího traktu, musel
podstoupit operaci. „Oni nás nechtěli strašit, ale tvářili
se hodně vážně,“ rekapituluje maminka.
Jituška má rozsáhlé poškození mozku, lékaři řekli rodičům, že ji mají v nemocnici nechat. Že zůstane ležák.
A že bez ní má David šanci na relativně normální život.
„Pro nás to nebylo přijatelné, vůbec jsme o tom neuvažovali,“ říká Jiří Nehybka.
Podle nálezu má Jituška poškozený mozek, Davídek
je v tomhle směru v pořádku. Že bude mít i problémy
i on, došlo rodičům po víc než roce. Kvůli následkům

Přijďte pleSATT pro dobrou věc nebo
přispějte na transparentní účet:
224270368/0600.
předčasného porodu chlapec nechodil ani neseděl.
Rozvinula se u něj epilepsie i autismus.
Každý pokrok je vydřený
První roky si péče o děti vyžádala obrovské nasazení.
Jitušku musel mít do tří let někdo nepřetržitě v náručí,
nejčastěji maminka. Často se děsila i nejobyčejnějších
věcí, z ničeho nic přestávala dýchat. „Pořád jsme ji rozdýchávali, křísili, já jsem se o ni strašně bála,“ rekapituluje nepříjemné zážitky Nehybková.
První tři roky krmili Jitku po třech hodinách, ve dne
i v noci. Kvůli jejím častým děsům i z maličkostí se rodina musela téměř izolovat, problematické byly i rodinné oslavy. Rodičům se obrátil naruby celý život.
Dvouletému Davidovi na rehabilitacích řekli, že nebude nikdy chodit, protože nerozpojí nožičky. „To mě
vyděsilo, takže jsme třeba tři hodiny denně trénovali,“
říká Dana Nehybková. K tomu s oběma dětmi cvičili
čtyřikrát denně Vojtovu metodu. „Zpětně nechápu,
jak jsme to vydrželi. To bylo zacvičit, nakrmit, přebalit,
s Davidem nohy, něco s Jitkou, spali jsme na etapy, dvě
hodiny jeden, tři druhej,“ dodává.
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2. reprezentativní ples akciové společnosti SATT

Sourozenci překonali negativní prognózy
Dneska David s menšími potížemi chodí,
ještě před rokem se přemisťoval jen po kolenou. Chodí do speciální školy doma v Bíteši,
doma i ve škole ale bojuje s udržením pozornosti a ochotou ke spolupráci.
I Jitka je na tom dneska o moc líp, než jí
kdy odborníci předpovídali. „Je za tím ale
spousta práce. Všechno jsme jí ukazovali, vysvětlovali, spousty věcí se děsila,“ rekapituluje matka. Jituška rozumí věcem kolem sebe,
zná souvislosti i spoustu pojmů, s maminkou
zvládne omezeně komunikovat. I ona dnes
chodí do speciální školy.
„Pořád se musíte přepínat mezi Jitkou
a Davidem. A u Davida mezi stavy, kdy je inteligentní a můžete se s ním bavit a stavy, kdy
je hodně autistický nebo má přetížený mozek a hlásí se epilepsie,“ shrnuje Nehybková.
Pomůže výtěžek z plesu i transparentní účet
Děti potřebují různé pomůcky, návštěvy specialistů
i asistenci. Nejpotřebnější jsou pro ně ale rehabilitační terapie. V Brně je dostupné podobné cvičení
jako v Klimkovicích, hodina ale začíná na 750 korunách, obvykle stojí 1500. Ideálně by mělo dítě mít
dvouhodinovou terapii čtrnáct dnů, dva týdny volno
a cyklus opakovat. To je ale mimo finanční možnosti
rodiny.
„Cvičení aktivuje veškeré svaly v těle, pomáhá i orofaciální stimulace, která Jitce výrazně zlepšuje polykání. Jitka díky rehabilitacím drží sama hlavu, může
se omezeně pohnout, zlepšilo se jí sezení. Davidovi
se díky cvičení podařilo postavit na nohy nebo bez
opory vstát ze země, dál se mu zlepšují a zpevňují
vnitřní svaly důležité pro celé tělo,“ vysvětluje Dana
Nehybková.
Pojišťovna zaplatí dětem lázeňskou terapii jen jednou za půl roku, efekt z ní ale přetrvá asi dva měsíce.
Zaplatit cvičení rodičům pomůže i ples společnosti
SATT. „Tradičně chceme spojit ples se snahou pomoct
potřebným, tentokrát přispějeme právě Nehybkovým.
Loni jsme pro nemocného Ríšu Humlíčka vybrali skoro
162 tisíc korun,“ shrnuje Petr Scheib, ředitel společnosti SATT.
Autor: Blanka Sobolová, redaktorka Televize Vysočina

PLES 2018
20. ledna od 19 hodin
Dům kultury Žďár nad Sázavou

Hvězda večera

SLZA

Cena vstupenky 350 Kč

Moderuje

Petr Rychlý

Hraje CB CITY music
BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM

Vstupenky bude možné zakoupit v zákaznických centrech SATTu (www.satt.cz/kontakty)
a v turistickém informačním centru Ždár nad Sázavou od 1. prosince 2017.
Žďár nad Sázavou | Nové Město na Moravě | Bystřice nad Pernštejnem | Velká Losenice
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PF 2018
Našim pacientům přejeme
pokojné prožití vánočních svátků
a stálý úsměv v roce 2018

www.bsmile.cz
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