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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
naše společné symbolické vykročení do nového roku, odpoledne 
dne 1. 1. 2018 na Masarykově náměstí, je za námi a rok 2018 
se pro nás všechny stal již realitou. Pozitivní změny ve městě, 
které letos připravuje bítešská radnice budou opět potřebovat 
vaši přízeň a podporu. Spoléhám na Vás, že jako v minulých 
letech si na věci dokážete najít svůj vlastní názor a snahám a  zá-
měrům města se budete snažit porozumět již na samém počátku 
přípravy jejich realizace.

V oblasti investiční výstavby je letošní rok rokem dokončení 
výstavby inženýrských sítí a komunikací v lokalitě Babinec. Zde se v minulém roce úspěšně 
podařilo prodat převážnou většinu připravených stavebních parcel pro nové rodinné domy. 
To, že velká část nových majitelů je z našeho města a na vlastním Babinci se již od loňska 
rodinné domy staví je v tomto kontextu jistě příjemným faktem. 

V letošním roce připravujeme dokončení rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace 
ve zbývající části Nové Čtvrti. Za tímto účelem se v závěru roku potkali zástupci města  
a občanů nad upřesněním konečné varianty projektu komunikace, chodníků a veřejné zeleně. 
Obě strany se shodly na úpravě lokality do podoby obytné zóny, která navíc pomůže vyřešit 
problémy s průjezdem a parkováním osobních automobilů v uvedené oblasti. 

V oblasti oprav a rekonstrukcí místních komunikací letos budeme zahajovat projekty 
úprav ulice Pod Hradbami pod Masarykovým náměstím, ulic Ke Mlýnům a Pod Babincem,  
konce ulice Tyršova u Lánic, lokality Sadová a Za Školou. Současně budou dokončeny 
rozpracované projekty ulic Pod Spravedlností a prostranství před MŠ Lánice. Společně  
s Krajem Vysočina pokračujeme v projektování a přípravě realizace severozápadního a první 
části jihovýchodního obchvatu města, s ŘSD pak zahajujeme jednání o projektování kruhové 
křižovatky pod ulicí kpt. Jaroše a severovýchodního obchvatu města. Důležitým projektem,  
u kterého si klademe za cíl jej letos dokončit, je celková revitalizace oblasti bytových domů  
U Stadionu.  Komplexní projekční řešení oblasti nám umožní postupnou realizaci dílčích 
etap nové podoby komunikačních ploch, veřejného osvětlení a zeleně. Zejména pak ploch 
pro parkování vozidel, kterých se U Stadionu výrazně nedostává. V průběhu roku bude zve-
řejněna strategie města v oblasti parkování vozidel v uvedené lokalitě. Do doby dokončení 
revitalizace sídliště, bude řešením zahrnutí přibližně poloviny sídliště do dopravní „modré 
zóny“ a omezením podmínek pro parkující, kteří nejsou obyvateli uvedené oblasti. Vlastní 
realizace prací na místních komunikacích bude závislá na termínech dokončení projektů 
a vydání potřebných povolení. V současné době aktuálně připravený projekt rekonstrukce 
ulice Rajhradská, od Jihlavské po Výsluní, bude na základě dohody s KSÚSV a SVK Žďár-
sko realizován nejdříve v první polovině roku 2019.
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Nejzásadnější akcí letošního a příštího roku pro město bude rekonstrukce objektů základní 
školy Tišnovská  - Za Školou. Na stavbu s rozpočtovými náklady cca 85 milionů korun jsme 
obdrželi příslib čerpání státní dotace ve výši cca 41 milionů korun. Cena stavby nám bude 
známa v polovině ledna, po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby. Zahájení 
prací předpokládáme v první polovině února. Více informací o této akci a vizualizaci rekon-
struovaného objektu můžete najít na webových stránkách města  www.vbites.cz.

Na prosincovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet pro letošní rok. Tento roz-
počet umožní mimo jiné žadatelům o granty města, jejichž vyhlášení bylo rovněž zastupitel-
stvem schváleno, požádat o finanční podporu města pro svoje aktivity, realizované v našem 
městě a pro jeho občany. V rámci diskuse k rozpočtu byla na zasedání řešena problematika 
lékařské pohotovosti na naší poliklinice. Následně byla většinou zastupitelů pozastavena čin-
nost lékařské služby první pomoci na poliklinice ve Velké Bíteši, a to ke konci roku 2017. 
Od 1. ledna 2018 se tedy musí obyvatelé města v případě zdravotních problémů obrátit na 
Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina prostřednictvím telefonního čísla 155 
nebo 112. Případně mohou řešit svoje potřeby osobně sami na některém z nejbližších zdra-
votnických zařízení. A to například jak ve FN Bohunice v Brně, nemocnici v Novém Městě 
na Moravě či Třebíči, případně Dětské nemocnici FN v Brně.

Loňský rok byl v našem městě opět úspěšný a rozmanitý v oblasti společenského života 
města. To nejen díky činnosti Informačního centra a Klubu kultury, ale zejména díky Vám 
občanům a také členům bítešských spolků, organizací a klubů. Za to Vám patří moje velké 
poděkování. Přál bych si, aby Vaše aktivita i v tom nadcházejícím roce neupadala a pozitivně 
obohatila život celého našeho města a jeho obyvatel. Dovolte mi tímto, abych Vás v sobotu 
20. 1. 2018 pozval na letošní PLES MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE, který je kromě místa příjem-
ného společenského setkání všech generací rovněž místem, na kterém bych rád ocenil další  
z významných osobností Velké Bíteše  za jejich práci pro město.

 
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za podporu našich kroků a zá- 

měrů v roce minulém a popřál vše nejlepší do nového roku 2018. Zejména pak úspěchy v osob-
ním i profesním životě a pevné zdraví Vám a Vašim blízkým.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS
 

Pondělí 1. ledna 2018 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starosty města Ing. Milana Vlčka, vystoupí: Žesťový kvintet pod vedením 
Vlastimila Božka, Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Úterý 9. ledna 2018 v 19.00 hodin
KONCERT BHP - KALLIOPÉ TRIO PRAGUE
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Úterý 16. ledna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB 
Hrací odpoledne pro rodiče a jejich děti od 2-6 let, které nenavštěvují MŠ
Mateřská škola Lánice, třída Berušek
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Středa 17. ledna 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Hostem bude starosta města Ing. Milan Vlček.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 18. ledna 2018 v 17.00 hodin
LADAKH – PUTOVÁNÍ MALÝM TIBETEM
Multimediální projekce s Romanem Januszem
Městská knihovna Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Sobota 20. ledna 2018 ve 20.00 hodin
PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Předtančení: FLAMENCO – LAS CHICAS CHECAS – vystoupení pod vedením 
Markéty POLÁŠKOVÉ, moderuje: Karel HEGNER, hraje: THE PARTY BAND,
 cimbálová muzika SYLVÁN, hosté: Jakub SMOLÍK a Kateřina VRZALOVÁ 
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 23. ledna 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Červené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek 25. ledna 2018 v 17.00 hodin
MIZEJÍCÍ SVĚT ČESKÉHO BANÁTU
Beseda s Ditou Desovou.
V Městské knihovně Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš
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Sobota 27. ledna 2018 ve 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES 
K tanci a poslechu hraje: PIKARDI
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: MO Rybářský svaz Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME: 

Sobota 3. února 2018 ve 20 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 ve 20.00 hodin
XIII. FARNÍ PLES
K tanci a poslechu hraje: 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

Od pondělí 12. února do pátku 16. února 2018 od 8.00 do 11.30, od 12.00 do 15.30 hodin
VÝSTAVA STUDENTŮ SOŠ JANA TIRAYE
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš

Sobota 17. února 2018 ve 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „SPORTOVEC MĚSTA“ pod záštitou starosty města
Moderují: Marcela DOUBKOVÁ a Martin HRDINKA, hraje: PRAŽSKÝ TANEČNÍ 
ORCHESTR JINDŘICHA VÁCHY, hosté: Markéta KONVIČKOVÁ, Vašo PA-
TEJDL, Bohouš JOSEF. Po půlnoci Retro disco s Martinem Hrdinkou. 
V horním foyer hraje cimbálová muzika Grajcar.
Předprodej místenek na recepci U Raušů
Organizuje: Restaurace U Raušů

Od pondělí 19. února do pátku 2. března 2018 
v pracovní dny od 8.00 do 11.30, od 12.00 do 15.30 hodin
„VOLÍM RADOST“ - VÝSTAVA OBRAZŮ PETRY ŠÍNOVÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkou
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Neděle 25. února 2018 ve 14.00 hodin
POHÁDKOVÝ KARNEVAL
Vstupné: 50,- Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 8. března 2018 v 15.00 hodin
PETR KOLÁŘ – AKUSTICKÝ KONCERT K MDŽ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen od 15. ledna 2018 v Informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 250 Kč. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Neděle 11. března 2018 v 15.00 hodin
„MICHAL NA HRANÍ“ 
Představení pro děti s Michalem Nesvadbou.
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Pragokoncert Bohemia a.s. ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky podle ust. § 34 odst. 1 písm. 
a) zákona č. 275/2016 Sb., o volbě prezidenta České republiky a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Volba prezidenta České republiky se uskuteční: 
v pátek dne 12. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. 1. 2018  
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 

2. Místem konání voleb: ve volebním okrsku č.: 1
je volební místnost: KLUB KULTURY, Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5 pro voliče 
hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Hybešova, Karlov, Kpt. Jaroše, Lípová Malá Strana, Návrší, Strmá, U Kapličky, Za Po-
tokem, Karlov, Kozí, Kpt. Jaroše, Masarykovo náměstí, Pod Hradbami, Růžová, Za Lou-
kami, Zmola, a v místní části Pánov
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ve volebním okrsku č.: 2
je volební místnost: SOŠ, Velká Bíteš, Tyršova 239 pro voliče hlášené k trvalému pobytu 
v ulicích:
Chobůtky, Jihlavská, Lánice, Na Výsluní, Pod Spravedlností, Rajhradská, Tyršova,  U Sta-
dionu (430, 574), Za Uličkami, Zahradní

ve volebním okrsku č.: 3
JE VOLEBNÍ MÍSTNOST: MATEŘSKÉ ŠKOLY, U STADIONU 538
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: Družstevní, Nová Čtvrť, U Stadionu (431, 
432, 474, 475, 548, 573), Vlkovská (108, 211, 212, 217, 218, 384, 410, 413, 429, 433, 590)

ve volebním okrsku č.: 4
je volební místnost: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Velká Bíteš, Tišnovská 115
pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
K Mlýnům, Hrnčířská, Kostelní, Na Valech, Náměstí Osvobození, Peroutkova, Pod Babin-
cem, Sadová, Tišnovská, Za Školou, U Stadionu (238, 275, 276, 277, 278, 280, 281, 283, 
284, 294, 377, 378, 379, 386, 600), Vlkovská (381, 382, 383, 385) 

ve volebním okrsku č.: 5
je volební místnost: HASIČSKÁ ZBROJNICE, Košíkov č. p. 96 pro voliče hlášené k trva-
lému pobytu v místních částech: Košíkov,  Ludvíkov

ve volebním okrsku č.: 6
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JINDŘICHOV, Jindřichov 11 pro voliče hlášené  
k trvalému pobytu v místních částech: Jindřichov, Jestřábí

ve volebním okrsku č.: 7
je volební místnost: OBECNÍ DŮM HOLUBÍ ZHOŘ, Holubí Zhoř 38 pro voliče hlášené 
k trvalému pobytu v místní části: Holubí Zhoř

ve volebním okrsku č.: 8
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM BŘEZKA, Březka 7 pro voliče hlášené k trvalému 
pobytu v místní části: Březka

ve volebním okrsku č.: 9
je volební místnost: KULTURNÍ DŮM JÁCHYMOV pro voliče hlášené k trvalému po-
bytu v místních částech: Bezděkov, Jáchymov

3.  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České re-
publiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem České repub-
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liky. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlaso-
vání umožněno. 

4.  Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den volby 
prezidenta republiky může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5.  Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro vložení 
hlasovacího lístku do úřední obálky. 

Podle § 54 zákona o volbě prezidenta republiky je prezidentem zvolen ten kandidát, 
který získal nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, 
kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas. Podle § 56 odst. 1 citovaného zákona  
v případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54, za-
jistí Ministerstvo vnitra, aby se druhé kolo volby prezidenta konalo za 14 dnů po začátku 
prvního kola volby prezidenta. O případném konání druhého kola volby prezidenta budou 
voliči po skončení prvního kola volby prezidenta informováni zveřejněním nové informace 
na úřední desce obecního úřadu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů městský úřad a v den 
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla volební komise zřízena. V takovém 
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební ko-
mise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

Milan Vlček, starosta města Velká Bíteš

ŠKOLY

ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ A LÁNICE

Podobně jako v domácnostech, tak i v mateřských školách probíhal celý adventní čas 
ve znamení příprav na vánoční svátky. Přestože my dospělí tento čas často prožíváme ve 
shonu a dohánění nesplněných povinností, snažili jsme se dětem v mateřské škole celý 
prosinec vykouzlit příjemnou a klidnou vánoční atmosféru. 

První adventní neděli děti potěšily spoluobčany svým krátkým vystoupením při Roz-
svícení vánočního stromu. Pak se děti trochu bály, když za nimi do školky zavítali čerti, 
Mikuláš a andělé, ale strach překonaly a šly obdarovat a zazpívat babičkám a dědečkům do 
Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou ve Velké Bíteši. 

Děti s učitelkami vyzdobily školku, pekly cukroví, vyráběly ozdoby a v obou mateřských 
školách připravily předvánoční dílničky pro rodiče, prarodiče i sourozence. Společně jsme 
si na Andělském zvonění zazpívali koledy a vyzkoušeli některé zvyky, včetně krájení jab-
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líček, lití olova, atd. K vánočnímu těšení 
patřila i návštěva výstav, společné setkání 
s prvňáčky ze ZŠ, nadílka v MŠ, ale také 
přání, která jsme obdrželi od kamarádů  
z mateřských škol ze Slovinska, Bosny  
a Hercegoviny a České republiky a jejich 
video pozdravy.

Celou tuto předvánoční atmosféru 
umocnil vyřezávaný betlém v životní veli-
kosti, který nám do MŠ Lánice zapůjčil pan 
Pavel Mašek.

Přejeme všem dětem, rodičům a spo-
luobčanům hodně zdraví, pohody a štěstí 
v novém roce 2018 a děkujeme za přízeň,  
kterou naší mateřské škole po celý uply-
nulý rok věnovali.

Kolektiv Mateřské školy Masarykovo náměstí a Lánice 

ZÁVĚR KALENDÁŘNÍHO ROKU VE ŠKOLE

Dvacátého prvního listopadu probíhá v mnoha evropských zemích Větrníkový den. 
Jedná se o dobročinnou akci podporující nemocné cystickou fibrózou. Paní učitelka  
M. Sklenářová měla radost, že žáci druhých tříd, 3. A a školní družiny výrobou a rozfouká-
ním větrníků vyjádřili svou podporu všem nemocným.

I žáci prvních tříd se zapojili do dobročinných akcí. Společně s paní učitelkou I. No-
vákovou vyrobili s velkou pečlivostí přáníčka, aby jimi potěšili nemocné děti a personál 
dětské onkologie. 

Pěkné činnosti čekaly na žáky pátých ročníků. Ti nejprve navštívili spolu s paní učitel-
kou I. Liškovou Městskou knihovnu ve Velké Bíteši a zde se zúčastnili vzdělávacího pro-
gramu Tajemná výprava do starověku. Program vedený paní Sedláčkovou z nakladatelství 
Thovt poutavě zasvětil žáky do života starověkých civilizací. Odměnou za správné odpo-
vědi byly symboly starodávných zemí. Vesmír ve všech podobách probírali opět páťáci.  
V přírodovědě, českém jazyce, matematice, výtvarné výchově, zkrátka ve všech předmětech 
se o vesmíru dozvěděli něco nového. Vyplněné pracovní listy si pak žáci vystavili na cho-
dbách školy. Pěkným zakončením celého projektu byla návštěva brněnského planetária.

V listopadu se žáci naší školy jako obvykle zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informa-
tiky v kategorii Mini a Benjamin. Zapeklité matematické úlohy, různé grafické struktury  
čekaly na 166 účastníků. Paní učitelka I. Syslová prozradila, že nejlépe si vedli Jan Jurný 
z 5. B a  Šimon Gaizura z 5. A, kteří dosáhli plného počtu bodů.  Oba dva  „bobříci“ si 
rozhodně zaslouží velkou gratulaci.

Děti u betlému p. Maška.  |  Foto: Archiv MŠ
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Mensa České republiky tradičně zorganizovala logickou olympiádu, jíž se v naší škole 
zúčastnilo 33 dětí v mladší a 6 dětí ze starší kategorie.  Čtyři nejlepší olympionici vyjeli 
školu reprezentovat do Havlíčkova Brodu, kde se konalo krajské kolo. Nejlépe si zde vedl 
Ladislav Chadim z 4. A, který skončil na pěkném 9. místě. I jemu samozřejmě všichni 
srdečně gratulujeme.

Eva Čermáková

PRVNÍ ŠKOLSKÉ CERTIFIKOVANÉ PRACOVIŠTĚ BAZÁLNÍ 
STIMULACE V KRAJI VYSOČINA JE VE VELKÉ BÍTEŠI

Koncept Bazální stimulace se s úspěchem využívá ve školství, zdravotnictví, 
sociálních službách. Základní škola Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková or-
ganizace úspěšně prošla supervizí a získala ocenění „Certifikované pracoviště Ba-
zální stimulace“. Stala se tak prvním certifikovaným školským pracoviště v Kraji 
Vysočina.

Základní škola speciální ve Velké Bíteši ve čtvrtek 
7. 12. 2017 prošla jednou z forem profesionálního 
pracovního poradenství - supervizí v konceptu Ba-
zální stimulace. 

Větrníkový den.  |  Foto: M. Sklenářová
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Cílem supervize je podpora a motivace pedagogických pracovníků proškolených Insti-
tutem Bazální stimulace v konceptu Bazální stimulace. Pedagogům byla poskytnuta sebe-
reflexe v oblasti správné implementace konceptu do školského prostředí. 

Supervizorem byla PhDr. Karolína Maloň Friedlová, ředitelka Institutu Bazální stimu-
lace, propagátorka tohoto konceptu a první jeho certifikovaná lektorka v ČR, která udělila 
škole status certifikovaného pracoviště.

   
Koncept Bazální stimulace se ve škole promítá do každodenních činností a je nedílnou 

součástí vzdělávání a podpory vývoje dětí s těžkým handicapem.  Chtěli jsme mít jistotu, 
že pracujeme s konceptem v souladu se zásadami, které si pedagogové a asistenti pedagoga 
osvojovali v Základním kurzu i v Nástavbovém inovačním kurzu. Supervize nám dala 
zpětnou vazbu o speciálních metodách a formách práce, které žákům poskytujeme.

„Udělení certifikátu vnímáme jako výjimečnou událost a zároveň jako docílení určitého 
stupně kvality organizace. Je to vlastně i hodnocení dokladující vysoký standard realizace 
tohoto konceptu ve školním prostředí. Věřím, že v dalším období vzroste počet školských 
certifikovaných pracovišť v našem kraji,“ říká ředitelka školy Blanka Gaizurová.

Seznamte se s Bazální stimulací

Bazální stimulace je koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schop-
nosti člověka. Má vypracované rehabilitační techniky pro stimulaci vnímání tělesného 
schématu (somatickou), vnímání polohy těla (vestibulární), vibrační, hmatovou (taktilně 
haptickou), chuťovou, zrakovou (optickou), sluchovou (auditivní) a čichovou (olfaktoric-
kou) stimulaci.

Bazální stimulace u dětí se změnami tělesného či duševního stavu výrazně pod-
poruje kvalitu jejich života. Techniky konceptu vyžadují neustálý trénink a musí být 

„Analýza video dokumentace při supervizi“.  |  Foto: Lenka Oberreiterová
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správně provedeny, abychom dosáhli terapeutického cíle. Proto je mohou aplikovat jen 
absolventi certifikovaných kurzů Bazální stimulace.  

Kolektiv školy

KULTURA

POZVÁNKA NA PLES MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás tímto osobně co nejsrdečněji pozval na první velkou společenskou 
událost našeho města v letošním roce, a to již na V. ročník akce „PLES MĚSTA VELKÉ 
BÍTEŠE“, který se bude konat v sobotu 20. ledna 2018 od 20.00 hodin v kulturním domě 
ve Velké Bíteši.

K poslechu i tanci Vám v hlavním sále zahraje pražské hudební těleso The PARTY 
BAND se svojí více než širokou nabídkou hitů všech hudebních žánrů z mezinárodních  
i českých hitů, nám určitě všem známých. V horním foyer pro příznivce cimbálu vystoupí 
cimbálová muzika SYLVÁN. Jako hosté plesu vystoupí LAS CHICAS CHECAS – FLA-
MENCO pod vedením Markéty Poláškové, „bítešská zpěvačka“ Kateřina VRZALOVÁ 
a známý populární zpěvák Jakub SMOLÍK. Celým večerem Vás již jako obvykle provede 
známý moderátor Českého rozhlasu a prof. JAMU Karel HEGNER. 

Tak jako tradičně na Vás bude čekat welcome drink, exklusivní tombola, cocktail bar  
a vína od vinařství Jan PLAČEK.

Ještě jednou mi dovolte Vás všechny pozvat „nejen“ na taneční parket kulturního domu 
a popřát Vám všem skvělou zábavu, ale především prožít příjemný večer se svými rodin-
nými přáteli nebo se svými blízkými známými.

Vstupenky v hodnotě 300 Kč je možné  rezervovat i přes portál www.bitessko.com/
mistenky. Zamluvená místa je třeba vyzvednout do 7 dnů od rezervace v Turistickém in-
formačním centru, Masarykovo nám. 5, tel. 566 789 313.

Tomáš Jelínek, ředitel Klubu kultury

XVI. ROČNÍK „NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“

V sobotu 25. listopadu proběhl v sále Kulturního domu již 16. ročník folklorního po-
řadu Na bítešském jarmarku, který opět přinesl pestrou přehlídku lidových písní, tanců, 
zvyků a scének z Horácka a Podhorácka. Se svým pásmem Cos to Janku, cos to sněd 
se nám představil soubor Bítešánek z Mateřské školky U Stadionu, pod vedením Nadi 
Burianové. Soubor Sluníčko z Mateřské školky na Masarykově náměstí, pod vedením 
Jany Krejčové a Lenky Klimešové, zatančil krátkou ukázku České a Moravské besedy.  
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Svá pásma tradičně předvedly děti, 
mládež a dospělí tanečníci, ve spolu-
práci se zpěváky a muzikanty Národo-
pisného souboru Bítešan.

Dětská skupina Bítešanu pod ve-
dením Elišky Hradilové si připravila 
pásmo nazvané podle pranostiky Na 
svatou Kateřinu zalezeme pod peřinu. 
Čtyři hodové tance začínající písní 
Stárci, stárci předvedla mládež za do-
provodu akordeonu Jaroslava Coufala 
a ženského pěveckého sboru. Skupina 
dospělých, kterou vede Jan Hotárek, 
zaujala provedením podhoráckých  
a horáckých tanců ve svižném tempu 
doprovázeným Houslovou muzikou 

Bítešan pod vedením Milana Vlčka.
V letošním pořadu jsme přivítali také hosty – Dudáckou muziku Základní umělecké 

školy v Hrotovicích vedenou ředitelem školy Františkem Malým. Vystoupila společně  
s mládeží Bítešanu, kterou vedou Silva Smutná a Hana Sedláková. Předvedli pásmo Objel 
syneček kolem černý les. Vzájemná spolupráce mezi mládeží Bítešanu a dudáckou muzi-
kou byla navázána letos na jaře, mimo vystoupení ve Velké Bíteši se během roku realizo-
vala již tři pěvecká vystoupení v Rakousku. 

Jednotlivá pásma ve folklorním pořadu byla proložena písňovými bloky mladších  
a starších zpěváčků, účastníků dětského pěveckého kurzu, který v měsících únor až duben 
probíhal ve Velké Bíteši při Regionálním pracovišti tradiční lidové kultury ve spolupráci  
s Muzejním spolkem Velkobítešska. Kurz v rámci své studijní praxe lektorsky vedla Ka-
mila Pytlíková-Coufalová a při veřejném vystoupení zpěváky hudebně doprovázela spolu 
se svým otcem.

Den před sobotním pořadem Na bítešském jarmarku určeném pro veřejnost se každo-
ročně realizují dvě folklorní představení pro školy, v nichž vystupují skupina dětí a mládež 
Národopisného souboru Bítešan. Tato představení časově upravená asi na 70 minut obsa-
hují mimo lidové písně a tanec také soutěžně zábavné pásmo, do kterého se zapojují přímo 
někteří jedinci z hlediště.  Jejich výkon spolužáci odměňují velikým potleskem.

Ivo Kříž

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V neděli 3. prosince 2017 se uskutečnilo na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši rozsví-
cení vánočního stromu. Mrazivé odpoledne nám zpříjemnily svým zpěvem a vystoupením 
děti z Mateřských škol Lánice a U Stadionu a také žáci ze ZUŠ ve Velké Bíteši.

Ukázka z programu školního Jarmarku.  |  Foto: Silva Smutná
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Při této příležitosti byli přítomni také starosta města Ing. Milan Vlček, otec Bohumil 
Poláček,  a ředitel Informačního centra a Klubu kultury p. Tomáš Jelínek. 

Děti za své vystoupení dostaly sladký balíček. Pro přítomné byl pro zahřátí připraven 
teplý čaj nebo svařák. 

Klub kultury Velké Bíteše

MIKULÁŠ VE VELKÉ BÍTEŠI

V úterý 5. prosince chodil už od rána po 
Velké Bíteši opět Mikuláš, anděl a čert.  
Pro letošní rok to byla pětice dvou andělů, 
dvou čertů v čele s Mikulášem. Tato pětice 
jako první navštívila Mateřskou školu na Ma-
sarykově náměstí, Mateřskou školu v Láni-
cích a Mateřskou školu U Stadionu. Děti byly 
statečné, zazpívaly Mikulášovi písničky nebo 
řekly básničku. Zlobivé děti slíbily, že se po-
lepší. Nakonec všechny děti dostaly malou 
sladkou odměnu.

Mikuláš nezapomněl však ani na starší 
obyvatele a jako každý rok společně s čerty 
a anděly zavítal do Domova důchodců a Dům 
pečovatelské služby ve Velké Bíteši. Tam je 
doprovodily i děti z Mateřské školy z Lánic 
ze třídy Včeliček. Mikuláš s andělem přítom-
ným rozdal malé balíčky a společně si s dětmi 
za doprovodu svých učitelek paní Tesařové  

Vystoupení dětí z MŠ Lánice.  |  Foto: Otto Hasoň

Mikuláš ve Velké Bíteši.  |  Foto: Silvie Kotačková
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a Jančíkové na kytaru zazpívali pár písní a určitě tak zpříjemnili den obyvatelům domova svou 
návštěvou. Nakonec děti seniorům rozdaly přáníčka a keramické andílky, které samy vytvořily.

Touto cestou moc děkujeme letošnímu Mikuláši, andělům i čertům za jejich trpělivost 
a skvělý výkon. 

Klub kultury Velké Bíteše

ADVENTNÍ STŘÍPKY 2017

Den otevřených dveří SOŠ Jana Tiraye – 8. a 9. 12. 
Při své návštěvě jsem měl možnost hovořit s paní Mgr. Bc. Šárkou Dohnalovou,  

zástupkyní ředitele pro teoretické vyučování a učitelkou českého jazyka a literatury,  
odborného kreslení, výtvarné výchovy a německého jazyka. Přítomná byla mj. její kolegyně  
Ing. Mgr. et Mgr. Ludmila Baláková, Ph.D., učitelka anglického jazyka, cvičení z anglic-
kého jazyka a základů přírodních věd. Navštívil jsem také výukové pracoviště pro mecha-
niky seřizovače, kde jsem hovořil s učitelem odborných předmětů a odborného výcviku 
Bc. Jiřím Ulmanem a se studentem maturitního oboru mechanik seřizovač Martinem Vol-
ným, kteří návštěvníkům předváděli způsob práce na výukových CNC obráběcích strojích, 
včetně jejich programování.  Následující slova jsou souhrnem informací o životě školy, 
doplněných dojmy ze Dne otevřených dveří:   

Letošní Den otevřených dveří byl velmi úspěšný. V pátek i v sobotu se dostavilo velké 
množství rodičů i budoucích žáků, největší zájem byl o obory mechanik seřizovač a ob-
ráběč kovů. Tento trend je trvalý, o zmíněné obory je každoročně velký zájem. Dále se 
dostavilo větší množství zájemců o obory cukrář a kuchař-číšník.

Obor kadeřník je zatím bez potenciálních zájemců. Přestože škola tento obor letos ne-
otevřela, i nadále je považován za jeden z těch tradičních a v nabídce pro budoucí žáky 
zůstává. SOŠ se účastní náborů na školách, na veletrzích vzdělávání a své obory vzdělání, 
včetně oboru kadeřník, propaguje také na webových stránkách. Určitou šanci na získání 
nových kadeřnic vidí také v následujících Dnech otevřených dveří (13. a 14. ledna 2018).

Z počtu zájemců, kteří SOŠ navštíví ve Dnech otevřených dveří, není nutné dělat 
definitivní závěry. Je řada žáků, kteří se sice do školy podívat nepřijdou, ale přihlášku 
ke studiu si nakonec podají. Prohlídku školy je možné dohodnout rovněž individuálně.  
Jezdí sem i celé třídy žáků, především z 8. a 9. tříd ZŠ. Letos projevily velký zájem. Pro-
hlídku budovy SOŠ a Střediska praktického vyučování PBS si školy domlouvají zpravidla 
přes své výchovné poradce.

Zájem o prohlídku školy byl ve dnech 8. a 9. prosince 2017 v porovnání s předchozími 
roky velký, v pátek i v sobotu zde měli hned několik rodičů, kteří byli školou nadšeni  
a v porovnání se středními školami ve Žďáře nad Sáz. nebo v Třebíči ji hodnotili jako nej-
lepší. Jednak z hlediska přístupu pedagogů ke studentům, jednak vzhledem k atmosféře, 
která se jim zdála velmi přátelská až rodinná. Většinou odcházeli velmi pozitivně naladěni. 
Pro zaměstnance školy byl potěšitelný také zájem bývalých absolventů.
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Galáni – 9. 12. 
Zcela zaplněný sál kulturního domu byl v sobotním podvečeru svědkem výročního 

koncertu k 10. výročí založení dechové hudby GALÁNI ze sousedních Přibyslavic.  
K úspěšnému vystoupení stále populárnějšího tělesa přispěl svým přirozeným projevem 
také moderátor večera, zpěvák brněnské Moravěnky, Jiří Helán. Víceméně utajeným hos-
tem byl kapelník dechové hudby Polužanka z Březníka, Jirka Křivánek. 

Po přestávce byl koncert doplněn vystoupením dechového souboru ZUŠ pod vedením 
kapelníka Galánů Štěpána Růdy. 

Eda Rovenský vystoupil na Staroměstském náměstí  – 9. 12.
Vystoupení skupiny POETIKA proběhlo v rámci charitativního vánočního koncertu 

„Rádio srdcem pro Život dětem“, pořádaného stanicemi Evropa 2 a Frekvence 1. Sbírka 
pomáhá dětem potýkajícím se s dětskou mozkovou obrnou, onkologickými onemocně-
ními, cystickou fibrózou, autismem a dalšími závažnými nemocemi.

Nejenže je to pro Edy a jeho pop – rapovou kapelu velké ocenění, ale kromě propagace 
našeho města také velký humánní čin, za který si zaslouží naše poděkování. 

„Celá akce byla poměrně hektická a každý z interpretů hrál maximálně 2 písně, a jelikož 
jsme byli v bloku před světelnou show na vánočním stromu, stihli jsme zahrát akusticky 
pouze nejznámější song - Zkouším žít a pak jsme následně šli pomoci do call centra pro-
jektu s vyřizováním hovorů“, informoval Eda Rovenský redakci Zpravodaje.

V programu vystoupilo mnoho populárních zpěváků a kapel, např. Marek Ztracený,  
Helena Zeťová, Anna K., kapela Kryštof aj.

                                                                                                          
Vánoční besídka speciálních škol – 12. 12.  

Dnes se hodně píše o celebritách, nic proti tomu…já ale chci psát o paních učitelkách 
ze ZŠ Velká Bíteš, Tišnovská 116,  které se s láskou, citem a trpělivostí věnují dětem,  
které neměly v životě takové štěstí jako ostatní. Význam jejich poslání si uvědomujeme 
zvláště v tomto „citlivém“ předvánočním čase. To nejsou fráze, to je realita. Pro jejich žáky 
jsou ony celebritami. Měli bychom jim poděkovat, alespoň potleskem! Příležitost se naskytla 
na zmíněné besídce a těmito slovy se  Zpravodaji svěřila paní učitelka Bc. Eva Ulmanová:

„Máme za sebou druhou adventní neděli a Štědrý den se nám nezadržitelně blíží.  
Tak jako každý rok i letos si naše děti s pomocí paní učitelek připravily pro rodiče,  
babičky, dědečky, tetičky, strýčky a všechny známé vánoční besídku. Ta se poprvé konala 
v prostorách kulturního domu. Všechny zúčastněné musíme moc pochválit, neboť se na 
besídku pilně připravovali a moc se jim povedla. Také bych chtěla poděkovat návštěv-
níkům za to, že si udělali čas a přišli naše žáky podpořit a pomohli vytvořit nádhernou 
předvánoční atmosféru. Fotografie z besídky naleznete v naší fotogalerii“.

Paní ředitelka Mgr. Gaizurová mě při této příležitosti také informovala o bazální sti-
mulaci, kanisterapii a s tím související certifikací školního pracoviště.

Alois Koukola, redakce
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VÁNOČNÍ TURNÉ PETRA BENDE 2017
 
Páteční podvečer 15. prosince 2017 se opět kulturní dům ve Velké Bíteši zaplnil diváky, 

kteří se těšili na 21. ročník vánočního turné Petra Bende. Nezměněná sestava kapely Petr 
Bende Band přijela. Celý tým se představil, již jako tradičně zavedená a oblíbená „firma“. 
Letos připravil malou změnu a cimbálovou muziku Grajcar nahradilo seskupení s názvem 
Gromba. Tato parta kluků byla příjemnou součástí vystoupení. Ještě než Petr koncert od-
startoval písní „Vánoční Dajána“, prošel se Petr výjimečně sálem „odzadu“ a s několika 
lidmi se osobně pozdravil. Poté zazněly známé koledy, jak jinak Petrem upravené např. 
„Jak jsi krásné neviňátko“, „Půjdem spolu do Betléma“, „Pásli ovce“, „Rolničky“ nebo 
„Nesem Vám noviny“. Dále také jeho písně např. „Utonout“, „Den přeslavný“, „Restart“, 
„Tráva“, „Hvězda“. 

Zaplněným sálem také zazněla známá „Tichá noc“ od F. X. Grubera v podání cimbálové 
muziky Gromba. Při této krásné koledě bylo neskutečné ticho a nikdo z přítomných ani 
„nedýchal“. CM Gromba se pak ještě prezentovala svým „Čardášem“. 

Na každé své Vánoční turné si Petr zve speciálního hosta. Letos to měl být známý šan-
soniér, zpěvák František Segrado. Ze zdravotních důvodů však na koncertu nevystoupil. 
Jeho písně „Strážce“ a „Rozeznávám“, ale přesto zazněly a to v podání přímo Petra Bende, 
který ho takto „zastoupil“.

Z koncertu.  |  Foto: Silvie Kotačková
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Na pódiu společně s Petrem, také vystoupil „bítešákům“ již známý dětský pěvecký 
sbor „Poupata“ z místní Základní umělecké školy pod vedením Aleny Borkové. Společně  
s „Poupaty“ vystoupil také dětský pěvecký sbor „Špunt band“ ze Zbraslavi u Brna pod ve-
dením Luďka Strašáka. Současně pak doprovodili celý pěvecký tým a po skončení sklidili 
velký potlesk. 

Na koncertu také zazněla jedna zahraniční píseň v českém podání, a jak jinak Petrem 
upravená. Byla od zpěváka Sting s názvem „Englishman In New York“. 

Po dvou a půl hodinovém koncertu a malého přídavku v podobě písně „Nad horů svítá“ 
a „Štěstí je krásná věc“ následoval tzv. Standing Up, který byl celkem třikrát.

Bylo to příjemné strávení večera v předvánočním shonu, a tímto Petrovi a všem účinku-
jícím moc děkujeme.

Klub kultury Velké Bíteše

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA BHP

…„Mami, přijde večer čert a Mikuláš?“ „Ale kdepak, půjdeme na koncert, přijelo Praž-
ské kytarové kvarteto!“ Další z koncertů BHP je za námi a zde za ním přináším malé ohléd-
nutí. První prosincové úterý k nám do Bíteše zavítalo naše přední kytarové kvarteto. Jako 
kytarista jsem se na tento koncert pochopitelně velmi těšil a pánové nezklamali, předvedli 

Kytarové kvarteto v sále KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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vynikající výkon a ukázali, že kytara nepatří jen k ohni. I přes kolizi s předvečerem svátku 
sv. Mikuláše Bítešané nezklamali, přišli si poslechnout a podpořit umělce v solidním po-
čtu. Věřím, že nikdo nelitoval a všichni si užili koncert tak skvěle jako já. 

Program byl velmi pěkně sestaven a skvěle proveden. Zavedl nás do různých koutů 
světa a ukázal barevnost a pestrou výrazovost kytary. Pavana Maurice Ravela či Kubánská 
krajina s deštěm Leo Brouwera jistě uvízla v uchu nejednoho posluchače. Věřím, že kon-
cert nadchnul i přítomné malé kytaristy a kytaristky a třeba v dětské duši zažehl jiskřičku, 
která se později rozhoří a rozvine lásku pro tento kouzelný nástroj. Na úvod koncertu nám 
tematicky zahrálo naše kytarové trio ZUŠ a přestávku jsme vyplnili pojídáním tradičních 
topinek, pitím různých nápojů a nenucenou konverzací. Po řádném potlesku se dostavil 
přídavek a pak se šlo domů. Pánové z kvarteta dojedli zbylé topinky a my jsme se ten-
tokráte bez umělců odebrali k Raušům. Hezky večer, tak příště zas. Můžeme se těšit na 
housle, violoncello, klavír a Kalliope Trio Prague. 

Ondřej Sedlák 

KALLIOPÉ TRIO PRAGUE

Zadáte-li si do internetového vyhledávače „Calliope Trio“, vyskočí na vás informace  
o třech různých souborech v Evropě či Americe. Nenechte se však mýlit: ten „náš“ se píše 
hezky česky s počátečním „K“. Vznikl na půdě pražské HAMU v roce 2011 a tvoří jej mo-
mentálně už absolvující studenti komorní hry Alena Grešlová / klavír, Markéta Vokáčová / 
housle a Jan Zemen /violoncello.

Hráči souboru nesoucího jméno múzy epického básnictví a dcery boha Dia Kalliopé – 
Krásnohlasá – si během krátké doby vydobyli pevné místo v koncertních sálech. V červnu 
2014 získali 2. cenu na Mezinárodní soutěži komorní hudby Antonína Dvořáka, v listopadu 
téhož roku zvítězili v Soutěži Nadace Bohuslava Martinů a v květnu 2015 přivezli 3. cenu 
z Mezinárodní soutěže komorní hudby Johannesa Brahmse v Gdaňsku. 

Trio má v repertoáru vedle komorních skladeb mj. i úžasný Beethovenův Trojkoncert, 
který provádí s Karlovarským symfonickým orchestrem. Ten k nám do Bíteše jen tak ne-
přicestuje, i přesto se máme na co těšit! 

Na úvod zazní Klavírní trio B dur op. 11 Ludwiga van Beethovena, zvané též „Ga-
ssenhauer-Trio. Vzniklo v roce 1797 na zakázku klarinetisty Josefa Bähra, skladatel však 
brzy po vzniku vytvořil i alternativní verzi pro klasické trio s houslemi. Klavírní trio  
c moll op. 2 napsal Josef Suk roku 1889 během studia na pražské konzervatoři. Původně 
bylo čtyřdílné, po konzultaci se svým učitelem Karlem Steckerem je však několikrát po-
změnil a vypustil krátké Scherzo. Po dvou letech bylo trio provedeno na koncertě na kon-
zervatoři a Suk následně doporučen do mistrovské třídy Antonína Dvořáka. Večer završí 
Klavírní trio f moll op. 65 Antonína Dvořáka. To patří k vrcholům autorovy komorní 
tvorby a je považováno za „nejbráhmsovatější“ ze všech jeho skladeb. Dvořák trio zkom-
ponoval počátkem roku 1883 krátce po smrti své matky, zřejmě i proto se od jinak obvykle 
srdečných a radostných kompozicí vymyká svou temnou a vážnou náladou. 
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Koncert Kalliopé Trio Prague je podporován nadací Český hudební fond. Podpořme in-
terprety i my: svou prostou účastí na tomto koncertě. Budeme štědře odměněni nádhernou 
hudbou. Na viděnou v úterý 9. ledna 2018 v sále kulturního domu ve Velké Bíteši. 

Michaela Hanzelková

XIII. FARNÍ PLES

V sobotu 10. února 2018 roztančí kulturní dům tradiční ples velkobítešské farnosti. 
Zahraje na něm skvělá kapela Merllin a představí se hosté tentokráte téměř výlučně 
zdejší. 

Po podmanivé bubenické show TomTom bandu s Rudolfem Drozdem v čele vystoupí 
medailemi ověnčené tanečnice s pompóny ze Základní školy v Osové Bítýšce. Říkají si 
Pomněnky a trénuje je Marie Bajerová. Do třetice nás k neobvyklým tanečním kreacím 
navnadí mládež z naší farnosti, která pod vedením Marušky Caudrové rozvlní boky na hit 
Elvise Presleyho Jailhouse Rock.

Půlnoc vedle obvyklého losování lehce inovované tomboly vyšperkujeme dražbou tří oku 
i duši lahodících fotografií, zachycujících kostel sv. Jana Křtitele pohledem Otty Hasoně. 

Pro ty, co už se nemohou dočkat příštích hodů a ne a ne nalézt příležitost k tanci České 
besedy, máme staronovou novinku: po letech bude opět na programu! Nikoliv o půlnoci, 
nýbrž na samý závěr, až si „kapela bude balit fidlátka“... 

Výtěžek z plesu použijeme na pořízení nového čalounění kostelních lavic. 
Vstupenky v hodnotě 180 Kč bude možné od 8. ledna 2018  nově rezervovat i přes portál 

www.bitessko.com/mistenky. Zamluvená místa je třeba vyzvednout do 7 dnů od rezervace 
v Turistickém informačním centru, Masarykovo nám. 5, tel. 566 789 313. 

Vzhůru do tanečního víru!
Michaela Hanzelková za organizátory 

MIZEJÍCÍ SVĚT ČESKÉHO BANÁTU

České vesnice v rumunském Banátu vznikaly v těžkých podmínkách pro přistěhovalce 
v období kolem roku 1820.

Vydržely, téměř nezměněny, až do počátku 21. století. Ale organizovaný turismus  
a vstup Rumunska do EU je definitivně ničí. Chcete-li poznat, jak žili a hospodařili naši 
předci, neváhejte a rychle se vypravte do mizejících vesniček v rumunských horách, kde 
vás přivítá nejen stará čeština, ale i krásná příroda a přítulní psi, které ale většina turistů 
považuje za krvelačné bestie. Možná to ještě stihnete. O tom, jak vypadá Banát teď  
i o tom, jak vypadal dříve, i o historii osídlení se budeme povídat 25. ledna od 17.00 
hodin v Městské knihovně Velká Bíteš.

Dita Desová
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HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice KOZÍ, čp. 160:

V roce 1594 držel dům Jan Keltna, po kterém jej 
r. 1626 „ležící ve Psí ulici“ v ceně 60 moravských 
zlatých zdědil syn Václav Keltna. Ten tu žil do  
r. 1639, načež byl pochován na obecní náklady  
a dům zpustl.

K obnově domu došlo r. 1725, kdy městský úřad 
prodal „grunt Keltnovský od několika let pustý“ za 
cenu 30 mor. zl. tkalci Tomáši Ondrákovi. Záro-
veň jej na 3,5 roku osvobodil od placení platů a daní  
i splácení domu, aby jej mezitím vystavěl. Roku 
1734 Tomáš Ondrák prodal dům „který vyzdvihl“ 
za stejnou cenu Pavlu Vídeňskému. Tehdy byla na 

dům vázána obecní pohledávka za neplacenou válečnou daň kontribuci, proto byl závdavek 
13 rýnských zl. vzat na její umoření. Již r. 1736 městský úřad prodal dům v téže ceně Janu 
Špatnému, který sice nepoložil žádný závdavek, ale zavázal se splácet na domě dlužnou 
kontribuci ročně po 1 r. zl. Následně r. 1743 „Jejich Opatrnosti páni počestný magistrát dle 
učiněné smlouvy s Justýnou, pozůstalou vdovou po nebožtíkovi Janovi Špatným, prodali 
jsou grunt v Psí ulici“ Janu Vlkovi za stejných podmínek, za jakých proběhl předchozí 
převod. Jan Vlk již r. 1746 prodal dům v téže ceně dále Maxmiliánu Vlachovi z Brna. Ten 
prodavateli vyplatil hotově 4 r. zl. a městu se zavázal hned vyplatit „od Jana Vlka zasedělé 
povinnosti“ ve výši 9 r. zl. 43 kr. 2 denáry. Dalších 18 r. zl. vázlo na domě z dřívější doby, 
tyto se zavázal splácet každoročně po 1 r. zl. Poté r. 1759 městský úřad prodal dům „za 
starodávní hlavní sumu“ 30 mor. zl. Kupující Václav Nekuda měl splatit již zmíněných 
„18 zlatých rejnských kontribučenských povinností zasedělých na tom gruntě“. Tento dluh 
snížil složením 8 r. zl. a zbytek se zavázal splácet při soudu dle dříve stanovených splátek. 
Další vejrunkové splátky v každoroční výši 2 mor. zl. se vázaly ke kupní ceně domu.

Později r. 1806 koupil po Nekudovi „ten Na Šranku ulici [...] domek i s tou při něm 
se vynacházející travní zahradou“ za 882 zl. domkař Pavel Řezáč. Ale „poněvadž on 
zemřelý Vencl Nekuda pro sebe a svou cerku Kateřinu obydlí do obouch smrti sobě  
v domě vymínil, ona cera s novým hospodářem srovnávati se nemůžou, tak se uvolil on 
Pavel Řezáč Kateřině Nekudový [55 let] každoročně 4 zlaté rejnské až do její smrti pla-
titi. Naproti tomu ona od tej vejměnky v domě obývati odstupuje a sobě kvartýr zaopatřiti 

Dům čp. 160 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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chce“. Roku 1824 koupil dům za 860 zl. dále František Karpíšek. Jeho zeť a obchodník 
s koňmi František Stössel s manželkou Barborou prodali r. 1827 dům za 640 zl. podru-
hovi z Velké Bíteše krejčímu Františku Pololáníkovi, který převzal na domě váznoucí 
dluhy ve výši 438 zl. Roku 1866 byl dům postoupen novomanželům Karlu a Antonii 
Kozovým. Od r. 1895 již vdova Antonie vlastnila dům celý, načež jej r. 1910 postoupila 
novomanželům Karlu a Marii Kozovým. Tito jej postoupili r. 1939 novomanželům 
Josefu a Hedvice Kotačkovým.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11788, fol. 102, kn. 
č. 11789, fol. 53, 75, kn. č. 11792, fol. 17, 62, kn. č. 11797, fol. 122. Katastrální úřad pro Vyso-
činu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Růžová ulice, č. kn. vl. 98.  
(Pozn.: 1 mor. zl. = 1 r. zl. 10 kr. = 70 kr.).

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – LEDNOVÉ MENU 
PŘED 339 LETY

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

Ve čtvrtek 12. ledna 1679 přijel do Velké Bíteše na zimní pobyt lajtnant kompanie ryt-
mistra barona z Věžníka z regimentu kyrysarů hraběte Pálffyho Filip Jindřich z Amssel se 
svým doprovodem. Trvalo celý měsíc, než s ním zástupci města sjednali podmínky pobytu, 
tzv. akord. Po tu dobu jej a jeho čeládku včetně několika koní město hostilo. Obecní účty  
z té doby prozrazují, co jim městský úřad vydával.

Zmíněného dne byl lajtnant s několika členy svého doprovodu hostem primátora města 
Pavla Adriana. Paní „primátorka“ zajistila v kuchyni s otevřeným ohništěm pohoštění z 4,1 
kg masa (16 krejcarů), másla, koření a dalších při vaření potřebných věcí i ryb (1 zlatý 15 
kr.), chleba a žemlí (4 kr.). Za svitu svíček (1 kr.) společnost popila 3,2 l piva (4,5 kr.) a koním 
obec vydala 40 litrů (¾ míry) ovsa. Ubytováni byli v obecním domě naproti radnici (čp. 5). 
V následujících dnech si vojáci vařili nejspíše již sami z níže uvedených potravin, další su-
roviny si mohli přikupovat sami. Vše doprovázel na obecní náklady matný svit svíček, teplo  
z dříví hořícího v zelených kamnech a v maštali opečované dopravní prostředky - koně.
 • pátek 13. - 2 kapři, ½ l másla, žemle, ocet, sůl, 7,5 l piva;
 • sobota 14. -  žemle, ½ l másla, ocet, sůl, vejce, chléb, 16 l piva;
 • neděle 15. - 1 kg hovězího a 2,5 kg telecího masa, ¼ l soli, žemle, chléb, 4,5 l piva;
 • pondělí 16. - 1 kg hovězího a 2,5 kg telecího masa, kuře, žemle, 2,5 l piva;



24 |  Leden 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

 • úterý 17. - ½ kg hovězího a 3 kg telecího masa, žemle, 3,5 l piva;
 • středa 18. - ½ kg hovězího a 2,5 kg telecího masa, chléb, žemle, 3,5 l piva;
 • čtvrtek 19. - ½ kg hovězího a 4 kg telecího masa, kuře, žemle, 3 l piva;
 • pátek 20. - 5,6 kg mouky, ¼ l másla, krupice, vejce, žemle, chléb, 4 l piva.;
 • sobota 21. - 5,6 kg mouky, ¼ l másla, vejce, žemle, 4 l piva;
 • neděle 22. - 4 kg masa, kuře, chléb, žemle, 4 l piva;
 •   pondělí 23. - 4 kg masa, 1 l másla a sádla, 1 l soli, různé koření včetně šafránu  

a pepře, křen, cibule, petržel, smetana, mléko, hrách, zelí, mouka na šišky a jíšky, 
jitrnice, chléb, žemle, 4 l piva.

Jak se jeví, počet strávníků zřejmě kolísal. Pátek a sobota byly bezmasé dny s mouč-
nými jídly, případně s rybami. Ne zcela zřejmá je míra pestrosti lednové stravy vojáků, 
přehled ovšem naznačuje, že nemusela být chudá. Ostatně, podobně vyznívají i poža-
davky lajtnanta, který původně chtěl po městu týdně v přepočtu 214 litrů (4 míry) ovsa,  
přes 3 litry (půl špichu) soli, v kuchyni 80 kg chlebové mouky, 2 kg špeku, 5 kg hovězího  
a 3 kg telecího masa, ¾ kg svíček, litr sádla, 2 kuřata, v pátek a sobotu rybu, k tomu ještě 
ječmen, čočku, hrách, pohanku, zelí a krupici, a dále asi jednorázově litr vína a půl litru piva. 
Akord byl sjednán 11. února, načež město vydávalo každý týden v hotovosti „jen“ 40 kr.  
a každý měsíc 6,5 l (špich) soli (30 kr.), 1,5 kg svíček (24 kr.) a 107 l (2 míry) ovsa. Asi pro 
udržení dobrých vztahů následujícího dne, totiž o masopustní neděli, mu představitelé města 
darovali 5 kg hovězího a 9 kg telecího masa a také vnitřnosti (dršťky, okruží a osrdí). Na po-
byt vojáků přispívaly i okolní vsi z panství, totiž Březka, Březské, Heřmanov, Křoví, Níhov, 
Nové Sady a Záblatí, a to jak penězi, tak zejména ovsem, senem a slámou pro koně.

Lajtnant Amssel odmašíroval na uherské hranice v sobotu 6. května. K nemilému pře-
kvapení se však vrátil v úterý 18. července a pobyl tu s vojáky ještě do čtvrtka 3. srpna, 
než odjel zpátky na hranice. Jako ocenění zdejší pohostinnosti by se pak dalo vyložit,  
že se po třech dnech vrátila lajtnantova manželka a zůstala ve městě ještě nejméně dva týdny.

Zdroj: Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava 18., 
2014, s. 183–236, zde s. 228–229.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XI

Vojna pomalu končí
Po dvou měsících výcviku na kasárenském cvičišti jsme se na jaře přemístili do terénu. 

Ubytovali jsme se v Pliešovcích na jižním Slovensku ve stanech, které byly složené ze čtyř 
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dílů, z nichž měl každý voják jeden kus. Potom jsme krátkou dobu cvičili nováčky v komá-
renských kasárnách a znovu jsme se stěhovali do terénu na Malou Fatru pod Kráľovu hoľu. 
V té době zde čs. filmaři natáčeli film „Vstanou noví bojovníci“, a my jsme byli využiti jako 
kompars. Kromě denního žoldu 10,- Kč, nám navíc filmaři platili dalších 10,- Kč na hodinu. 
Většina vojáků hrála nezaměstnané a já jsem si zahrál četníka. Po krátké době jsme se znovu 
stěhovali do Karviné na práci v uhelných dolech. Tam jsem pracoval pouze několik dnů, pro-
tože si mě velitel vybral jako písaře – účetního. Dostával jsem za to plat 500,- Kč měsíčně až 
do konce základní vojenské služby, kterou nám prodloužili o dvouměsíční vojenské cvičení. 
Ubytoval jsem se společně s rotným, dva v jednom pokoji, jako v hotelu. Během té doby 
jsem si ušetřil 20 000,- Kč. Kromě toho jsem měl úplně volný pohyb a téměř denně jsme hráli 
stolní tenis. S velitelem jsem občas chodil na cvičnou střelbu, na střelnici nedaleko ubytovny. 
Kdykoliv jsem si mohl také zajet domů k rodičům.

Návrat do PBS v Brně
Po ukončení základní vojenské služby v roce 1951 jsem se vrátil zpět do První brněn-

ské strojírny (PBS) v Brně, do konstrukce potrubí, kde jsem pracoval jako konstruktér 
– výpočtář. Snažil jsem se o přeložení do nově vybudovaného pobočného závodu PBS 
ve Velké Bíteši, ale pan přednosta Cíha mě nechtěl uvolnit, protože měl nedostatek kon-
struktérů. Podařilo se mi to teprve tehdy, až jsem za sebe sehnal náhradu – Bohdana 
Kopřivu, jehož manželka jej „tlačila“ k přestěhování z Bíteše zpět do Brna. 

Nový závod PBS ve Velké Bíteši
Stavbu závodu započatou na pod-

zim roku 1949 a přípravné práce na 
zahájení výroby v polovině roku 
1950 organizovaly Vítkovické že-
lezárny na základě přetrvávajících 
požadavků místních a okresních sa-
mosprávných i politických orgánů. 
Vlastní stavbu prováděly Českoslo-
venské stavební závody, stavební 
správa ve Velké Bíteši. Jakmile byly 
objekty dokončeny, byly již v říjnu 
1950 předány První brněnské stro-
jírně v Brně. Vybudování bítešského závodu bylo doslova požehnáním nejen pro naše 
malé městečko, tehdy s 2000 obyvateli, ale vůbec pro celý kraj, který byl hospodářsky 
zanedbaný již v meziválečném období. Prvními výrobky, které opustily brány závodu 
koncem téhož roku, byly sbíječky a součásti hornického a hutnického pneumatického 
nářadí pro Vítkovické železárny. 

V bítešském závodě jsem nejprve absolvoval čtrnáctidenní zkušební lhůtu a potom 
mi byla svěřena funkce vedoucího konstrukce armatur. Pustil jsem se s vervou do práce 

Závod PBS Velká Bíteš v r. 1956  |  Foto: Archiv PBS
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a snažil se nejprve zkvalitnit vydávání výrobních podkladů. Dříve se výrobní výkresy 
vydávaly v kopiích s přepsanými rozměry, poněvadž na vypracování nových originálů 
nebyla dostatečná kapacita. Proto jsem ihned objednal průhledné transparentní ko-
pie, tzv. „pauzáky“, na které stačilo pouze doplnit rozměry. Bylo to provizorní řešení,  
ale nemusela se pracně dvakrát opravovat každá kopie – jednou pro výrobu a jednou pro 
archív. Přesto jsme tím ušetřili čas na konstrukci nových typů armatur, které nahradily ty 
staré, těžko ovladatelné. Například šoupátka o jmenovité světlosti 200 mm bylo možné 
uzavírat nebo otevírat pouze pomocí třímetrové trubky.

Jako první jsme provedli rekonstrukci šoupátka Js 200/Jt 160 (jmenovitá světlost/jme-
novitý tlak) pro Elektrárnu Komořany. Vřeteno s trapézovým závitem a pevnou maticí 
jsme nahradili novým vřetenem s maticí uloženou ve dvou axiálních kuličkových ložis-
kách. Postupně byla překonstruována další šoupátka a uzavírací ventily všech velikostí 
od Js15 do Js 200. Na požadavek našeho podniku byly zkonstruovány a vyráběny také 
regulační ventily. Výroba v bítešském závodě se postupně rozbíhala, lidé  z okolních ves-
nic se postupně zapracovávali a tím se zvyšovala i produktivita práce. Bylo nutné hledat 
další výrobní programy a zajistit práci pro nové pracovníky, kteří se do našeho závodu 
postupně hlásili. Bylo proto rozhodnuto převzít z brněnského mateřského závodu výrobu 
plnících turbodmychadel. 

Výroba plnících turbodmychadel
Rok 1957 byl pro bítešský závod PBS 

historickým mezníkem. Byla zahájena vý-
roba plnících turbodmychadel (tbd) a závod 
se postupně stal jejich  monopolním výrob-
cem v ČSR a později i největším výrobcem 
v zemích RVHP. Prudký nárůst produkce si 
vyžádal velké investice do výrobních ploch 
i do strojního vybavení a růst počtu zaměst-
nanců podnítil budování nové infrastruk-
tury, zejména bytové výstavby. Došlo k do-
sud největšímu rozvoji města v jeho historii, 
což příznivě pocítil celý region.

Turbodmychadla
Slouží k přeplňování naftových motorů a tím ke zvýšení jejich výkonu při stejné spo-

třebě paliva. Turbodmychadlo je sestava statorových skříní, ve kterých je na speciálních 
ložiskách uloženo na společné hřídeli kolo turbíny, poháněné výfukovými plyny z motoru, 
a kolo kompresoru, vytvářející přetlak vzduchu do sacího potrubí motoru.

Nejprve byla zavedena výroba nízkotlakého turbodmychadla PDH 16 N. Série prvních 
20ti kusů byla vyrobena již v průběhu roku 1957 a byla dodána do Českých závodů naf-
tových motorů Hořovice (ČZNM) pro první československý přeplňovaný motor. Dalším 

Turbodmychadlo s radiální turbínou.  |  Foto: Archiv PBS
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typem bylo turbodmychadlo typu PDH 35 N, které jsme v roce 1958 dodali pro motory 
vyráběné v ČZNM Praha-Smíchov. V roce 1959 následoval typ PDH 25 N, který se pokou-
šel vyrobit také závod PBS v Třebíči. Turbodmychadla konstrukční řady PDH mají hřídel,  
na kterém je nasazené turbínové i dmychadlové kolo, uložený ve dvou kuličkových lo-
žiscích osazených na jeho koncích. Ložiska SKF měla nízkou životnost, proto jsme za-
čali používat ložiska typu SRO. Později vyvinul Výzkumný ústav valivých ložisek v Brně 
(VÚVL) ložiska s vyšší přesností, která se vyráběla ve Skalici na Slovensku.

Dalším vyráběným typem byla turbodmychadla PDH 50 N dodávaná pro motory ČZNM 
v Hradci Králové, dále pro malé elektrárny, říční lodě a pro pomocné motory námořních 
lodí. Přejímka dmychadel pro lodní provoz byla náročná a prováděly ji tyto společnosti: 
Československý lodní registr, Lodní registr SSSR, British Lloyd, German Lloyd a Büro 
veritas.

Malá turbodmychadla
Na rozdíl od těch větších s axiální turbínou měla turbínu radiální. Typ PDO 7 RS byl 

dodáván pro nákladní automobily Tatra s motory 630, 138, 148 a pro motorové vozy  
M 240 Československých drah a do Maďarska. Turbodmychadla PDH 10 RN byla vyrá-
běna pro ZTS Martin, které je montovaly do obrněných transportérů. Při odlévání oběž-
ných kol radiálních turbín byla používána tavenina z otevřených pecí a v důsledku me-
zikrystalické koroze docházelo k velké zmetkovitosti, proto jsme investovali do nových 
vakuových pecí, které nám umožnily odlévat kvalitnější chrom-niklovou ocel LVN 10. 
V roce 1960 byla zahájena výroba ověřovací série turbodmychadel PDH 10 RN pro ZTS 
Martin. Sériová výroba mohla začít až ve 2. pololetí roku 1961, po vyhodnocení všech 
provozních zkoušek na vozidlech v terénu. Přejímku dmychadel prováděl zástupce vo-
jenské správy.

Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola   

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

JÁCHYMOV (I. ČÁST)
   
Do Jáchymova jsem přijížděl v poměrně teplém adventním podvečeru. Potemnělou 

krajinou problikávalo příjemné vánoční osvětlení a před kulturním domem, kde jsem měl 
dohodnutou schůzku s předsedou osadního výboru Jaromírem Rybníčkem, svítil modře 
vánoční stromek. Očekával jsem nějakou prochladlou místnost a člověka unaveného 
po celodenní práci. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem vstoupil do příjemně 
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vytopené místnosti a byl přivítán partou velice příjemných a dobře naladěných lidí.  
Po prvních slovech jsem vycítil, že je rozhodně nebudu obtěžovat a že spíše oni sami mi 
toho chtějí mnoho říci.

Základní informace o obci
Jáchymov je nejmladší vesnicí v re-

gionu – byla vystavěna v letech 1798 
až 1802. Nachází se v rovinatém te-
rénu, v nadmořské výšce 528 m, vzdá-
lena 6 km na západ od Velké Bíteše  
a 12 km na východ od Velkého Mezi-
říčí. S těmito městy ji spojuje bývalá 
hlavní silniční tepna republiky, nyní 
silnice II. třídy, značená II/602. Další 
komunikace spojuje obec s 2 km vzdá-
leným Záblatím a navazující Osovou 
Bítýškou. K cestě do Holubí Zhoře je 
možné využít místní komunikaci přes 
dálniční most. V obci nyní žije 91 
stálých obyvatel v 37 domech, z toho  
4 slouží jako rekreační. Vesnice  leží na 
katastru obce Holubí Zhoř. Její poloha, 
mezi několika desítkami metrů vzdá-
lenými trasami bývalé „státní“ silnice 
a dálnice, sice zajišťuje občanům vý-
bornou dopravní obslužnost, ale je také 
zdrojem nepříjemné hlukové zátěže.

Založení vesnice 
V roce 1794 koupil budišovské panství osvícený šlechtic Joachym rytíř Stettenhofen, 

pozdější zakladatel obce, který v letech 1780 – 1790 vykonával funkci inspektora komor-
ních statků a byl považován za jednoho z nejlepších národohospodářů své doby.  Po pří-
chodu na budišovské panství zjistil, že je zde dostatek orné půdy, která však leží ladem  
a obce že jsou dosti přelidněny. Rozhodl se proto zakládat nové osady s vědomím, že tak pro-
spěje nejen sobě, ale i poddaným, jimž chtěl úpravou daní a robot jejich břemeno ulehčit.

Joachym rytíř ze Stettenhofenu vybral osobně místo za Holubí Zhoří, na rozhraní tří 
panství: Velkomeziříčského, Budišovského a Náměšťského. U lesa Jíví byl vysušen pan-
ský rybník a na jeho ploše i na části panského lesa bylo vyměřeno 24 vzájemně přilehlých 
parcel - „famílií“, 5 a ½ sáhů širokých a 6 sáhů dlouhých. Ke každé famílii byl vyměřen 
stejný díl pole a luk, asi 8 měřic. Dne 25. února 1798 koupil Ondřej Drápela, nádeník  
z Holubí Zhoři, první famílii za 20 zlatých. Toto datum je proto možné považovat za první 

Letecký snímek.  |  Foto: Archiv Regionální učebnice
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písemně doloženou zmínku o obci a rok 1798 za průkazný letopočet jejího založení.  
Poslední famílie byla zakoupena Josefem Palasem z Tasova. Prodej všech famílií trval asi 
3 měsíce. 17 nových osadníků bylo ženatých a v jejich rodinách bylo 39 dětí. Vesnice byla 
pojmenována po svém zakladateli – Jáchymov.

Současnost
Složení osadního výboru předseda Rybníček Jaromír       
  Březina Vlastimil
  Březinová Pavlína 
  Ing. Ševčíková Renáta 
  Hladík Robert 
  Ing. Hampl Pavel 
  Kotlan Pavel 

Prvních pět členů OV, doplněných aktivním Pavlem Hofmannem, se zúčastnilo zmíněné 
schůzky. Ve vesnici není žádná jiná společenská organizace.

O čem se hovořilo? (společná výpověď) 

O dálnici, dálničním mostě a městské policii
Když most v červenci 2013 zbourali, tak jsme tady měli dva roky pokoj, byli jsme tady 

sami, jako ve slepé ulici. Samozřejmě, že nám trošku chyběl, zvykli jsme si na něj. A nyní, 

Bourání dálničního mostu u Jáchymova.  |  Foto: Archiv obce
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jak znovu začali jezdit po mostě a přes vesnici, je tady zase rušno a živo. My jsme rádi,  
že tady ten most je, ale jezdí po něm velká auta, např. velké náklaďáky s dřevem. Nyní je 
tady zákaz vjezdu automobilů do 3,5 tuny. 

Pan Hradecký z městské policie se na počátku své působnosti snažil ten problém řešit. 
Několikrát se sešel s naším předsedou, vyslechl si naše stížnosti a na místě se s těmi pro-
blémy seznámil. 

Trvalým problémem je také blízkost dálnice. Ta hlučnost, to je naše velká bolest a po-
tom, když se na dálnici něco opravuje a všechno jezdí po objízdné trase, tak je to pro naše 
děti někdy o život. Na druhé straně máme zase výbornou dopravní obslužnost. Problémem 
je však čekání na zpětné dopolední spoje z Bíteše, kdy se po vyřízení svých záležitostí ne-
mají zejména starší lidé kam uchýlit. Kdysi k tomu sloužila oblíbená „Lesácká restaurace“.    

O výstavbě vesnice
Zmíním akce za posledních asi pět let. Předem je třeba uvést, že také v Jáchymově jsou 

lidé ochotni pracovat na zvelebení své obce zdarma, na dobrovolných brigádách v Akci Z.  
   

Kulturní dům
Nejprve byla vyměněna všechna okna, v sále se vybrousily a nalakovaly parkety, sál byl 

vymalován, v jeho jedné části byla položena nová dlažba a plocha před kulturním domem 
byla vydlážděna zámkovou dlažbou. Zbořili jsme staré původní „sociálky“ se suchým 
záchodem (což je dnes rarita) a na jejich místě přistavujeme novou klubovnu. Prozatím 

Přístavba kulturního domu.  |  Foto: Alois Koukola 
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máme hotovou hrubou stavbu a položenou střešní konstrukci. Demoliční práce jsme pro-
vedli brigádnicky a vlastní stavbu provádí stavební firma Vlastimil Březina.

Nový místní rozhlas
S osmi ampliony je naší chloubou. Kromě obvyklých hlášení jej využívá náš neoficiální 

Sbor pro občanské záležitosti, tvořený předsedou OV Jaromírem Rybníčkem, Ing. Renatou 
Ševčíkovou a Pavlínou Březinovou, pro společenské relace, ve kterých zahrají a popřejí 
jubilantům. To vždy velice potěší zejména naše starší spoluobčany.

Nové osvětlení
Občané si velice pochvalují nové LED osvětlení, které město instalovalo po celé ves-

nici, s přihlédnutím k přáním jednotlivých obyvatel. Jedná se o svítidla nové konstrukce,  
která mají vyšší svítivost a menší spotřebu elektrické energie. Pro realizaci této akce byla 
využita finanční podpora z Kraje Vysočina s využitím Fondu rozvoje venkova.

Pokračování příště
Alois Koukola            

OSTATNÍ

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás požádat o spolupráci, která Vám přinese nabídku kulturních i vzdělávacích 
akcí v naší knihovně, odpovídající Vašim potřebám, zájmům a životnímu stylu. 

Nabídku programů, vzdělávacích akcí a besed se pokusíme na rok 2018/2019 více zacílit 
dle vašich konkrétních zájmů, abychom vytvořili zajímavou nabídku pro různorodé sku-
piny. Tou nejlepší cestou je zapojení právě těch, pro které jsou programy určeny. 

Od koho potřebujeme pomoct? Uvítáme spolupráci dospělých osob s trvalým bydlištěm 
ve spádové oblasti Velkobítešska, mající živý zájem o dění ve městě. Naši respondenti by 
měli být ve věku 20 – 60 let. Nejdůležitější je pro nás Váš zájem.

S čím nám můžete pomoci? Věnujte své knihovně hodinu času, kdy se v rámci nefor-
málního rozhovoru pobavíme o Vašich zájmech, koníčcích a způsobu trávení volného času. 
Rozhovory budou probíhat dle Vašich možností, ideálně v lednu až únoru 2018, popř. dle 
domluvy.

Účast bude zcela anonymní, Vaše příspěvky nebudou nikde zveřejňovány.
Vaše účast je pro nás neocenitelná!
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Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo podněty k výzkumu, ať už k účasti na něm, 
nebo cokoli, co Vás zajímá, kontaktujte prosím městskou knihovnu (knihovna.velkabites.
cz, 566 789 350),  nebo přímo mě na adrese: 269997@mail.muni.cz.
Těším se na spolupráci

Kateřina Bartošková, knihovnice v Městské knihovně Velká Bíteš

„BEZ NICH“ BY TO NEŠLO

Uběhl rok, povedlo se nám spousta dobrých akcí. Ale ty bychom nemohli uskutečnit bez 
finanční podpory. A tu nám pomohly zajistit - Městský úřad Velká Bíteš a obecní úřady okol-
ních vesnic a PBS Velká Bíteš. Všem velký dík. Bez finanční pomoci by to nešlo. Děkuji.

Ale ještě jedna pomoc si zaslouží vzpomenout. Dík za pomoc pracovníkům Klubu kul-
tury a kulturního domu při výstavách a i během celého roku. 

Všem do nového roku přeji zdraví, a aťse Vám vše vydaří.
Eva Svobodová, SPCCH

SENIORKLUB V ROCE 2017

Scházíme se pravidelně každou středu v měsíci. Lednová schůzka byla tradičně se 
starostou města  Ing. Milanem Vlčkem. Na dalších schůzkách byli hosté cestovatel Jan 
Smolík, který nás provedl po Kubě, Tomáš Hamřík nám povídal o své cestě do Thajska. 
Poučná byla přednáška MUDr. Svatopluka Horka nebo povídání s příslušníky Policie ČR, 
ředitelem ZŠ Mgr. Zdeňkem Strašákem. Neméně zajímavé bylo povídání o náboženství  
s Vítězslavem Kratochvílem. V červnu jsme jako každý rok opékali špekáčky na mysli-
vecké chatě a další měsíc  nás myslivci pozvali znovu na setkání se sokolníkem. Povídali 
jsme si o výcviku dravců a jejich využití v leteckém provozu. 

Byli jsme na několika zájezdech. Navštívili jsme hrad Bouzov a Javoříčské jeskyně,  
na dalším jsme si prohlédli Hospital Kuks a jeho zahrady, dalším naším cílem byl zámek 
Milotice, exkurze v Kyjovském pivovaru a plavba po Baťově kanálu a na podzim jsme na-
vštívili Ekotechnické centrum Alternátor  a Baziliku v Třebíči. Několikrát jsme byli plavat 
ve Wellness Kuřim. 

Každé pondělí chodíme na vycházky do blízkého i vzdáleného okolí. Navštívili jsme Eko-
centrum Chaloupky v Balinách, v létě jsme se prošli od hradu Veveří na hráz přehrady  a zpět 
lodí do Veverské Bítýšky a nebo pěšky z Domašova přes Šmelcovnu a Hálův mlýn do Ve-
verské Bítýšky. Byli jsme na návštěvě v Domově bez zámku a také jsme se zúčastnili oslavy 
dětského dne v ZŠ na Tišnovské. Na závěr roku nám zahrála Houslová muzika Bítešan.

Děkujeme všem, kteří nám věnovali svůj čas, a také těm, kteří nám pomáhají a podporují 
nás v naší činnosti: Městskému úřadu Velká Bíteš, pracovníkům Klubu kultury a kultur-
ního domu, BDS Velká Bíteš a Mysliveckému sdružení Velká Bíteš.

Jana Požárová za Seniorklub 
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„MY TŘÍDÍME NEJLÉPE“,
hrdě hlásí obec Tři Studně, městys Bobrová a města Velká Bíteš s Velkým Meziříčím

Na Panském dvoře v Telči dne 7. prosince převzali zástupci vítězných obcí ocenění 
a finanční dary za umístění v soutěži obcí, realizovanou z projektů spolupráce kraje  
s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., a společnostmi ASEKOL, a.s.  
a ELEKTROWIN, a.s., s provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru vyslou-
žilých elektrozařízení.

„Projekty kraje s kolektivními systémy jsou od začátku zaměřené na technickou pod-
poru třídění a na environmentální osvětu. V rámci spolupráce vytváříme podmínky k roz-
voji tříděného sběru na obcích, podporujeme zajištění dostatečné hustoty a kapacity sběrné 
sítě i aktivní účast obyvatel na třídění odpadů,“ informuje o hlavních cílech společných 
projektů krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský. 

Zásadním kritériem pro hodnocení v hlavní soutěži bylo množství vytříděných odpadů 
na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hod-
nocena byla navíc i hustota sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů. Samotné hodnocení 
je provedeno na základě údajů poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci 
jejich pravidelného vykazování za období od 1. října 2016 do 30. září 2017. 

Obec získává výsledné body, jež jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří 
hlavních a pěti doplňkových. Podle počtu výsledných bodů se stanovilo celkové pořadí.

Vítězové hlavní soutěže získali od kraje finanční dary v celkové výši 540 tis. Kč. Doplň-
kové soutěže byly vztaženy ke zpětnému odběru elektrozařízení, vychází z dat společností 
ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s., od kterých vítězové obdrželi finanční ocenění.

Vítězové hlavní soutěže dle velikostních kategorií obcí:

Vítězové kategorií doplňkové soutěže Asekolu:

Vítězové kategorií doplňkové soutěže Elektrowinu:

Blahopřejeme vítězům a děkujeme všem obcím za třídění komunálních odpadů,  
kterým podporují ochranu životního prostředí a zároveň naplňují cíle Plánu odpa-

počet obyv. do 500  
obyv.

501 do 2 000 
obyv.

2 001 do 10 000 
obyv.

nad 10 000 
obyvatel

1. místo Tři Studně Bobrová Velká Bíteš Velké Meziříčí
2. místo Pikárec Sněžné Polná Havlíčkův Brod

3. místo Bobrůvka Věcov Ždírec nad Doub. Nové město  
na M.

1. místo Senožaty Božejov Stará Říše

1. místo Telč Žďár nad Sáz. Velká Bíteš
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dového hospodářství Kraje Vysočina i ČR. Pořadí v jednotlivých dílčích soutěžích, 
kompletní pravidla soutěže, výsledky předchozích ročníku a další informace naleznete 
na stránkách Kraje Vysočina, portálu Odpady Vysočiny http://www.kr-vysocina.cz/od-
pady_vysociny.asp. 

 
Má to smysl. Třiďte odpad!
Krajský úřad Kraje Vysočina, Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství,  
EKO-KOM, a.s., Lucie Müllerová, tisková mluvčí, e-mail: pr@ekokom.cz

BILANCOVÁNÍ

Začíná nový rok a mnoho z nás se ohlíží za tím uplynulým a hodnotí a plánuje. 
Vzpomínáme na pěkné okamžiky, které jsme loni zažívali, na úspěchy, ale i na zkla-
mání a nepodařené věci a nevyužité šance. Těšíme se na to, co nás čeká v dalším roce, 
nebo naopak na některé očekávané události pohlížíme s obavami, co nám přinesou, jak 
to zvládneme. Já sama jsem v loňském roce zažívala obojí – jak pěkné chvíle, tak zkla-
mání a ne vše se mi podařilo zvládnout úplně nejlépe. Ale díky Bohu vím, že vše bylo 
k mému užitku – ať už k ponaučení nebo povzbuzení, k budování mého charakteru  
a k posílení mojí víry. 

Chtěla bych vám napsat pár veršů z Bible pro povzbuzení do dalšího roku:
Bůh dává příležitost k novým začátkům:
Zjevení Janovo 21: 5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, všecko tvořím nové.“  

A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“
Pláč 3: 22-23 Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. 

Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.
Bůh nabízí odpočinek a pomoc ve starostech a trápeních:
Matouš 11:28 Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já 

vám dám odpočinout.
Jan 16:33 To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. 

Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“
Pokud máte z něčeho radost, přijďte se s námi o ni podělit a společně Bohu poděko-

vat. Pokud před sebou máte nějakou velkou výzvu, která vás naplňuje obavami, přijďte 
a budeme se společně modlit za Boží moudrost a vedení pro vás. Nebo si přijďte jen 
popovídat o tom, jaká máte očekávání od příštího roku. Ráda bych vás tímto pozvala 
na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou (případně i pátou) 
neděli v měsíci v 17. hodin 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, pro-
blémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás 
zajímají, u drobného občerstvení.
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Žalm  34:9  Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži (i ženě), který se utíká 
k němu.

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje úspěšný a požehnaný nový rok Věra Pokorná

BÍTEŠSKÁ MONSTRANCE OPĚT NA SCÉNĚ

V uplynulém roce vydal Národní památkový ústav graficky skvostně vypravenou a ob-
sahem důležitou knihu V oplatce jsi všecek tajně. Eucharistie v náboženské a vizuální 
kultuře Českých zemí do roku 1620. Kolektiv historiků a historiků umění v ní zkoumá,  
jak se proměňovala eucharistická úcta, tedy úcta k svátosti oltářní, v našich zemích od 
vrcholného středověku do stavovského povstání a počátku třicetileté války. Zaměřili se 
nejen na texty, které o kultu Božího Těla vypovídají, ale také na předměty, jež byly při 
liturgii, procesích a slavnostech užívány, na výzdobu kostelů a vliv eucharistické úcty ve 
výtvarném umění pozdního středověku a renesance. Tématické kapitoly jsou pak dopl-
něny čtyřmi podrobnými případovými studiemi k situaci ve čtyřech významných městech  
(z nich je Bíteši geograficky nejbližší Znojmo).

V kapitole věnované monstrancím mají důstojné místo pasáže o bítešské monstranci. 
Autoři podávají její podrobný popis spojený s určením jednotlivých ikonografických mo-
tivů a vřazují ji do vývoje moravských monstrancí v 15. století. Její vznik je podle nich 
třeba klást do některé z významných zlatnických dílen působících v Brně nebo v Olo-
mouci, přičemž kompozičně je jí nejblíže monstrance z Uherského Hradiště, která se da-
tuje kolem roku 1460. A právě datace vzniku monstrance představuje zajímavý problém. 
Ačkoliv typologicky podobné monstrance máme dochovány vesměs z druhé poloviny  
15. století, kladou autoři  bítešskou monstranci do doby podstatně dřívější, do počátku  
15. století. Argumentují přitom jejím stylovým rozborem – figury světců podle nich odpo-
vídají s výjimkou Máří Magdalény formám konce 14. století, stejně tak architektura mon-
strance prý vykazuje příbuznost s doznívajícími vlivy parléřovského stylu. Na potvrzení 
svého rozboru odkazují na heslo o bítešské monstranci, které na sklonku minulého tisíciletí 
napsala do velkého katalogu výstavy Od gotiky k renesanci Dana Stehlíková a v němž se 
můžeme dočíst, že existenci monstrance v roce 1414 dokládá zápis v nejstarší bítešské 
městské knize. 

A zde je kámen úrazu. Až do hesla Dany Stehlíkové byl jako datum vzniku monstrance 
přijímán rok 1473, který je uveden ve znaku města umístěném na noze monstrance. Zápisu 
z roku 1414 se zmínkou o monstranci si v městské knize dosud nikdo nepovšimnul – a není 
divu. Žádný totiž neexistuje. Monstrance se v městské knize zmiňuje až v soupise kostelních 
klenotů z roku 1629, jediným dokladem o liturgickém provozu v kostele v předhusitském ob-
dobí je v nejstarší vrstvě zápisů městské knihy záznam o zřízení ranní mše někdy na počátku 
15. století, ovšem bez jakékoli zmínky o bohoslužebných předmětech. Autorka ani nepraco-
vala přímo s nejstarší městskou knihou, pouze s více než sto let starým článkem Jana Tiraye, 
který podává tu více, tu méně přesný výtah některých zápisů městské knihy. Dana Stehlíková 
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pak učinila zkratkovité spojení: v městské knize se hovoří o monstranci + městská kniha byla 
založena roku 1414 = monstrance je doložena k roku 1414. Těžko říci, zda to udělala z nepo-
zornosti, či úmyslně, omyl je v každém případě na světě a žije si svým životem.

Autory knihy o eucharistické úctě nelze vinit, chybné tvrzení převzali v dobré víře  
v badatelskou poctivost a nejsou jediní – podobně se o bítešské monstranci hovoří ve vel-
kém katalogu Karel IV. – císař z boží milosti (Národní galerie 2006). Znovu se tak ukazuje, 
jak důležitá je podpora výzkumu na místní úrovni, neboť badatelé zpracovávající obecná 
témata jsou nezřídka nuceni opírat se o regionální publikace a výsledky místních autorů. 
Zájemce o dějiny Velké Bíteše je však bohužel stále odkázán na zastaralé publikace Jana 
Tiraye. Moderní zpracování dějin města citelně chybí a v dohledné době jistě nevznikne, 
stejně tak chybí kvalitní monografie o dějinách kostela, který svou architekturou zaujímá 
významné místo mezi sakrálními památkami východní části Vysočiny.

Tomáš Borovský

KDO JE TADY INTELEKTUÁL?

V prosincovém Zpravodaji psal závěrem reportáže z Heřmanova její autor Alois Kou-
kola o „intelektuálech“ (takto v uvozovkách). Ponechejme stranou způsob, jakým je uvedl 
do textu a který představuje jeden z nejotřepanějších argumentačních triků (tedy vytváření 
umělých, neexistujících protikladů, v daném případě lidé na venkově a práce versus „in-
telektuálové“ a plané řečnění) a zastavme se u pojmu samotného. Není na škodu si čas od 
času připomenout, jak se různá slova do našeho jazyka dostala a co vlastně znamenají.

Pojem intelektuál je relativně mladý. Ač v něm zřetelně rozpoznáváme latinský základ 
(intellectus = porozumění; intellegentia = chápavost, rozum, soudnost), dostal se do obec-
ného užívání přes francouzštinu až na konci 19. století. V roce 1894 byl obviněn a následně 
odsouzen kvůli údajné špionáži pro německé císařství důstojník francouzské armády 
Alfred Dreyfus. Soud uvěřil zfalšovaným důkazům a představitelé francouzské armády 
odmítli proces obnovit i poté, co se podařilo odhalit skutečného špióna, který díky tomu 
zůstal nepotrestán. Informace ale unikly na veřejnost a na Dreyfusovu podporu vystou-
pili přední francouzští spisovatelé a myslitelé. Émile Zola zveřejnil slavný text J´accuse!  
(Žaluji!), za který byl odsouzen k pokutě a roku vězení. Jen díky tomuto veřejnému vystou-
pení francouzských intelektuálů – ano, právě zde náš pojem nalezl své uplatnění –, kteří 
se postavili proti konzervativnímu a nacionalistickému obviňování Dreyfuse (kterému  
v očích oponentů přitěžoval jeho židovský původ), byl nevinný Alfred Dreyfus francouz-
ským prezidentem omilostněn a po několika letech rehabilitován.

Jako intelektuálové se od té doby označují vzdělanci, kteří vstupují do veřejného dění  
a ovlivňují je silou své morální autority a vědění. Připomínají důležitost etických a mo-
rálních kritérií a vnímají lidské konání v obecnějších souvislostech a důsledcích. Upozor-
ňují, že zdánlivě rychlá a jednoduchá řešení mívají zpravidla dlouhodobé a problematické 
dopady, proto bývají osočováni jako ti, kdo věci zbytečně komplikují (koneckonců, vy-
bourání nosné zdi ve starém domě také může být rychlá cesta, jak docílit kýženého vel-
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kého pokoje, stavba nového domu pak ale bývá složitá). A také říkají nepříjemné pravdy,  
které společnost nechce slyšet a raději by je zametla pod koberec. Hlásí-li se ještě současná 
Česká republika k masarykovské tradici, je dobré si připomenout, že právě T. G. Masaryk 
byl jeden z prvních českých intelektuálů a že za hilsneriády stál v zájmu spravedlnosti proti 
většině české společnosti, včetně těch, kteří jej po vzniku republiky oslavovali.

Díky záslužnému projektu jazykovědců z Filosofické fakulty UK, kteří vytvářejí roz-
sáhlé datové sbírky současné češtiny, se můžeme přesvědčit, jak je pojem intelektuál 
užíván dnes (Český národní korpus, www.korpus.cz). Ve více než tisícovce evidovaných 
výskytů jasně dominuje pozitivní použití tohoto slova ve smyslu, který jsme si přiblížili 
v předchozím odstavci. Podíl negativních užití pojmu intelektuál je sice malý, ale nikoli 
zcela zanedbatelný, což patrně souvisí s nynějším obecným podceňováním humanitních 
věd a úmyslným vyhrocováním nálad ve společnosti (obé se netýká jen naší země, zde si 
dovoluji čtenáře odkázat na výtečnou knihu americké filosofky Marthy C. Nussbaumové 
Ne pro zisk. Proč demokracie potřebuje humanitní vědy, Praha 2017).

Vysokoškolské vzdělání není nutnou podmínkou a samo o sobě z člověka ještě intelek-
tuála neudělá, vytváří ovšem vhodné podmínky, aby se jím stal. A Bíteš by intelektuálům 
mohla svědčit. Podle dat z posledního sčítání lidu v roce 2011 představuje podíl vysoko-
školsky vzdělaných obyvatel Velké Bíteše 12,3% ve skupině obyvatel starších 15ti let. Při-
pomínám, že republikový průměr je takřka shodný, 12,5% (a nahoru jej táhnou velká města 
jako Praha a Brno), krajský průměr je pouhých 9,5%. Na statistiky bývá dobré se podívat  
i z druhé strany. Podíl osob bez vzdělání či se základním, včetně neukončeného, je ve Velké 
Bíteši 15,8%, republikový průměr je přitom 18,1% a krajský 18,9%. Vztáhneme-li tyto 
údaje k věkové struktuře podle dat z roku 2011, je zjevné, že v našem městě jde vesměs 
o studující na středních školách a na učilištích. Vzdělanostní profil Velké Bíteše je tedy 
vcelku nadějný – a proti potřebě vzdělání, doufejme, nikdo nic nenamítá. Lze snad doufat, 
že hlas intelektuálů bude v Bíteši také slyšet a nezůstane oslyšen.

Filmoví znalci jistě pojali u titulu článku podezření, které jim nyní potvrzuji. Název 
skutečně úmyslně odkazuje na filmovou hříčku Larse von Triera Kdo je tady ředitel? Kdo 
je intelektuál, již víme. Ale kdo je tady „intelektuál“?

Tomáš Borovský

SPORT

VÁNOČNÍ AKADEMIE UŽ BYLA

Nepropásli jste naši VÁNOČNÍ AKADEMII? Pokud ano, tak vám o ní napíši.
Tentokrát byla z oddílů z Velké Bíteše. Už v 16.00 hodin začali chodit první návštěvníci. 

Nejčastěji jsou to sourozenci, rodiče, babičky a dědečci vystupujících. Prostě celá rodina. 
Však si to malí sportovci zaslouží. Pomalu se plní sál a v zákulisí taky pracuje nervozita. 
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Někdy jsou slzičky, jindy bolí bříško. Ale jak začne hrát pochod na nástup a všichni 
jsou nachystaní a jde se! Letos bylo 222 vystupujících. Od začátečníků až po sportovce, 
kteří už mají i nějaké úspěchy a medaile. Každé vystoupení má svoji hudbu. Někdy jen 
doprovod, jindy ladí s pohybem až neuvěřitelně přesně. Když po vystoupení odchází cvi-
čenci do šatny, je na nich vidět radost, že se to povedlo, a když popletlo, tak jen maličko. 
Vždy ale sklidí veliký potlesk celé haly. A ta zase byla zaplněná do posledního místa  
a ještě víc. A za odměnu cvičencům  letos balíček s občerstvením předával MIKULÁŠ 
s ANDĚLEM. 

Přišel se podívat i místostarosta p. Kučera a popřál všem krásné vánoční svátky.
Před akademií se ale taky musí nachystat hala, lavičky, židle, koberce. A po ní uklidit. 

Nachystat balíčky dětem. To je zákulisí, které není vidět. Všechno má v režii Hana Ho-
líková. A když bych měla říct něco na závěr? Prostě se zase akademie povedla. A pokud 
jste ji propásli, tak zase na jaře bude další.

Eva Svobodová za výbor TJ Spartak 

PŘÁNÍ TJ SPARTAK

Výkonný výbor TJ Spartak Velká Bíteš přeje sportovním příznivcům v novém roce 
hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. 

TJ Spartak

Odměnu za vystoupení rozdával dětem Mikuláš s Andělem.  |  Foto: Otto Valeš
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESNÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ  
Č. 93/2017 KONANÉ DNE 20. LISTOPADU 2017 
 
2/93/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 92/2017 ze dne 6. 11. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 20. 11. 2017
3/93/17/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města 
na investiční akci „Velká Bíteš rekonstrukce vodovodu a kanalizace III/3791 Lánice po st. silnici 
1/37 po ul. Kostelní“, kterým se navyšuje částka příspěvku o Kč 96.426,-, se Svazem vodovodů  
a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 11. 2017
4/93/17/RM – schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech 22. 
12. 2017 - 1. 1. 2018.
odpovědnost: knihovnice termín: 22. 12. 2017
5/93/17/RM – bere na vědomí výsledek šetření stížnosti zaslaný Českou školní inspekcí dne 13. 11. 
2017 pod č.j. ČŠIJ-1420/17-J.
6/93/17/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 304, U Stadionu 475, Velká Bíteš,  
a to od 1. 12. 2017 do doby trvání pracovního poměru u PBS a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 11. 2017
7/93/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 1620/7 ostatní plocha, sil-
nice o výměře 724 m2 a část pozemku p.č. 1518/5 orná půda o výměře cca 221 m2 v k.ú. Březské za 
cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 12. 2017
8/93/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
a) 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,
b) id. 1/63 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 a id. 1/60 
pozemku p.č. 5474 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 45 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec 
Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnic-
kých podílů uvedených pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 12. 2017
10/93/17/RM – rozhoduje zveřejnit podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších změn, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 01.03.2016 na pronájem nebyto-
vého prostoru číslo 101 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc.č.59, obec a k.ú. Velká Bíteš,  
a to s platností od 1. 1. 2018. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu (celková 
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výměra nebytového prostoru před změnou: 18 m2, celková výměra nebytového prostoru po změně: 
56,23 m2) a k navýšení nájemného (sazby za pronajaté plochy před změnou: prodejna – 900,00 Kč/
m2/rok, sazby za pronajaté plochy po změně: prodejna – 1.400,00 Kč/m2/rok, šatna a WC – 200,00 
Kč/m2/rok).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová 
11/93/17/RM – rozhoduje zveřejnit podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších změn, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 23.03.2009 na proná-
jem nebytového prostoru číslo 109 v budově č.p.86, Masarykovo náměstí, parc.č.59, obec a k.ú. 
Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde k rozšíření předmětu nájmu (celková výměra nebyto-
vého prostoru před změnou: 19,50 m2, celková výměra nebytového prostoru po změně: 47,59 m2)  
a k navýšení nájemného (sazby za pronajaté plochy před změnou: prodejna – 814,00 Kč/m2/rok, 
sazby za pronajaté plochy po změně: prodejna – 1.400,00 Kč/m2/rok, sklad – 800,00 Kč/m2/rok,  
WC – 200,00 Kč/m2/rok).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 11. 2017
12/93/17/RM – rozhoduje uzavřít předložený Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem HZB 
spol. s r.o., Pražská 548/136, 642 00 Brno, Bosonohy, IČ: 25510916 na realizaci výměny oken a dveří 
(místo stávajících dřevěných výplňových prvků nové plastové) v bytovém domě na adrese: Velká 
Bíteš, Návrší 259, kterým se mění termín dokončení díla a cena díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 24. 11. 2017
13/93/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 
1 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „III/3791a Velká Bíteš ul.Lánice“, kterým se navyšuje cena 
díla o 505 050,58 Kč včetně DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 29. 11. 2017
 14/93/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout o tom, že ulice nacházející se na:
- části pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Sadová“,
- pozemku parc.č. 4062/1 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Vyhlídce“,
- částech pozemků parc. č. 2037/1 a parc.č. 4058 v k. ú. Velká Bíteš ponese název „Na Sádkách“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 11. 12. 2017
15/93/17/RM – schvaluje ústřední inventarizační komisi pro zajištění inventur majetku města 
Velké Bíteše za rok 2017 ve složení JUDr. Radka Klímová, Bc. Hana Dočkalová, Bc. Věra Pokorná,  
Ing. Ladislav Rada.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 31. 3. 2018
16/93/17/RM – rozhoduje zveřejnit podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  
ve znění pozdějších změn, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 05.03.2012 na 
pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.482, ulice Vlkovská, parc.č.769, obec  
a k.ú. Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde k navýšení nájemného (výše ročního ná-
jemného, které je stanoveno ve výpočtovém listu nájemného, před změnou: 144.576,00 Kč, 
výše ročního nájemného, které je navrženo ve výpočtovém listu nájemného od 1. 1. 2018,  
tzn. po změně: 236.424,00 Kč). 
Rada města Velká Bíteš rozhoduje zveřejnit podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších změn, záměr změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 11.06.2012 
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na pronájem nebytového prostoru číslo 103 v budově č.p.482, ulice Vlkovská, parc.č.769, 
obec a k.ú. Velká Bíteš. Změnou nájemní smlouvy dojde k navýšení nájemného (výše ročního 
nájemného, které je stanoveno ve výpočtovém listu nájemného, před změnou: 45.900,00 Kč, 
výše ročního nájemného, které je navrženo ve výpočtovém listu nájemného od 1. 1. 2018, tzn. 
po změně: 102.156,00 Kč). 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 11. 2017
17/93/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Technických služeb Velká Bíteš 
spol. s.r.o., Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 255 94 940 na realizaci akce „Fotbalový 
stadion, oprava zázemí, úprava hřišť“ za cenu 263.411,- Kč bez DPH / 318.728,- Kč s DPH a před-
mětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 12. 2017
18/93/17/RM – doporučuje ZM úplatně nabýt
- id. 1/11 pozemku p.č. 2357/1 trvalý travní porost o výměře 3383 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2517/4 trvalý travní porost o výměře 3221 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2569/1 trvalý travní porost o výměře 10214 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/1 trvalý travní porost o výměře 4353 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za 
cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2626/2 trvalý travní porost o výměře 278 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 
10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2627 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 1302 m2 v k.ú. a obci Velká 
Bíteš za cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/1 vodní plocha, tok přirozený o výměře 497 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu 10,- Kč/m2,
- id. 1/13 pozemku p.č. 2628/3 vodní plocha, tok přirozený o výměře 142 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
za cenu 10,- Kč/m2

s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Pelánová termín: 30. 11. 2017
19/93/17/RM – rozhoduje uzavřít se spol. S.O.K. real,, a.s., IČ: 253 45 524, se sídlem Střítež, 
Hrotovická – Průmyslová zóna 162 Dodatek č. 1 Dohody o podmínkách převodu majetku a o vybu-
dování parkovacích míst ze dne 25. 1. 2017 za účelem prodloužení termínu realizace 18 odstavných  
a parkovacích míst do 30. 6. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 12. 2017
20/93/17/RM – souhlasí s předložením žádosti na akci „Přírodní zahrada MŠ U Stadionu 
Velká Bíteš“ Mateřskou školou Velká Bíteš, U stadionu 538, příspěvkovou organizací a do-
poručuje ZM poskytnout příspěvek na úhradu architektonické studie na danou akci ve výši 
24.000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, finanční řešitel: Ing. Nikola Kučerová, Bc. Věra Pokorná 
termín: 11. 12. 2017
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21/93/17/RM – doporučuje ZM navýšit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2017 na mzdové  
a ostatní osobní výdaje pro Polikliniku Velká Bíteš, příspěvkovou organizaci, a to o 150 tis. Kč pro 
středisko Domov důchodců, o 150 tis. Kč pro středisko Poliklinika a o 90 tis. Kč pro středisko Pe-
čovatelská služba.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 11. 12. 2017
22/93/17/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem UNI projekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ: 101 17 831 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace  
k akci: „Místní komunikace Tišnovská – ČOV, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín plnění díla 
a zvyšuje se cena díla o 145.000 Kč bez DPH / 175.450 Kč včetně DPH.
Rada města Velká Bíteš rozhoduje uzavřít se zhotovitelem UNI projekt, Studentská 1133, 591 
01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové 
dokumentace k akci: „Místní komunikace K Mlýnům, Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje termín 
plnění díla.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 12. 2017
23/93/17/RM – rozhoduje uzavřít předloženou dohodu o spolupráci uzavíranou mezi městem Velká 
Bíteš a spol. Frielas Invest, s.r.o., IČ: 017 72 431, se sídlem č.p. 50, 594 53 Osová Bítýška.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2018
24/93/17/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu uzavřeného dne 06.12.2013 
mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Czech Outdoor s.r.o., IČ: 24199427, se sídlem Štět-
kova 1638/18, 140 00 Praha 4 jako nájemcem mostů nad dálnicí D1 – evid. č. D1 -194 (km 156,564) 
a č. D1 – 200 (km 161,900) spočívající v následujících změnách:
- prodloužení doby nájmu z původní doby nájmu uzavřené na dobu do 31. 12. 2017 na dobu do 31. 
12. 2027
- doplnění ustanovení, že po uplynutí počátečního období se smlouva automaticky prodlužuje
(i opakovaně) vždy o 5 let, pokud kterákoliv ze stran písemně neoznámí druhé straně nejpozději 
6 měsíců před koncem platnosti smlouvy, že nesouhlasí s automatickým prodloužením platnosti  
a účinnosti smlouvy,
- minimální výše nájemného za běžný rok činí 150.000,- Kč bez DPH (původní výše nájemného 
činila 100.000,- Kč bez DPH).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 12. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 94/2017 KONANÉ DNE 4. PROSINCE 2017 
 
2/94/17/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 93/2017 ze dne 20. 11. 2017.
odpovědnost: rada města termín: 4. 12. 2017 
3/94/17/RM – schvaluje změnit nájemní smlouvu
uzavřenou dne 3. 1. 2009 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.5, Masarykovo 
náměstí, parc. č.161, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 3. 2. 2004 na pronájem nebytového prostoru číslo 103 v budově č.p.5, Masarykovo 
náměstí, parc. č.161, obec a k.ú. Velká Bíteš,
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uzavřenou dne 3. 1. 2009 na pronájem nebytového prostoru číslo 107 v budově č.p.5, Masarykovo 
náměstí, parc. č.161, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 1. 4. 2016 na pronájem nebytového prostoru číslo 104 v budově č.p.7, Masarykovo 
náměstí, parc. č.155/1, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 21. 11. 2000 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.14, Masary-
kovo náměstí, parc. č.140, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 14. 7. 2006 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.65, Masarykovo 
náměstí, parc. č.122, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 1. 4. 2016 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.67, Masarykovo 
náměstí, parc. č.118, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 12. 1. 1999 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.84, Masarykovo 
náměstí, parc. č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 6. 4. 2006 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.84, Masarykovo 
náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 1. 8. 2015 na pronájem nebytového prostoru číslo 103 v budově č.p.84, Masarykovo 
náměstí, parc. č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 1. 11. 2004 na pronájem nebytového prostoru číslo 106 v budově č.p.84, Masarykovo 
náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 30. 11. 2012 na pronájem nebytového prostoru číslo 107 v budově č.p.84, Masary-
kovo náměstí, parc. č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 31. 7. 2002 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.85, Masarykovo 
náměstí, parc. č.60, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 15. 7. 2008 na pronájem nebytového prostoru číslo 108 v budově č.p.86, Masarykovo 
náměstí, parc. č.59, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 30. 11. 2004 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.612, U Sta-
dionu, parc. č.854/2, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 1. 8. 2006 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.548, U Stadionu, 
parc. č.852/2, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 15. 9. 2009 na pronájem nebytového prostoru číslo 101 v budově č.p.579, U Stadionu, 
parc. č.1339/8, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 30. 4. 2003 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.584, Družstevní, 
parc. č.727/1, obec a k.ú. Velká Bíteš,
uzavřenou dne 28. 8. 2001 na pronájem nebytového prostoru číslo 102 v budově č.p.563, Tišnovská, 
parc. č.915, obec a k.ú. Velká Bíteš.
Předmětem změny výše uvedených smluv je zvýšení nájemného od 01.01.2018 na základě těchto 
nových sazeb nájemného za užívání nebytových prostorů ve vlastnictví města Velká Bíteš:
1.600,00 Kč/m2/rok
Hlavní plochy pro podnikání v centru města (Masarykovo náměstí), nacházející se v budovách orien-
tovaných hlavním průčelím do náměstí. Uvedená sazba se použije u nebytových prostorů, které mají 
vstup z náměstí i výklady či okna do náměstí.
1.400,00 Kč/m2/rok
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Hlavní plochy pro podnikání v centru města (Masarykovo náměstí), nacházející se v budovách ori-
entovaných hlavním průčelím do náměstí. Uvedená sazba se použije u nebytových prostorů, které 
mají do náměstí jen vstup (okna či výklady nikoliv) nebo jen okna či výklady (přímý vstup nikoliv).
Hlavní plochy pro podnikání v centru města (Masarykovo náměstí), nacházející se v budovách dvor-
ních traktů.
1.000,00 Kč/m2/rok
Hlavní plochy pro podnikání v budovách mimo centra města .
800,00 Kč/m2/rok
Jiné než hlavní plochy pro podnikání - kanceláře, dílny, sklady, garáže, WC pro zákazníky provo-
zovny.
200,00 Kč/m2/rok
Sociální zázemí pro nájemce, kuchyňky, šatny, předsíně, chodby, schody, plochy v interiéru budov 
bez jiného určení do 7 m2

100,00 Kč/m2/rok
Přístřešky, kolny, kotelny, manipulační plochy a sklady v exteriéru
Rada města rozhoduje v rámci změny nájemní smlouvy uzavřené dne 01.11.2004 na pronájem neby-
tového prostoru číslo 106 v budově č.p.84, Masarykovo náměstí, parc.č.61, obec a k.ú. Velká Bíteš, 
přesunout plochu o výměře 12,84 m2 pod sazbu 800,00 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 31. 12. 2017
4/94/17/RM – jmenuje Ing. Libora Buchtu členem školské rady Základní školy Velká Bíteš, Tišnov-
ská 116, příspěvková organizace.
odpovědnost: rada města termín: 4. 12. 2017
5/94/17/RM – rozhoduje zveřejnit oznámení o záměru uzavřít smlouvu o veřejných službách  
v přepravě cestujících přímým zadáním s dopravcem BDS-BUS, s.r.o., Vlkovská 334, 595 01 Velká 
Bíteš, č. AD1/2018.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 28. 2. 2018
6/94/17/RM – bere na vědomí informaci ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace, o výši částky na poskytnuté motivační odměny žákům školy pro rok 2017. 
7/94/17/RM – bere na vědomí zápisy kontrolního výboru č. 19/2017, 20/2017, 21/2017.
8/94/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelového daru Základní školou Velká Bíteš, Tišnov-
ská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8689/17. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 20. 12. 2017 
9/94/17/RM – rozhoduje:
a) souhlasit s uzavřením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace  
v období vánočních prázdnin od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018, 
b) souhlasit s přijetím finančního daru Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou 
organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8675/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 27. 12. 2017 
10/94/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního účelově určeného daru Mateřskou školou 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/8973/17.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 20. 12. 2017
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11/94/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek p.č. 35 ostatní plocha, mani-
pulační plocha o výměře 19 m2 v k.ú. Březka u Velké Bíteše z vlastnictví města za kupní cenu 300,- 
Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem kupní 
smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
12/94/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést 
- pozemek 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, 
- pozemek p.č. 53/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
z vlastnictví města do vlastnictví Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 25594940, Masa-
rykovo náměstí 88, 59501 Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 
400.000,- Kč se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. Náklady související s vkladem 
kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
13/94/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit id. 83/519 
- pozemku p.č. 592 o výměře 367 m2, 
- 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 z vlastnictví města do vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 
32, 594 54 
za id. 83/519 
- pozemku p.č. 599 lesní pozemek o výměře 4805 m2, 
- pozemku p.č. 600 trvalý travní porost o výměře 3158 m2 
v k.ú. a obci Křoví z vlastnictví Obce Křoví, IČ: 00545406, se sídlem Křoví 32, 594 54 do vlastnictví 
města. Náklady související se směnou uhradí smluvní strany tak, že ½ nákladů uhradí Obec Křoví  
a z druhé poloviny nákladů uhradí město jejich část ve výši id. 83/519. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12.02.2018
14/94/17/RM – rozhoduje prominout příslušenství dluhu na nájemném a zálohách za úhradu za 
služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu ve výši 1.780,– Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 12. 2017
15/94/17/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného daru Základní školou Velká Bíteš, 
příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/9039/17. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 20. 12. 2017
16/94/17/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Ing. František Laštovička UNIPRO-
JEKT, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 10117831 na projektovou dokumentaci na 
akci „Velká Bíteš – Novostavba 14 BD – dešťová kanalizace a veřejné osvětlení ulice U Stadionu“  
v rozsahu pro stavební řízení a dále pro provedení stavby za celkovou cenu 59.290 Kč včetně DPH 
(tj. 49.000 Kč bez DPH) a tyto práce objednat. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 30. 12. 2017
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17/94/17/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 466 trvalý travní porost  
o výměře 259 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí ná-
klady související s koupí uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 11. 12. 2017

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 20/2017 KONANÉHO DNE 20. LISTOPADU 2017 
 
1/20/17/ZM: určuje ověřovateli zápisu Ing. Marii Šabackou a Ing. Miloše Zdubu, MBA.
3/20/17/ZM: bere na vědomí účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha za město Velká 
Bíteš sestavené k 30. 9. 2017.
4/20/17/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 10. 2017.
5/20/17/ZM: bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města  
č. 12/2017.
6/20/17/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2017 dle rozpočtového opatření města č. 13/2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 11. 2017
7/20/17/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvy o přijetí úvěrů na realizaci revitalizace ZŠ Tišnovská  
č. 115 ve Velké Bíteši č. 10224/17/LCD a č. 10225/17/LCD s Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova  
č.p. 1929, 140 00 Praha 4, IČ: 45244782 v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 11. 12. 2017
8/20/17/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru na částku 20 mil. Kč na financování vy-
budování technické a dopravní infrastruktury v lokalitě „Babinec“ 2. etapa a dodatek ke smlouvě 
o úvěru č. 99015049904 s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1, v předlo-
ženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 11. 12. 2017
9/20/17/ZM: bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Velká Bíteš 
konaného dne 8. 11. 2017.
10/20/17/ZM: zamítá 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: 30. 10. 2018
11/20/17/ZM: rozhoduje 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,
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- 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 po-
zemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 10. 2018

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dne 10. prosince 2017 oslavila paní Zdenka Macholánová své 80. narozeniny.
Členky Sboru pro občanské záležitosti jí přejí hodně zdraví do dalších let.

SPOZ

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 únor 2018: 19. ledna 2018. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Jiří Košťál – Jinošov 83 
 

LYŽAŘSKÝ SERVIS 
PŮJČOVNA 

 
PŮJČOVNA, PRODEJ A SERVIS LYŽAŘSKÉHO, BĚŽKAŘSKÉHO 

 A SNOWBOARDOVÉHO VYBAVENÍ  
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ 

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

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

                                      (pauza 12.00 – 12.30) 
 

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

ZNAK KVALITY 
PROPÙJÈUJE 

SDRUŽENÍ POHØEBNICTVÍ ÈR 

kompletní pohøební služby, výkopy hrobù

nepøetržitý odvoz zesnulých

kamenosochaøství - výroba, prodej a montáž pomníkù

možnost sjednání objednávky v mimopracovní dobu 

www.pohrebni-sluzba-velkabites.cz

Pohøební služby zajiš�ujeme

s tradicí a úctou již od roku 1906.

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