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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
jsem potěšen vašim zájmem o plány a záměry 
města, zejména pak o stav příprav investič-
ních akcí města na letošní rok. Tyto akce jsou 
námi připravovány dlouhodobě, se záměrem 
zlepšit stávající a dotvořit nebo vybudovat 
novou městskou infrastrukturu týkající se ži-
vota města a jeho obyvatel ve všech oblastech.  
Nejen dopravní, kulturní a sportovní, ale i v ob-
lasti školství, sociální a zdravotnictví.

V případě připravované rekonstrukce ob-
jektů Základní školy Tišnovská – Za Školou 
bylo ve druhé polovině února zahájeno opa-
kované výběrové řízení na dodavatele stavby. 
Výsledky soutěže bychom měli znát na konci 
dubna. Hraniční částka za celé stavební 
dílo, ke které jsme dospěli průzkumem trhu během prvního kola výběrového řízení,  
je 102 milionů korun s předpokládaným podílem města cca 60 milionů. Pokud budou 
nabídky vyšší, jsme připraveni je opět odmítnout. Máme připravenu krizovou variantu, 
u které bychom rozložili projekt na několik etap. První etapa by se týkala historické bu-
dovy a předpokládáme její cenu ve výši přibližně čtyřicet milionů korun. 

Radnice se intenzívně zabývá návrhem studie Domova důchodců, který by měl v bu-
doucnu vzniknout v lokalitě U Stadionu na pozemcích, které město vloni koupilo. Studie 
reálně pracuje s námi požadovanou cílovou kapacitou zařízení a provozními náklady 
sociálního objektu i cenou, kterou v případě získání dotace do výstavby vloží město. 
Cena komplexního projektu s celkovou kapacitou až 100 klientů se bude pohybovat 
okolo 120 milionů korun. Výstavba domova je proto dle této studie navržena ve dvou 
etapách. V první je to objekt s 25 pokoji s možností umístění jednoho až dvou seniorů, 
administrativním a provozním zázemím včetně vlastní kuchyně. V souladu se strate-
gií Kraje projekt obsahuje možnost prostor pro otevřené i uzavřené oddělení klientů.  
Domov s uzavřeným režimem je určen lidem, kteří mají sníženou schopnost soběstač-
nosti z důvodu chronického duševního onemocnění – například Alzheimerovy choroby. 
Pro tuto první etapu hodláme využít letošní výzvu a požádat o dotace z evropských 
fondů. V případě úspěchu bychom měli možnost získat maximální míru dotace až 90%, 
nejvýše ovšem z 60 milionů nákladů stavby. Druhá etapa výstavby záměru by pak  
v budoucnu rozšířila domov o lůžkové oddělení, dalších 25 pokojů pro jednoho až dva 
klienty, na celkovou kapacitu domova až pro 100 seniorů. Nový objekt by nahradil stá-
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vající Domov důchodců na poliklinice. V uvolněných prostorách uvažujeme s dalšími 
ordinacemi odborných lékařů. Současně s tím by bylo možno provést dopravní propojení 
stávajícího parkoviště na ulici Tyršova s lokalitou Za Uličkami a zde, za stávajícím heli-
portem vybudovat nové parkoviště.  Tyto plochy pro návštěvníky polikliniky by výrazně 
doplnily kapacitu parkování na ulici Tyršova a celkově by přispěly k dořešení dnešního 
nevyhovujícího dopravního stavu před poliklinikou. 

V letošním roce bude realizací své druhé etapy dokončena rekonstrukce komunikací 
a inženýrských sítí v  Nové Čtvrti. Do konce března by měla být zpracována kompletní 
projektová dokumentace zbývající části komunikace a v dubnu bychom mohli společně 
se Svazkem vodovodů a kanalizací Žďársko vyhlásit výběrové řízení. Veškerá příprava 
směřuje k tomu, abychom byli v červnu připraveni zahájit stavbu.

Na počátku roku jsme rozhodli  o vypracování přípravné projektové dokumentace 
pro možné vybudování kruhové křižovatky u odstavného parkoviště v křižovatce ulic  
Kpt. Jaroše – Jihlavská pod náměstím.  Po jednáních s ŘSD a Krajem, která dosud ne-
vedla k úspěchu, jsme se rozhodli zadat studii proveditelnosti kruhové křižovatky sami. 
Za dva roky existence „kruháče“ na Růžové jsme si ověřili, že by tato další kruhová kři-
žovatka zásadním způsobem zlepšila propustnost i bezpečnost dopravy v daném území. 
Hledáme řešení, jehož konečná podoba bude obsahovat rovněž přechody pro chodce do 
ulic Hybešova, Za Loukama a Za Potokem. 

V oblasti dopravních staveb se zabýváme i křižovatkou na „Métě“. Připravujeme ná-
vrh propojení komunikace pro pěší z Lánic po ulici Pod Spravedlností kolem státní sil-
nice I/37, a to včetně nového přemostění potoka a překládky stávajících inženýrských 
sítí.  V lednu bylo rovněž zahájeno projektování rekonstrukce ulice K Mlýnům a Pod 
Babincem. V případě této akce máme zájem o propojení této ulice s ulicemi Za Ško-
lou a ulicí Sadová. Aktuálně probíhají jednání s majiteli soukromých pozemků, dotče-
ných záměrem tohoto propojení.  Reálné provedení propojení ulic je však závislé na 
výsledcích jednání o odprodeji příslušných částí soukromých pozemků městu. Na sídlišti  
U Stadionu připravujeme rekonstrukci kanalizace, vodovodu a související části komuni-
kace v úseku od ulice Vlkovská u ITW Pronovia směrem k ulici Za Uličkami. Veškeré 
rekonstrukce sítí, které jsou v této oblasti připravovány, respektují cílový stav budoucí 
celkové revitalizace této oblasti U Stadionu. 

Město připravuje podmínky pro výstavbu nových rodinných domů v Košíkově. V obci 
se již nyní chystá řada občanů k výstavbě svých domů kolem uvažované budoucí komu-
nikace mezi zahradami, na kterou má město vykoupeny pozemky. Zatím však jednotliví 
stavebníci řeší tuto otázku s městem individuálně. V současnosti rovněž probíhá správní 
řízení na připojení obce na hlavní řad vodovodu, vedoucího přes průmyslovou zónu. 
Souběžně projektovaná nová splašková kanalizace povede přes přečerpávací stanici do 
průmyslové zóny a bude připojena prostřednictvím stávajících řadů kanalizace na čis-
tírnu odpadních vod.

Milan Vlček, starosta města
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ZVEME VÁS 

Od 5. března do 16. března 2018 od 8.00 do 11.30, od 12.00 do 15.30 hodin, 
so 9.00 do 13.00, ne 13.00 do 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ 
Autoři: Otto Valeš, Alice Valešová, Zdeněk Zika
Vernisáž: 5. března v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 6. března 2018 v 19.00 hodin
KONCERT BPH – (NE)JEN HORNOVÝ RECITÁL
Kateřina Javůrková – lesní roh, Lukáš Klánský - klavírista
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

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

Sobota 10. března 2018 v 8.10 hodin  
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. 
Vstupné si hradí každý sám, k dispozici plavecký, rekreační a dětský bazén, 
vířivá a parní lázeň, tobogan – 90 minut. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. 
Odjezd – zastávka na sídlišti – 8.10 hodin, Masarykovo náměstí – 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

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
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Úterý 13. března 2018 od 17.00 hodin
BARMA A VIETNAM
Přednáška manželů Márových
Velký výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Sobota 17. března 2018 od 9.00 do 11.30 hodin
BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK
Více informací na webu bitessko.com a emailu mcbitesacek@seznam.cz
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Sobota 17. března 2018 ve 13.00 hodin
CVIČTE S NÁMI
Lektorky: H. Karmazínová, K. Slavíčková
Kontakt: Hana Holíková tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Středa 21. března 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU  
Hosté – strážnici Městské policie Velká Bíteš
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub

Středa 20. března 2018 v 15.00 hodin
VYNÁŠENÍ MORÉNY, LOUČENÍ SE ZIMOU A VÍTÁNÍ JARA 
Sraz v 15.00 hodin na Masarykově náměstí před radnicí.
Program: průvod z Masarykova náměstí ulicí Lánice k Mateřské škole Lánice, zapálení 
Morény a vhození do potoka - loučení se zimou, přivítání jara písněmi a jarními říkadly. 
Srdečně zveme i děti z Baby clubu.
Organizuje: Mateřská škola Velká Bíteš, Lánice a Masarykovo náměstí 

21. března do 24. března 2018 od 9.00 do 17.00 hodin 
(sobota 24. března otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin)
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA SPCCH
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Zájemci o prodej vlastních výrobků přinesou zboží v pondělí 19. března 
na Klub kultury od 8.00 do 16.00 hodin. 
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami Velká Bíteš
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Čtvrtek 22. března 2018 ve 14.30 hodin
BESEDA S PŘÍSLUŠNÍKY MĚSTSKÉ POLICIE 
A ČLENSKÁ SCHŮZE SVAZU DIABETKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků ČR, pobočný spolek Velká Bíteš

Čtvrtek 22. března 2018 od 17.00 hodin 
VÝŽIVA DĚTÍ OD NAROZENÍ DO DOSPĚLOSTI
Přednáška výživové poradkyně Terezy Kukol
Městská knihovna Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 85
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Sobota 24. března v 8.10 hodin
PLAVÁNÍ WELLNESS KUŘIM
Cena za dopravu – senioři zdarma, ostatní 20 Kč, platí se v autobuse. 
Vstupné si hradí každý sám, k dispozici plavecký, rekreační a dětský bazén, 
vířivá a parní lázeň, tobogan – 90 minut. Nepřihlašujte se, přijďte k autobusu. 
Odjezd – zastávka na sídlišti – 8.10 hodin, Masarykovo náměstí – 8.15 hodin.
Organizuje: Seniorklub

Sobota 24. března 2018 v 8.30 hodin
TURNAJ VE FLORBALU 4. – 6. TŘÍDY
Kontakt: Robert Svoboda tel. č. 605 330 263
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Neděle 25. března 2018 od 11.00 hodin (start závodu ve 12.00 hodin)
CYKLISTICKÝ ZÁVOD VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ
Doprovodný program na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši: 
Výstava prací s tématikou „Kolo a já“, vyhlášení vítězů výtvarné soutěže ZŠ (14.30h), 
sportovní soutěže pro školáky i „dospěláky“, vystoupení Dechové hudby Lesanka
Masarykovo náměstí
Organizuje: TJ Favorit Brno pod záštitou starosty města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka

Neděle 25. března 2018
VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ
Pro zájemce po vlastní trase pojede z ul. Za Potokem (Masarykovo náměstí uzavřeno  
z důvodu cyklistického závodu) ve Velké Bíteši pouze linkový autobus IDS JMK č. 401 do 
obce Domašov v 9.38 hodin.
Organizuje: Obecní úřad Javůrek
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Úterý 27. března 2018 od 16.30 do 19.30 hodin
MONTESSORI SEMINÁŘ -UČÍME SE ČÍST A PSÁT
Seminář o tom, jak a kdy je dítě připraveno a pohlceno zkoumáním tvarů písmen.  
Projdeme senzomotorický vývoj dětí od narození do 6/7 let s ohledem na schopnosti učit 
se psát a číst. Probereme jednotlivé kroky, které připravují dítě na psaní. 
Přihlášení na irena.kubantova@googlemail.com
Mateřská škola U Stadionu 538
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš ve spolupráci s MŠ U Stadionu

Úterý dne 27. března 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát v Zelené třídě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Úterý 27. března 2018 od 17.00 hodin
TOULKY URALEM
Přednáška Mgr. Libora Drahoňovského
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Sobota 31. března 2018 v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Kontakt: Lucie Zezulová tel. č. 606 187 569
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME: 

Sobota 7. dubna 2018 v 18.00 hodin
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA (divadlo Budišov) s humorem od začátku do donce
Kulturní dům Čikov
Předprodej vstupenek od 20. března na tel. č. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Zvou přátelé obce Jasenice

Od 9. dubna do 20. dubna 2018 od 8.00 do 11.30, od 12.00 do 15.30, 
so – 9.00 do 13.00 hodin
PRODEJNÍ VÝSTAVA RUČNĚ VYROBENÝCH, 
MALOVANÝCH ORIGINÁLNÍCH KABELEK A OBRAZŮ PETRY BÁBKOVÉ, 
ŠÁRKY OSVALDOVÉ A MONIKY ŽEMLIČKOVÉ
Vernisáž v pondělí 9. dubna v 17.00 hodin, kulturní program: sourozenci Macholánovi
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autorkami
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Čtvrtek 12. dubna 2018 v 19.00 hodin 
„DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ“ 
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová a David Suchařípa 
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Vstupné: 220,- Kč. Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 21. dubna 2018 
IV. ROČNÍK – NO MEN RUN – BĚŽECKÁ ŠTAFETA URČENÁ PRO ŽENY
Start 8. etapy: Borovník
Konec úseku: Velká Bíteš, ZŠ Sadová cca v 16.00 hodin
Startujeme od 7.00 hodiny ranní, první týmy v cíli očekáváme kolem 16.00 hodiny. 88 km 
rozdělené do 8 úseků, mezi kterými dochází k předání štafety. 
Více informací: www.nomenrun.cz
Organizuje: ABIS-Tec s.r.o., Brno ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Pondělí 30. dubna 2018 od 16.30 hodin
BÍTEŠSKÝ ČARODĚJNICKÝ PODVEČER  
Dětský soutěžní podvečer pro děti v areálu lesa na Letné, ukončené pálením čarodějnic. 
Hraje: živá hudba - country kapela Starý Fóry
Občerstvení: maso na grilu, špekáčky k opékání připraveny, pitný režim zajištěn
Pro všechny děti, teenegery a dospělé.   
Chata Letná, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci se zájmovými spolky

Středa 16. května 2018 v 19.00 hodin 
„ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY S PÍSNIČKAMI SIMONY KLÍMOVÉ“ 
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 250,- Kč.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ OD LEDNA ZKOUŠÍ SVŮJ PRVNÍ 
ELEKTROMOBIL

Společnost E.ON zapůjčila, prozatím na jeden měsíc, elektromobil Smart fortwo ed  pra-
covníkům MěÚ. Smlouva byla podepsána a 19. 1. 2018 jsme si v Brně vyzvedli automobil 
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s elektrickým pohonem. Nyní ho již 
můžete v našich ulicích potkávat. Pra-
covníci MěÚ trochu s obavami, avšak 
s velkým očekáváním, si již vyzkoušeli 
první jízdu po zaškolení a pod mým 
dohledem. Ukázalo se, že ovládání 
elektromobilu je velmi jednoduché  
a že to každý  řidič snadno zvládne. 
Řízení elektromobilu je velmi podobné 
řízení vozů s automatickou převodov-
kou, což by mohlo zprvu činit trochu 
potíže řidičům, kteří takové vozidlo 
nikdy neřídili. Příjemně nás překvapila 
dynamičnost vozidla a možnost jízdy 
až 130 km/hod. Vzhledem k součas-
nému malému počtu dobíjecích stanic 

je drobnou nevýhodou dojezd  max. 120 km. V této souvislosti město Velká Bíteš  již 
přispělo ke zlepšení situace a ve spolupráci se společností E.ON  zřídilo dobíjecí stanici na 
Masarykově náměstí před domem č. p. 7. Instalovaná dobíjecí stanice má zásuvky  pro dva 
elektromobily a sedm zásuvek pro dobíjení elektrokol, jejichž největší využití bude v let-
ních měsících při výletech turistů. Ukazuje se, že elektromobil je ideální dopravní prostře-

dek po území města a správním obvodu. Vzhledem k dob-
rým zkušenostem s tímto vozidlem v současnosti jednáme 
o prodloužení jeho zapůjčení ještě alespoň o jeden měsíc. 

Ladislav Rada, vedoucí majetkového odboru MěÚ

UPOZORNĚNÍ MĚSTSKÉ POLICIE VELKÁ BÍTEŠ

Městská policie Velká Bíteš upozorňuje obsluhy prodejen či provozoven, že ve Velké 
Bíteši i jejím blízkém okolí dochází k páchání podvodné činnosti ze strany příslušníků cizí 
národnosti. Vždy se jednalo minimálně o dvě osoby (muž a žena), kteří si chtěli zakoupit 
zboží v hodnotě několika desítek korun. Poté žena uvedené zboží zaplatila dvoutisícovou 
bankovkou a převzala od obsluhy prodejny peníze vrácené na dvoutisícovou bankovku.  
V momentu převzetí těchto peněz však žena obsluze uvedla, že chtěla vrátit eurobankovky 
a nikoliv české koruny. Dále žena sdělila, že již zboží zakoupit nechce a vrátila obsluze 
prodejny peníze, které jí byly na  dvoutisícovou bankovku vráceny. Následně požádala 
obsluhu o vrácení dvoutisícové bankovky a po převzetí bankovky od obsluhy společně 
s mužem prodejnu opustila. Mezi vrácenými penězi obsluze však již chyběla bankovka 
v hodnotě 1.000,- Kč, kterou si žena u sebe nechala schovanou. Obsluha provozovny si 
však tohoto v době předání peněz ze strany ženy nevšimla a skutečnost, že mezi vráce-

Zapůjčený elektromobil.  |  Foto: Hana Žáková
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nými bankovkami chybí, zjistila až po odchodu ženy s mužem z prodejny. Co se týče muže,  
který prodejnu se ženou navštívil, tak tento se pokoušel rozptýlit pozornost obsluhy provo-
zovny a v případě výskytu dvou obsluhujících v provozně se jednu obsluhu snažil z místa 
umístění pokladny a probíhající platby odlákat pryč s tím, že se ptal na nějaké zboží v prodejně. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy apelujeme na opatrnost a klid při jed-
nání s takovými osobami, protože úmyslně vyvolaný chaos a spěch vede k úspěšnému 
jednání těchto osob. V případě, že se s podobnou podvodnou činností setkáte, kontaktujte 
strážníky městské policie (na tel. čísle 566789999) nebo Policii ČR.

Vedoucí strážník Pavel Hradecký

INFORMACE Z FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí

Vážení občané, 
dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podávání daňových přiznání k dani 
z příjmu fyzických osob. V letošním roce bude končit lhůta pro podání daňových přiznání 
v úterý dne 3. dubna 2018. 

Na Územním pracovišti ve Velkém Meziříčí budou od 19. března 2018 rozšířeny úřední 
hodiny pro veřejnost na všechny pracovní dny a to:

19. 3. – 23. 3. 2018 
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek 8.00 – 15.30 hodin
pátek 8.00 – 14.00 hodin
pokladna v obvyklých dnech pondělí, středa 8.00 – 17.00 hodin

26. 3. – 29. 3. 2018
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací:
denně 8.00 – 17:00 hodin pokladna denně 8.00 – 17.00 hodin

3. 4. 2018
podatelna, přejímka daňových přiznání a poskytování informací:
 8.00 – 18.00 hodin pokladna 8.00 – 17.00 hodin

Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb České daňové správy za-
městnanci finančního úřadu poskytovat ve dnech 21. března a 28. března 2018 službu 
pro občany Velké Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti MÚ Velká Bíteš a to  
v době od 12.00 do 17.00 hodin. V rámci této služby budou poskytovat základní informace  
k vyplnění daňových přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu jejich 
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formální správnosti a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy daňových přiznání jsou k dis-
pozici na podatelně Městského úřadu ve Velké Bíteši. 

Milan Poledna, ředitel odboru ÚP

ŠKOLY

SETKÁNÍ S RODIČI V MATEŘSKÉ ŠKOLE  
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

V rámci projektu „Podpora a rozvoj MŠ Velká Bíteš“ proběhly v MŠ Lánice dvě 
přednášky pro rodiče. První, pod názvem „JAK PODPOŘIT POHYBOVÝ VÝVOJ DÍ-
TĚTE PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU“, vedly Bc. Daniela Jirglová a Alžběta Salavová. Ro-
diče se měli možnost dozvědět o dětském vývoji od narození až po předškolní a školní 
věk. Lektorky upozornily na různá úskalí v těchto vývojových obdobích, jak rozpoznat 
určité vady či jak jim předcházet. Velkou část pozornosti byla věnována dětské noze (plo-
chá noha, špatná chůze a s tím spojené špatné držení těla a různé navazující problémy). 
Dále se rodiče seznámili s různými typy obuvi a současnými trendy. Po teoretické části 
následovala praktická ukázka cviků na balančních pomůckách – velký balon, overball,  
dynair a další zdravotní pomůcky. Bc. Jirglová každý cvik názorně předvedla a vysvětlila, 
jak cviky správně provádět. Druhá přednáška se týkala předškoláků a jejich „ŠKOLNÍ 
ZRALOSTI“. Besedu vedla psycholožka Mgr. Lucie Trojanová. Nejdříve vysvětlila rodi-
čům pojem „školní zralost“, dále se dostala přes jednotlivé aspekty školní zralosti k odbor-
nému vyšetření předškoláků u psychologa, zmínila rizika spojená se zahájením povinné 
školní docházky u školsky zralého i nezralého dítěte a nakonec rodičům uvedla různé ná-
měty na podporu rozvoje dítěte před zahájením povinné školní docházky. Přednášky byly 
velice zajímavé  a kdo přišel, ten jistě nelitoval.

Kolektiv MŠ Lánice

POZVÁNKA NA VYNÁŠENÍ MORÉNY 

Mateřská škola Velká Bíteš, Lánice a Masarykovo ná-
městí vás srdečně zve ve středu 20. března 2018 na vyná-
šení Morény, loučení se zimou a vítání jara. 
Sraz v 15.00 hodin na Masarykově náměstí před radnicí.
Program: průvod z Masarykova náměstí ulicí Lánice k Ma-
teřské škole Lánice, zapálení Morény a vhození do potoka 
– loučení se zimou, přivítání jara písněmi a jarními říkadly.
Srdečně zveme i děti z Baby clubu.

Kolektiv MŠ LániceFoto: Archiv MŠ
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ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

Zápis k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol ve Velké Bíteši, t. j. Mateřské 
školy U Stadionu a Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně MŠ Lánice), na školní rok 
2018/2019  se koná ve čtvrtek 10. května 2018 v době od 8.00 do 16.hodin.

Základní informace pro rodiče budou zveřejněny na webu obou škol od počátku mě-
síce dubna
• www.msbites.cz  MŠ U Stadionu
• www.skolkabites.cz. MŠ Masarykovo náměstí, Lánice 
 a ve Zpravodaji města a Exitu 162 v měsících duben, květen.

Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci s Městským muzeem Velká Bíteš a Muzejním 
spolkem Velkobítešska realizovali projekt Proměny krajiny Bítešska, který se zaměřoval 
na propojení historie a současného stavu životního prostředí. V rámci projektu se usku-
tečnila řada přednášek a exkurzí. Celkem se jich zúčastnilo 238 občanů. Enviromentální 

„Proměny krajiny“.  |  Foto: Pavel Holánek
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výukové programy proběhly i v  základní škole, řekl hlavní koordinátor projektu, pan učitel 
P. Holánek. Dvě stě osmdesát žáků navštívilo zajímavá místa v regionu, např. Národní pří-
rodní rezervaci Mohelenská hadcová step, údolí Haldy a Svatou horu. Výstupy zmíněného 
projektu byly prezentovány v Městském muzeu ve Velké Bíteši.

18. ledna žáci povinně volitelného předmětu Ruský jazyk vyrazili do Brna. Na Peda-
gogické fakultě Masarykovy univerzity navštívili Ruské centrum - místo, kde si zájemci  
o ruský jazyk a ruské reálie přijdou na své. Přivítala je zde energická paní Mgr. Eva 
Kudrjavceva Malenová, PhD.  A všichni se hned dali do práce. Začalo se samozřejmě 
představováním, poté si žáci prozradili, jaké mají koníčky. Následovala hra na „hada pa-
matováka“, jehož tématem byla zvířata. Samozřejmě že se žáci snažili hovořit převážně 
rusky. Své zážitky děti shrnuly takto:„V Ruském centru jsem si návštěvu opravdu užila. 
Líbilo se mi, jak paní magistra pěkně mluvila rusky. Dozvěděli jsme se, kde děláme chyby, 
naučili se nové fráze a slovíčka.“

Gabriela Cvetanova, 9. B
„V Ruském centru nás přivítala velmi milá paní, s kterou jsme následně pracovali.  

Naučila nás spoustu nových slovíček a zhlédli jsme ruský studentský film. Tato výuka byla 
zábavná.“

Aneta Ventrubová, 9. A
„V Ruském centru jsme se hodně přiučili a také zažili pěknou zábavu s ruskými slovíčky 

a filmem. Rádi se necháme pozvat znovu.“

Ondra Prchal, Libor Máčka, Daniel Sláma, 9. A, Tomáš Hanzl, 9. B
I když stabilnímu basketbalovému družstvu starších žáků v letošním lednu chyběli klí-

čoví hráči, přesto se naše škola zúčastnila okrskového kola basketbalové soutěže ve Vel-
kém Meziříčí. Všichni hráli s obrovským nasazením a navzájem se povzbuzovali, neboť 
soupeři byli opravdu silní.   Konečné 4. místo je pěkným a zaslouženým výsledkem kon-
statovala paní učitelka M. Velebová. Čtrnáctého února letošního roku se uskutečnilo školní 
kolo recitační soutěže. Zájem z řad našich žáků byl tentokrát chvályhodný - zúčastnilo se 
celkem 27 žáků, z toho jich 17 spadalo do starší kategorie 8. a 9. tříd. S potěšením jsme 
zjistili, že básničky nejsou jen pro holky, ve školním kole se objevili i čtyři chlapci. Nej-
lepšími recitátory mladší kategorie se stala Barbora Šínová, která si pro tento účel složila 
vlastní báseň, jíž dala název   Setmělá krajina, a Valérie Blažková. Ta vystoupila s básní 
Jiřího Žáčka Čert a Káča. V kategorii starších žáků se na  druhém místě umístila Viktorie 
Blahová z 9. A. Recitovala báseň I. A. Krylova Chudý boháč. Na prvním místě stejně jako 
v minulých kolech stanul Vojtěch Kment z 9. B. Pro recitaci si vybral text O zvláštních 
vínech Karla Čapka. Zmínění žáci pojedou naši školu reprezentovat do obvodního kola. 
Proběhne ve čtvrtek 22. února ve Velkém Meziříčí. A samozřejmě jim budeme držet palce.

Eva Čermáková
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KULTURA

NOVÝ ŠKOLNÍ ZPĚVNÍK

V prosinci minulého roku obdržely 
školy v Kraji Vysočina malý knižní dárek 
Zpěvník z Horácka a Podhorácka. Tento 
další svazek regionální sbírky lidových 
písní editorek Marty Toncrové a Silvy 
Smutné vydalo opět  Muzeum Vysočiny 
Třebíč ve spolupráci s brněnským pra-
covištěm Etnologického ústavu Akade-
mie věd ČR. Obsahuje sto lidových písní  
z území Kraje Vysočina, a to ze všech 
jeho pěti okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. 
Kniha je učena primárně pro učitele hu-
dební výchovy na základních školách, pe-
dagogům v mateřských školách a hudeb-
ním oborům základních uměleckých škol. 
Tomu účelu byl podřízen výběr písní, 
rozsah i jejich  struktura, aby co nejlépe 
vyhovovaly schopnostem dětí školního 
věku. Publikace byla vydána na základě 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Kraje Vysočina. Distribuce byla provedena 
přímo do všech škol v Kraji Vysočina i folklorních souborů. V současnosti je již celý ná-
klad 1000 ks rozebrán. Vzhledem k velkému zájmu veřejnosti, a to i ze sousedních oblastí, 
vydavatel zvažuje provedení dotisku. Soupis zájemců o knihu vede Regionální pracoviště 
TLK, e-mail: j.lochmanova@muzeumtr.cz.

Silva Smutná

NOVINKY NA FARNÍM PLESE

V sobotu 10. února 2018 jsme měli možnost zatančit si a pobavit se na již XIII. farním 
plese. Celá výzdoba kulturního domu byla laděna do oranžových tónů v souladu s novou 
krásnou grafikou, jejíž autorkou je Petra Neklapilová. Kulturní dům byl zaplněn, bylo té-
měř vyprodáno.

Návštěvníkům plesu, kteří využili novou možnost rezervace vstupenek přes portál 
bitessko.com a kteří zaznamenali soutěž o vstupenky na facebooku, muselo být jasné,  

Nový školní zpěvník.  |  Foto: Archiv Muzea Vysočiny v Třebíči
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že na ně čeká hned několik novinek. Jednou z nich byl fotokoutek paní Natalii Nemčikové,  
kde jsme si společně se svými přáteli mohli nechat udělat krásné i bláznivé plesové fotografie. 
Balení tomboly si farníci zpestřili vymýšlením vtipných hlášek. Hlášky pak dostaly podobu 
bublin, ze kterých si návštěvníci vybírali ty nejvtipnější a s těmi se pak vyfotografovali.

Noví byli moderátoři – Eva Macholánová a Lukáš Kratochvíla. Dalšími novinkami byla 
obě vystoupení v průběhu plesu. Nejdříve nám předvedly své umění Pomněnky – sku-
pina dívek s pompóny ze ZŠ Osová Bítýška pod vedením Marie a Simony Bajerových. 
Další krásné vystoupení si pro nás připravila mládež z naší farnosti. Pod vedením Marušky 
Caudrové od podzimu nacvičovali společný tanec v rytmu rock‘n‘rollu. Divákům bylo 
hned jasné, že všechny páry tančí na jedné radostné a pozitivně naladěné vlně. Veselou 
souhru ještě dívky podtrhly červenými šaty s bílými puntíky.

Neposlední novinkou byla dražba tří fotografií našeho kostela, které farnosti věnoval 
Otto Hasoň. V novém kabátě byla i česká beseda, kterou si tanečníci v osmi kolonách za-
tančili hned po skončení vystoupení kapely Merllin. Poté následovala do brzkých ranních 
hodin diskotéka.

Ke stálicím našeho plesu patřilo úvodní slovo pana faráře Bohumila Poláčka, vystoupení 
bubeníků skupiny TomTom band pod vedením kapelníka Rudolfa Drozda, bohatá tombola 
s šesti sty lákavými cenami, uvítací přípitek, čokoládové mince, květinová výzdoba, pe-
trklíče a mnoho dalšího. Už potřetí naše taneční kreace doprovodila kapela Merllin, a hrála 
výborně. Není se co divit, že se chystá vydat na profesionální dráhu.

Tou nejdůležitější stálicí farního plesu je především perfektně fungující tým lidí v čele 
s Martinou Vodičkovou a Michaelou Hanzelkovou. Náš vydařený ples je výsledkem práce 
a duchovní i materiální podpory mnoha farníků a obyvatel města. Ještě jednou velké díky 
všem, kteří přispěli jakoukoli formou.

Za tým pořadatelů Farního plesu
Markéta Lavická

ZÁBLESK OPERY V BÍTEŠI

Již tradičně vám přináším malé ohlédnutí za koncertem BHP. Marika Kašparová, která 
je „vinna“ tímto koncertem, si odjela na hory a tak napsání článku zůstalo na mě. Na úno-
rovém koncertu jsme si mohli vyslechnout vycházející hvězdu české operní scény Jiřího 
Brücklera, sólistu Opery Národního divadla v Praze. 

Kdo tento koncert navštívil, mi dá jistě za pravdu, že tento vynikající barytonista 
do opery právem patří. Jeho sytý hlas bohatě zaplnil sál KD. I přes kolizi s plesovou 
sezónou umělce přišlo podpořit vcelku hojné publikum a naše počáteční obavy se tak 
nevyplnily. Pevně věřím, že příznivci zpěvu a opery si přišli na své. Vyslechli jsme si 
tradiční kusy operního repertoáru. Na klavír doprovázející Katarína Bachmannová kon-
cert proložila dvěma sólovými čísly, Beethovenovou pomalou větou Měsíční sonáty  
a Dvořákovou Humoreskou číslo sedm. O přestávce jste se mohli připsat jako náhrad-
níci na náš již obsazený zájezd na Pražské jaro. Ti nejmenší tradičně posbírali razítka 
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do dětské soutěže a děti i dospělí „soutěžili“ v pojídání topinek…tác nezůstal prázdný,  
příště je třeba sáhnout do rezerv. 

Ještě vás musím pozvat na příští koncert, Kateřina Javůrková na lesní roh a Lukáš Klán-
ský na klavír. Program vypadá velmi pěkně, moc se těším!

Ondřej Sedlák

(NE)JEN HORNOVÝ RECITÁL

Po úspěšném únorovém vystoupení barytonisty Jiřího Brücklera nás čeká na březnovém 
koncertu neméně zajímavý program. Představí se nám v současnosti nejúspěšnější česká 
hornistka Kateřina Javůrková a vynikající klavírista Lukáš Klánský. Oba jsme již slyšeli ve 
Velké Bíteši v různých uskupeních, společně se nám představí poprvé.

Kateřina Javůrková začala hrát na lesní roh v devíti letech, studovala na Pražské konzer-
vatoři a pokračovala na AMU u prof. Zdeňka Divokého a Radka Baboráka. V roce 2012 
absolvovala stáž na Pařížské konzervatoři. Je vítězkou mnoha domácích i mezinárodních 
soutěží, k největším úspěchům patří získání 1. ceny a titulu laureáta mezinárodní soutěže 
Pražské jaro 2013. Spolupracuje s mnoha českými orchestry a od roku 2013 je členkou 
České filharmonie.

Lukáš Klánský jde plně ve stopách svého otce prof. Ivana Klánského. Vystudoval Praž-
skou konzervatoř, AMU a v současnosti působí na Konzervatoři Plzeň a na Gymnáziu 
a hudební škole hl. m. Prahy. Spolupracuje s předními českými umělci a významnými 

Z koncertu.  |  Foto: Otto Hasoň
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orchestry doma i v zahraničí. Oba mladí umělci jsou oceňováni pro své zvukové kvality, 
spontánní muzikalitu a jejich souhra je velmi intuitivní a přesvědčivá.

Na koncertě ve Velké Bíteši zahrají nejen společně, ale uslyšíme i sólový klavír  
v podání Lukáše Klánského. V programu zazní skladby W. A. Mozarta, L. van Beethovena,  
R. Schumanna, F. Chopina, J. Francaixe, aj. Rozhodně je tedy na co se těšit, a proto nevá-
hejte a 6. března 2018 se přijďte potěšit zvukem královského nástroje, jak se horně dříve 
přezdívalo.

Marika Kašparová

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ VÝSTAVU SPCCH

Zveme vás na druhou velikonoční výstavu ZO SPCCH. Zájemci o prodej vlastních vý-
robků přinesou zboží v pondělí 19. března na Klub kultury od 8.00 do 16.00 hodin. Vý-
stava bude otevřena od středy 21. března do soboty 24. března od 9.00 do 17.00 hodin. 
V sobotu 24. března bude otevřena výstava pouze od 9.00 do 12.00 hodin.  

Přijďte se podívat. Všichni jste srdečně zváni.
Eva Svobodová

JARNÍ PŘEDNÁŠKA MANŽELŮ MÁROVÝCH

Barma a Vietnam
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů a již několik let  

s manželkou pravidelně navštěvují Velku Bíteš, aby se o své zážitky podělili s místními ob-
čany. Letošní jarní přednášku manželů Márových si městské muzeum a městská knihovna 
pro zájemce připravily na úterý 13. března od 17 hodin ve Velkém výstavním sále mu-
zea na Masarykově náměstí 5.

Při povídání o expedici po Barmě a Vietnamu vám Alena a Jirka Márovi prozradí tolik 
exotických zážitků, že budete jen nevěřícně kroutit hlavou. Vysvětlí vám, jak se žije na plo-
voucích ostrovech a proč rybáři pádlují nohama. Uvidíte videozáběry z balónu na krajinu 
plnou chrámů i ranní rozcvičku důchodců v ulicích Hanoje. Dozvíte se zajímavosti ze ži-
vota obyčejných lidí i o císaři, který měl 300 manželek. Nahlédnete do skvělých asijských 
kuchyní, ale také uslyšíte, jak lehce se dá jídlem otrávit.

Ivo Kříž

VÝŽIVA DĚTÍ OD NAROZENÍ DO DOSPĚLOSTI

Navštivte ve čtvrtek 22. března od 17.00 hodin v Městské knihovně Velká Bí-
teš přednášku výživové poradkyně Terezy Kukol na velmi aktuální téma: správné 
stravování našich dětí. Probereme v ní důležitost výběru jídel nejen pro děti, stanovení 
velikosti porcí dle věku, ukážeme, na co si u dětí dávat pozor při správném stravování  
a stolování, jaké jsou stravovací nástrahy v jejich životě, jak zamezit chutím na sladké 
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apod. Předvedeme tipy na vhodné svačinky a vyslechneme další praktické návody a rady 
výživové poradkyně Terezy Kukol, která je sama maminkou dvou dětí. Tato přednáška je 
vhodná nejen pro rodiče, ale i prarodiče dětí.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Tereza Kukol, Hana Vokřínková

TOULKY URALEM S LIBOREM DRAHOŇOVSKÝM

Městské muzeum společně s Městskou knihovnou zvou čtenáře Zpravodaje na přednášku 
Mgr. Libora Drahoňovského, která proběhne v úterý 27. března od 17 hodin ve Velkém 
výstavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. Libor Drahoňovský se vydal do Ruska 
sám na vlastní pěst poprvé v roce 1999. V dalších letech v této zemi absolvoval několik jedno 
či více měsíčních pobytů. Dohromady zde strávil více jak dva roky svého života. V říjnu loň-
ského roku jsme v muzeu absolvovali povídání o povodí Severní Dviny. Nyní nám pán Dra-
hoňovský přiblíží mnoho zajímavých a krásných míst, ale i život běžných lidí v oblasti Uralu.

Více než dva tisíce kilometrů dlouhé pohoří tvoří hranici mezi evropskou a asijskou částí 
Ruska. Není nijak vysoké, nejvyšší hora Narodnaja měří pouhých 1895 metrů, kromě toho 
se na jeho území nalézají četná průmyslová města. Na Ural se proto rozhodně nevydáme za 
panenskou přírodou. Zato spatříme velké průmyslové aglomerace, jako je Perm a Jekatěrin-
burg. Navštívíme rovněž nechvalně proslulou Ganinu Jamu, kde byly do šachty opuštěného 
dolu vhozeny ostatky carské rodiny. Seznámíme se se starobylými městy jako Čerdyň a So-
likamsk, jehož chloubou je několik nádherných kostelů ze 17. století a také původní solivar,  
v současnosti skanzen. Ve Verchoturje a Merkušině si prohlédneme slavné monastýry,  
kde pan Drahoňovský strávil několik nocí co by poutník. Učiníme asi tisícikilometrovou zají-
žďku do západosibiřského města Tobolsku, svého času hlavního správního centra celé Sibiře,  
kde se dodnes dochoval mohutný zděný a bělobou zářící kreml. V autonomní republice Baš-
kortastán podrobněji poznáme tradice a kulturu turkického národa Baškirů a v jižní části Uralu, 
která přechází v nekonečné rovinaté stepi se pokocháme nádhernou květenou. Zastavíme se 
také v oblastech obývaných Kazachy a více dozvíme o historii zajímavého města Orenburgu.  

Ivo Kříž

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

JÁCHYMOV (II. ČÁST)

Záměry, cíle a přání do budoucna
Následující informace jsou zpracovány ze společné výpovědi přítomných občanů, většinou 
členů OV.
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Nová okružní komunikace
Je dobře patrná na leteckém snímku (v I. části článku - Z/01/18). Jedná se o  zadní přístu-

povou komunikaci „za humnama“, na které je navezená drť a jsou na ní vyježděné koleje. 
Tuto místní komunikaci bychom chtěli zpevnit. 

Dokončení renovace a přístavby KD
Kromě dokončení přístavby KD je naším hlavním úkolem zhotovení nové střechy nad 

celým objektem. Asi třetinu střechy jsme již byli nuceni vyměnit, protože do ní zatékalo.

Dokončení dolních hřišť
Jedná se o soustavu hřišť na spodním konci vesnice, kterou postupně dokonču-

jeme a svépomocí doplňujeme jejich zařízení. Například tady Pavel zhotovil nové 
houpačky. 

Protihluková stěna 
Tu nám slibují už dlouho. V létě jsme o tom znovu jednali, ale prý nejsou peníze.  

Když na ně nebudeme tlačit, tak to ne-
bude nikdy. To bychom si museli vzít 
právníka, akreditovanou laboratoř, která 
změří hlučnost, ale pak to může zase 
někdo napadnout. Jakmile dokončíme 
kulturní dům, tak to budeme muset ře-
šit znovu, abychom tady mohli v klidu 
žít. Byli bychom rádi, kdyby nám s tím 
pomohlo i město. Problémem není pouze 
blízkost dálnice, ale také hluk, který se 
sem šíří  z celého dálničního koridoru  
a odráží se od rudských kopců. Dokonce 
jsme  uvažovali o tom, že bychom za 
záhumenkami vystavěli nějaký kopec, 
podobný tomu, jaký mají v Popůvkách. 
Otázkou je, jak moc by to pomohlo?

Společenský život a tradice
„Zvyky našich předků se snažíme za 

každou cenu dodržovat“.

Pálení čarodějnic
Čarodějnice pálíme na soukromém 

pozemku zapůjčeném paní Sedláčkovou, 
který potom pečlivě uklidíme. Před-

Velikonoční pomlázka.  |  Foto: Archiv obce

Pálení čarodějnic.  |  Foto: Archiv obce



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

21Březen 2018  |

chází tomu společné „svážení“ různého materiálu z celé vesnice. Děti opékají špekáčky,  
pálí všelijaké atrapy a dospělí zajišťují nápoje a dbají o jejich bezpečnost. Ale vždy se  
u toho všichni velice dobře pobavíme.

Velikonoce
Důsledně dodržujeme tradiční obchůzku vesnice na „červené“ pondělí, tzv. „mrskut“. 

Rozdělíme se na dvě skupiny – malí jdou od spodu, velcí od vrchu a druhý rok se to 
prostřídá. Děti jsou obvykle rychlejší, chlapům to trvá mnohem déle – no, mají už „starý 
nohy“. 

Dětský den
Slavíme jej každoročně 1. června. Loni jsme dostali od města finanční příspěvek,  

za který jsme si od Kolpingovy rodiny půjčili skákací hrad. Děti hrají různé hry, opékají 
špekáčky atp. Akci většinou organizují členky OV s pomocí mladých děvčat. Chlapi také 
pomáhají, připravují hřiště, nachystají stoly a dříve hrávali také fotbal – ženatí proti svo-
bodným. Dokonce hrávaly i ženy. Často se přihodil nějaký úraz, hlavně ženatým, a tak 
jsme s tím pro jistotu skoncovali.

Pouť

Stavění máje.  |  Foto: Archiv obce
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Držíme ji na svátek sv. Jakuba staršího (25. 7.), společně s Osovou Bítýškou, do jejíž 
farnosti patříme. Kapličku máme sice pěkně opravenou, ale mše svatá zde nebývá. Vlastní 
pouti předchází stavění máje, udí se maso a někdy vyhrává i kapela. Kdysi jsme konkuro-
vali i Osové Bítýšce, opékali jsme prase a přišlo mnoho lidí. Jednou jsme jich napočítali 
110. Potom jich každým rokem ubývalo a dnes už to děláme jenom sami pro sebe. Přesto se 
snažíme tuto tradici udržovat, aby nezanikla úplně. Občas pořádáme takové malé „kántry“. 

Využití kulturního domu
Máme zde jednoho hudebníka, který čas od času sežene několik muzikantů z Brna  

a okolí a uspořádáme kántry bál. Jinak zde slavíme narozeniny i jiné společenské události. 
Slavíme zde také silvestra. Každý něco přinese, posadíme se a společně se bavíme. Bývalo 
nás tak kolem třiceti, ale už to také upadá – lidé jsou dneska jiní. Chlapi se scházejí v klu-
bovně kulturního domu, která je otevřená od pátku do neděle.

Sport
Když v zimě zamrzne, hrajeme hokej na oplocené nádrži při vjezdu do obce a děti bruslí 

na rybníku dole pod vesnicí.

Složení obyvatel
Počet stálých obyvatel se mění jen nepatrně, nyní jich v obci žije 91. Lidé od nás neutí-

kají, spíše přicházejí noví. Mezi námi žijí také čtyři chalupáři, kteří si buď zakoupili domy 
starší, nebo si postavili nové. Původní obyvatelé zde většinou zůstali, jsou zde zvyklí a líbí 
se jim tady. Jejich složení se mění pouze přirozenou cestou.

Nová výstavba
Obec by se mohla dále rozvíjet, mladí lidé by chtěli stavět, ale nemají kde. Nemáme 

žádné obecní pozemky, žádná stavební místa. Ty, zdánlivě velké volné plochy nahoře, patří 
soukromým vlastníkům, kteří si je drží pro své děti. Brzdou výstavby je také ochranné 
pásmo ropovodu vedoucí přes náš katastr, které je nyní rozšířené na 150 m. Tím se zne-
hodnotily naše zahrady. Někteří z nás sice volné pozemky mají, ale stavět stejně nemohou, 
protože jim to kvůli hluku z dálnice nepovolí Hygiena. 

Jak se vám v Jáchymově žije?

Jaromír Rybníček (32) – předseda OV
Z mého pohledu se nám tady žije dobře. („Tak pochval ty svý poddaný“, žadoní přítomné 
ženy). Ano, musím říct, že v osadním výboru mám velkou oporu. Jsem tomu velice rád  
a chtěl bych jim touto cestou poděkovat. Někdy se stane, že musím vycestovat do zahraničí 
(pracuji na montážích), ale vždy jsem si jistý, že se na své kolegy a kolegyně mohu plně 
spolehnout, že všechno potřebné zařídí a ve všem mně vyjdou vstříc. 
(A děvčata dodávají:„My zase musíme pochválit našeho starosty“).
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Ing. Renáta Ševčíková (42)
Já odtud pocházím, žije se mně tady dobře a jsem spokojená. Trošku mě rozčiluje ta dál-
nice, ale o tom už byla řeč. V obci žije mnoho lidí, kteří pracují takzvaně „z domu“ a já 
jsem jednou z nich. Jako stavební projektantka zpracovávám mj. žádosti občanů pro akci 
„Zelená úsporám“. Jsem spokojená a snažím se také něco pro svoji obec udělat.
Pavlína Březinová
Jsem zde také spokojená a vzhledem k tomu, že mám malé děti, je pro mě důležitá ne-
jenom blízkost zaměstnání, ale také dostupnost školy a školky. Do zaměstnání v PBS ve 
Velké Bíteši (pracuji v konstrukci na „letecké“) jezdím autem a beru s sebou svoje děti.  
Kromě toho můžeme využít veřejnou dopravu – autobus jezdí do Bíteše téměř každou 
hodinu. Takže jsem spokojená.
Vlastimil Březina (52)
Připojuji se k předchozím názorům, jenom bych byl rád, kdyby se do života obce více 
zapojili mladí lidé. Sám se snažím pomáhat se svou malou stavební firmou. Zaznělo tady, 
co všechno se vybudovalo. Mám dojem, že naše generace byla jiná, a byl bych nerad,  
aby to po našem odchodu všechno skončilo. Ale jinak jsem spokojený, snažíme se dr-
žet partu, občas si někam společně zajedeme, autobusem nebo autem, a pobavíme se.  
Byli jsme například v brněnském pivovaru, také ve Vídni i jinde. Měl bych jedno přání, 
aby se zlepšily vztahy mezi lidmi. 
Robert Hladík (38) – bývalý předseda OV
Tady se žije dobře, jenom se ještě vrátím k těm autobusům. Dříve zde zastavoval každý, 
ale před čtyřmi roky se situace změnila a některé spoje zde už nezastavují. Podle mne je 
to tím, že město zkrátilo provozovatelům těchto spojů dotace. Dalším problém je, že lidé 
jedou brzo ráno do Bíteše k doktorovi a potom si nemají kam sednout. Dříve k tomu slou-
žila „Lesácká restaurace“, která byla otevřená od 6-ti hodin. Nyní, tito většinou starší lidé, 
mrznou na zastávkách  a čekají, až v 8 hodin otevřou „U Zdubů“. („Možná by pomohlo, 
kdyby U Zdubů otevřeli dřív“, navrhují přítomné ženy).  
Pavel Hofmann (46)
Také u mne převládá spokojenost, protože jsme tady taková partička, která se na všechno 
domluví, jak na práci pro obec, tak na zábavu. Například jsme si zajeli autobusem do Brna 
na Vánoční trhy a plánujeme cestu vlakem do Rakouska. Jinak bych se přimlouval za cy-
klostezku spojující Velkou Bíteš s Velkým Meziříčím. Slyšel jsem, že meziříčský starosta 
má o ni velký zájem. Pracuji jako kontrolor v PBS ve Velké Bíteši a do práce jsem jezdíval 
na kole. Nyní, co se opravuje ta dálnice, si to už netroufnu. 

Závěr
Vesnice nesoucí jméno svého prozíravého zakladatele, rytíře Joachyma ze Stettenhofenu, 

žije i po 220 letech na téměř nezměněném půdorysu. Vyměnilo se však mnoho generací, 
které si až do současnosti předávají poselství svého moudrého zakladatele. Přeji Vám, 
Jáchymovští současníci, aby také na Vás a na Vaši práci vzpomínaly budoucí generace  
s respektem a uznáním.
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Děkuji členům OV Jáchymova, zejména předsedovi Jaromíru Rybníčkovi i dalším pří-
tomným občanům, za přátelské přijetí a poskytnuté informace.  

Alois Koukola

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. 162:

V roce 1594 držel dům Tomáš Trnka. Po něm r. 1603 zakoupil dům za cenu 70 zla-
tých kovář Jakub Němec, jehož manželka Kuna zdědila na domě třetinový podíl. Později  
r. 1645 zakoupil dům již po Němcovi „v Růžové ulici za městem“ za cenu 60 moravských 
zl. Jan Březina. Roku 1654 dům již po Březinovi pořídil v ceně 30 mor. zl. původem Fran-
couz Jakub Duminy. Následně r. 1665 zakoupil dům „pozůstalý po Jakubovi Duminy  
a někdy Trnkovský“ mezi z obou stran pustými domy za stejnou cenu Jan Plaček. Měst-
ský úřad mu přitom udělil „polhotu“ (tj. osvobození od splácení domu a daní na podporu 
opravy či vystavění domu) na půldruhého roku. Za stejnou cenu zakoupil r. 1709 dům po 
Plačkovi, který zemřel před šesti lety, Jan Kozel. A „jsouc velmi zruinirovaný, k žádosti 
jeho slušné na čtyry léta polhoty jemu se udělují“.

Na opravu domu došlo ale až r. 1719, kdy „Jejich Opatrnosti páni radní prodali grunt 
pustý slove Plačkovský […] v Růžové ulici“ mezi stále pustými sousedními domy a v téže 
ceně Janu Vlkovi. A „jsouce jen toliko samé místo a on z gruntu stavěti musí, polhoty se 
jemu uděluje od zápisu tohoto čtyry léta. Po vyjití polhot při soudě k obci po 1 ½  zlatém 
moravském až do vyplnění nadepsané sumy pokládati má“. Vlk již r. 1721 prodal dále 
dům „který pustý ujal a vystavěl“ za cenu 40 mor. zl. Václavu Truskovi. V hotovosti 
za svůj náklad na vystavění domu přijal 21 rýnských zl. Dále r. 1742 zakoupil dům po 
Truskovi za tutéž cenu Jan Radešínský, který na uvedený zaplacený náklad vyplatil dě-

Dům čp. 162 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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dici Václavu Truskovi pouze 5 r. zl. Zbývající dluh 16 r. zl. byl vyrovnán až r. 1763 tak,  
že sirotci po Václavu Truskovi obdrželi od městského úřadu na místě vdovy Radešínské 
jen 12 r. zl. Roku 1770 zdědil dům stejnojmenný syn Jan Radešínský, „kterej následují-
cím, totiž Francovi povinen bude 6 zlatých rejnských a jednoho vola dáti, dvoum sestrám 
Anně a Elisabetě jedno pole pod 2 míry spolu, Anně pak 1 kráva, od kterej její sestře ja-
lovici odstaviti a vychovati má, patřiti bude“. František byl vyplacen r. 1783, kdy obdržel  
12 r. zl. 18 krejcarů, Alžběta pak r. 1793.

Radešínský pak r. 1800 prodal dům „i s tou při něm se vynacházející travní zahradou“ 
za 600 zl. Karlu Vaněrkovi. Vymínil si při tom, aby „v tom gruntě pro sebe a manželku 
svou sekničku k obydlí na svůj ale náklad vystaviti mohl, jakož taky půl tej v domě se vy-
nacházející komůrky užíval, kterou nápodobně na svůj náklad Jan Radešínský připraviti 
má“. A ještě téhož dne Karel Vaněrka nechal připsat dům svému synovi, rovněž klobouč-
níku Josefu Vaněrkovi s tím, „aby on svýmu otci 300 zlatých z toho gruntu svým časem,  
když jich žádat bude, vyplatil“. Josef Vaněrka prodal dům již r. 1805, a to za 1559 zl. Ma-
těji Harákovi z Čikova včetně povinnosti zachování výměnku pro Radešínské. Avšak Ha-
rák následujícího roku zemřel a dům zdědila jeho matka vdova Josefa Haráková. Ta ještě 
téhož r. 1806 prodala dům dále za 1180 zl. Jakubu Valachovi z Osové Bítýšky. Valach pak 
r. 1819 prodal „v Šrankovský ulici sousedský dům“ za 720 zl. tkalci Karlu Hortovi. Ten jej 
prodal r. 1826 bednáři Tomáši Rosendorfovi za 1550 zl. Od Rosendorfa jej pořídil r. 1830 
za 840 zl. kožešník Josef Neubauer.

Později r. 1853 koupil dům za 1940 zl. Ignác Fila. Poté r. 1862 koupili dům se zahradou 
za 1560 zl. Josef a Františka Suchomelovi, r. 1883 jej postoupili Marii Burianové. Roku 
1894 koupili dům František a Marie Fialovi. Posléze r. 1896 byl dům prodán v exekuci, 
novými vlastníky se stali Jan a Anna Hoblovi. Roku 1922 koupili dům František a Ma-
rie Blahovi, od kterých jej r. 1928 dále koupila Anna Sladká. Ta jej r. 1932 postoupila 
novomanželům Hynku a Marii Sladkým, kteří jej vlastnili ještě r. 1967. 

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 228,  
kn. č. 11788, fol. 202, 342, kn. č. 11789, fol. 54, 253, kn. č. 11792, fol. 13, 19, kn. č. 11797,  
fol. 132. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká 
Bíteš Růžová ulice, č. kn. vl. 100. Pozn.: 1 mor. zl. = 1 r. zl. 10 kr. = 70 kr.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY  
VE VELKÉ BÍTEŠI – ŠIŠKY ČI KNEDLÍKY?
Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů  
v prostředí Velké Bíteše.
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Oba pojmy - šišky a knedlíky - v běžném používání doposud nejsou navzájem jed-
noznačně vyhraněné. Jako šišky bývají označovány kupříkladu jak švestkové knedlíky  
z bramborového těsta vařené ve vodě, tak karbanátky z mletého masa smažené na sádle. 
Toto kolísání zaznamenal již před více než šesti stoletími Jan Hus ve svém „Výkladu del-
ším na desatero přikázání“ s tím, že jeden pojem považoval za český a druhý za německý. 
Již to napovídá, že knedlík je fenoménem přesahujícím národní hranice, fenoménem přímo 
středoevropským s těžištěm sahajícím od Alsaska po Česko, od Tyrolska a Slovinska po 
Horní Lužici.

V nejstarší české tištěné kuchařské knize z tiskárny Jana Severína mladšího nejspíše  
z 20. let 16. století jsou zmíněny oba pojmy. Kupříkladu pod názvem „šišky z telecího masa 
které slovú knedlík“ je míněn masitý pokrm. Do mletého telecího masa se měla přidat sla-
nina, hrozinky, zelená petrželka, pět vajec, vše posekat, okořenit pepřem a šafránem, osolit, 
vytvarovat šišky, vařit v horké vodě, přidat pepř, šafrán, sekanou petrželku a sekanou telecí 
bránici. Naopak bezmasé šišky se mohly udělat tak, že se středně udělaná míchaná vejce 
drobně posekala, zválela s bílou moukou, hrozinkami, petrželí a kořením, vytvarovaly se 
klobásy a pekly v sádle. Na to přišlo koření dle vkusu. „Šišky z bílého chleba“ se zase 
mohly dělat tak, že se jemná strouhanka na míse rozdělala na hustou kaši, přidal se šafrán 
a hrozinky. Směs se tvarovala pomocí lžíce a tyto šišky se osmahly na rozpáleném másle, 
pak na míse se měly šišky polít medem. Podobně „šišky z bílé mouky“ začínaly tak, že se 
mouka smíchala se smetanou, přidalo 6 vajec, šafrán, mírně se přisolilo a těsto se vypraco-
valo v bochník. Z něho se tvarovaly šišky, které se pekly na másle.

Moučné šišky bývaly běžným pokrmem i v Bíteši, jak je doloženo k roku 1679  
(viz lednový Zpravodaj), kdy pátek a sobota bývaly bezmasými dny. Tyto šišky či 
knedlíky prodělaly zejména v 19. století značný vývoj tak, že se ve Velké Bíteši  
v roce 1933 v hospodyňském kurzu vyučovaly recepty na knedlíky „houskové“ (těsto 
z „krupičkové“ mouky, soli, studeného mléka s vodou a rozmíchanými vejci, rozpuště-
ným máslem, před zavařováním se přidají osmahlé kostky housky, udělané knedlíčky 
se vaří dle velikosti ¾ až 1 hodinu), „krupicové“ (½ l krupice se spaří ½ l mléka, osolí 
se, do vychladlého se přidají 3 vejce a 15 dkg osmahlých kostek rohlíků, nechá se od-
počinout, vykrájené knedlíky se povaří v osolené vodě ¼ hodiny, hotové se posypou 
osmaženou houskou a omastí se), „dobrý knedlík v páře vařený“ (40 dkg mouky se 
zadělá mlékem s 3 žloutky a solí, do řídkého těsta se zamíchají na másle osmahlé kos-
tičky ze 4 housek spolu se sněhem ze 3 bílků, knedlíky se povaří v dobře vymazaném 
[plátěném] ubrousku ½ až ¾ hodiny), „knedlík pana hraběte“ (těsto z ¼ l mouky, soli, 
4 žloutků a ¼ l mléka, do vypracovaného odpočinutého těsta se zamíchá sníh ze 4 bílků 
a na másle osmahlé kostky ze 7 rohlíků, vleje se do máslem vymazaného a moukou vy-
sypaného hrnku a vaří se v páře hodinu) a „servitový knedlík s rajskou omáčkou“ (těsto 
z 1 kg vařených teplých strouhaných brambor, ¼ l mléka, 3 vejci a 2 lžícemi mouky, 
pepřem, strouhanou cibulí, muškátovým oříškem a ½ dkg kvasnic, podlouhlý knedlík 
zavěšený v ubrousku na vařečce se vaří v osolené vodě půl hodiny, poté nití nařezané 
plátky se opečou po obou stranách na másle).
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„Knedlíky jemné ku zvěřině“ dle receptáře Magdaleny Jeřábkové
Nakrájí se na kostky 2 žemličky, rozehřátou putrou [máslem] se pokropí, za chvíli rozmíchají 

se v žejdlíku [0,48 l] mléka 2 žloutky a 1 celé [vejce], na žemličku se to naleje, osolí a dá tolik 
mouky, aby knedlíčky byly raději řidší než husté. Jen maličko se v mouce zaobalí [a povaří se].

Zdroj: Rukopisný receptář bítešské Magdaleny Jeřábkové (1875–1964). Rukopisný receptář Antonie 
Jeřábkové (1916–2009), jehož základem jsou recepty z tříměsíčního hospodyňského kurzu absol-
vovaného ve Velké Bíteši ve dnech 1. 5. – 30. 7. 1933. Eva DITTERTOVÁ, Knedlík – kulinární 
fenomén střední Evropy, in: Krajiny prostřených i prázdných stolů II. : Evropská gastronomie v in-
terdisciplinárním přístupu, Pardubice 2017, s. 104–115. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, 
Praha 1927, reedice Praha 2012, s. 118, 129, 157, 187.

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XIII

Výstavba nové haly
Po roce 1960 začala poptávka po našich turbodmychadlech prudce stoupat a bylo nutné 

zvýšit výrobní kapacitu závodu alespoň čtyřikrát. Začaly projekční práce na nové výrobní 
hale, jejíž výstavba byla zahájena v roce 1962 a skončila  v roce 1965. Již během výstavby 
jsme chtěli využít některé její dokončené části pro výrobu, a proto byl v roce 1964 vydán 
předběžný souhlas k zahájení výroby a k přestěhování obráběcích strojů ze staré haly do 
nové. Ta byla postupně vybavována také novými stroji. Do provozu byla uvedena provi-
zorní trafostanice a ještě v roce 1963 byly zprovozněny dva kotle v nové kotelně.

Nová administrativní budova
Vedle této nové haly byla postavena třípodlažní sociální a administrativní budova,  

využívaná od roku 1965 a kolmo na tuto budovu byla po boku nové haly smontována krytá 
jeřábová dráha s pětitunovým jeřábem, určená pro skladování materiálu. 

Rekonstrukce závodu
Uvolněné plochy po přestěhování do nové haly, umožnily rozsáhlou rekonstrukci,  

která započala v roce 1965. Do staré haly byla přemístěna montáž turbodmychadel a me-
zisklad součástí a ve zbývající oddělené části bylo zřízeno učňovské středisko s kapacitou 
a vybavením pro 50 učňů. Nově byla postavena také rozvojová dílna pro výrobu atypic-
kých zařízení, zvláště pro slévárnu přesného lití. Pro výrobu v těchto nových prostorách 
byl organizován nábor  pracovníků.
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Prudký nárůst výroby
V roce 1965 vzrostla výroba zboží na 67,3 mil. Kčs/rok, oproti 13,2 mil. Kčs v roce 1960  

a počet zaměstnanců se zvýšil na 753, oproti 336 v roce 1960. Roční růst produktivity práce do-
sáhl přibližně 10 % a meziroční růst výroby zboží se pohyboval v hodnotách 19 až 58 procent. 
Mezi roky 1962 a 1963 se zvýšila výroba zboží o 58,7 %. Umožnily to již zmíněné modernější 
obráběcí stroje, zavádění výroby přesně litých součástí – zejména turbinových lopatek a celých 
věnců rozváděcích kol i nové materiály z chromových a chromniklových austenitických slitin.

V letech 1957 až 1970 bylo v bítešském závodě vyrobeno celkem 22173 turbodmychadel,  
v roce 1971 2181 dmychadel, v roce 1975 to bylo už 2 864 ks. Od roku 1980 se ročně vyrábělo 
asi 5000 turbodmychadel. V roce 1990 bylo vyrobeno jubilejní stotisící turbodmychadlo.

Bítešský závod pokrýval svými dmychadly celou potřebu tuzemských výrobců nafto-
vých motorů, tj. ČKD Praha, ČKD Hradec Králové, ČKD Hořovice i ZTS Martin a do roku 
1975 také potřebu malých turbodmychadel pro Tatru Kopřivnice a Liaz Jablonec. Závod 
vyvážel turbodmychadla také do zahraničí – do NDR pro SKL Magdeburg, do Sovětského 
svazu, v menším množství do Maďarska pro Ganz Mávag Budapest, do Polska pro HCP 
Poznaň a Zgodu Katovice a také do Jugoslávie pro Jugoturbinu Karlovac. V dalších le-
tech jsme se zaměřili na výzkum a vývoj vysokotlakých turbodmychadel  řady PTD 230,  
280 a 350 s poměrným stlačením 4.

Konstrukce turbodmychadel
Nárůst výroby, nutnost modernizace turbodmychadel a konstrukce nových typů pro vyšší 

stlačení, si vyžádaly reorganizaci i zvýšení počtu pracovníků v konstrukci turbodmychadel. 

Pracovníci konstrukce plnících turbodmychadel v roce 1965. (Vedoucí Ing. Eugen Tóth je uprostřed v kravatě). 
Foto: Archiv Jiřího Vlčka
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Novým vedoucím konstrukce byl od 1. října 1964 jmenován Ing. Eugen Tóth, který v této 
funkci vystřídal Ing. Stanislava Hepa, CSc. Ten byl pověřen funkcí vědeckého pracovníka, 
byl přímo podřízen technickému náměstkovi Josefu Ondrákovi a zabýval se převážně ter-
modynamickými výpočty a přizpůsobováním turbodmychadel na naftové motory.

Nová slévárna přesného lití
Přesně lité odlitky dosud vyráběla PBS v Brně na malém pracovišti vyhrazeném v provozu 

slévárny šedé litiny. Pracovalo se v téměř laboratorních podmínkách, ale s o to větším nadše-
ním. Pokusím se stručně a zjednodušeně popsat výrobu odlitků metodou vytavitelného modelu: 

Nejprve se na vstřikolisu odstřikne do formy voskový model součásti, zvětšené o pří-
davky na smrštění a na obrábění. Dnes se používají převážně kovové formy, ale v prů-
kopnických začátcích v Brně to byly také formy z umělých hmot, např. z dentacrylu – rů-
žovočerveného materiálu používaného na zubní protézy. Při jejich výrobě spolupracovali 
naši nástrojaři s místními zubními techniky. Potom se voskový model postupně namáčí 
do keramických směsí, nejprve do těch nejjemnějších, protože ovlivňují kvalitu povr-
chu odlitku a nakonec do těch nejhrubších, pevnějších, zajišťujících stabilitu skořepiny.  
Po vyschnutí následuje vytavení vosku a vyžíhání vzniklé skořepiny. Ta  se vloží do 
rámu, obsype pískem, aby se zpevnila a byla schopná odolat tlaku vlévaného kovu…  
(Pozn.: Je to pouze jedna z více variant).

Abnormální nárůst požadavků na přesně lité odlitky si vynutil výstavbu nové haly slé-
várny přesného lití přímo ve Velké Bíteši. Se zemními pracemi se začalo v roce 1966  
a stavba byla dokončena v roce 1968. Projektovaná kapacita byla 200 tun odlitků ročně  

Současné moderní robotizované pracoviště v obalovně bítešské slévárny.  |  Foto: Archiv PBS Velká Bíteš
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a celkové náklady činily 56 mil. Kčs. Většina technologického zařízení nové slévárny byla 
dovezena ze zahraničí a některá atypická zařízení byla zhotovena naší i podnikovou vývo-
jovou dílnou. Pro výrobu voskových modelů byl dovezen lis JENNY PRESS, pro vypa-
lování skořepin byla zakoupena čs. žíhací pec REALISTIK, pro tavení kovu byla dodána 
tavící pec ze ZEZ Praha a byly dovezeny – tavící pec HEREUS na 30 kg vsázky a vakuová 
tavící pec DEGUSSA na 250 kg předslitin. Pro tepelné zpracování odlitků byly pořízeny  
4 pece EBNER s ochrannou vodíkovou atmosférou. Pro konečnou úpravu odlitků tryská-
ním jsme zakoupili jemné tryskače SCHLICK.

V přilehlé části slévárny byly zřízeny laboratoře pro chemické a metalografické rozbory 
i pro mechanické zkoušky za tepla i za studena. Do související administrativní části bu-
dovy bylo přestěhováno celé oddělení technologické přípravy výroby, včetně konstrukce 
přípravků, nástrojů a měřidel.

Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

SPORT

TURNAJ VE FLORBALU

V sobotu 17. února se v hale TJ Spartak Velká Bíteš uskutečnil Turnaj mladších žáků 
ve florbalu, kterého se účastnilo celkem 7 týmů. Jako každý rok byly zápasy velice vyrov-

Společné foto vítězných týmů.  |  Foto: Otto Hasoň
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nané. Naštěstí se celý turnaj obešel bez zranění a všechny zápasy proběhly v pořádku a bez 
větších problémů.

Po několika zápasech, které trvaly 2x5 minut se do semifinále dostaly týmy Velké Bí-
teše, Zbraslav, Měřín starší kluci a Měřín mladší kluci. Bohužel tým Zbraslavi musel odjet 
dříve a tak finále, které se hrálo 2x8 minut dopadlo takto. Na třetím místě se umístil Měřín 
mladší kluci, druhé místo obsadil Měřín starší kluci a první místo získal tým TJ Spar-
tak Velká Bíteš. Chtěli bychom poděkovat organizátorům a všem zúčastněným týmům za 
skvělý turnaj a budeme se těšit zase příští rok.

Martin Vrábel

OSTATNÍ

OPRAVA ORDINAČNÍCH HODIN NA POLIKLINICE TYRŠOVA 
UL., VE VELKÉ BÍTEŠI:

Kožní ordinace:
MUDr. Vlasta Procházková
tel.: 566 532 411  Pondělí:  7.45 – 12.30 hodin

MUDr. Pavel Havlík
tel.: 566 532 411  Čtvrtek:  7.30 – 12.00 hodin

Logopedie: 
Mgr. Jana Krejčí  
tel.: 778 008 297 Pondělí a čtvrtek: 14.00 – 17.00 hodin

Redakce

BÁDÁNÍ KRÁLE ŠALAMOUNA

Při svém pravidelném čtení Bible jsem nedávno otevřela knihu Kazatel. Autorem není 
nikdo menší než sám král Šalamoun, o kterém je známo, že byl velmi moudrý a znal 
prý odpověď na každou otázku. Dal si za cíl pochopit podstatu a smysl života člověka, 
jak má správně žít, na co se zaměřit, aby byl šťastný a spokojený. Rozhodl se pozorovat 
různé lidi s různými povoláními a dovednostmi, s různými osudy a na různých místech. 
Svoje poznatky shrnul v knize Kazatel. Co napsal o svém pozorování?
Kniha Kazatel, 1. kapitola, verše 1 – 4:

Slova kazatele, syna Davidova, krále v Jeruzalémě. Marnost všech marností, řekl kazatel, mar-
nost všech marností, všechno je to marnost. Jaký užitek bude člověk mít z veškeré své námahy, 
když se bude namáhat pod sluncem? Generace odchází, generace přichází a země navěky zůstává.



32 |  Březen 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Občas, když jdu třeba po náměstí, si všímám lidí okolo sebe. Někdo spěchá do práce, 
jiný z práce domů. Někdo nakupuje, někdo čeká na autobus, někdo se jen tak prochází. 
Někdo se usmívá, někdo je ustaraný, jiní si povídají. Mnoho lidí, mnoho příběhů, různé 
starosti a radosti. Člověk se narodí, roste, učí se, pracuje, možná si založí rodinu, zestárne 
a nakonec odejde ze světa. Jaký má vlastně smysl veškeré snažení a práce člověka?  
Nepadá z toho někdy na vás deprese? Šalomoun to měl právě tak, čím více poznával 
lidské putování na zemi, tím víc dospíval k názoru, že všechno je marnost. 

Jaký je vlastně smysl lidského života? Vytvořit nějaké hodnoty, předat geny dalším ge-
neracím, žít dobrý život? Co nejvíc si užít ze všeho, co život nabízí, dokud to jde? Někdo 
žije pro svoje děti – chce jim zajistit kvalitní vzdělání, našetřit jim do života nějaké peníze. 
Někteří lidé hledají slávu, uznání, získání moci, někdo naopak zasvětí svůj život vzneše-
nějším cílům – ekologii, pomoci zvířatům, starání se o nemocné, výzkumu a dalším ideá-
lům. Věnují tomu mnoho úsilí, času, peněz a někdy i zdraví. Jednou každý člověk dospěje 
do okamžiku, kdy se dívá zpět na svůj život a hodnotí, zda to vše mělo smysl.

Život člověka určitě má smysl, vždyť proto přece Bůh stvořil člověka, a to nejen aby 
žil a pracoval na této zemi. Každý z nás má potenciál ve svém životě dokázat mnoho uži-
tečného, vytvořit hodnoty, které přetrvají věky. K tomu od Boha dostal různé dovednosti, 
nadání, cit a moudrost. Každý na něco jiného, abychom všichni společně tvořili celek, 
jehož jednotlivé části se dobře doplňují. Když každý bude dělat to, co je mu od Boha 
určeno, bude vše dobře fungovat. Pokud člověk vidí smysl v úsilí, které vynakládá, může 
prožívat radost a naplnění. K tomuto poznání nakonec došel i Šalamoun při svém bádání.

Pokud vás zaujalo téma smyslu života, přijďte si o něm popovídat. Ráda bych vás 
tímto pozvala na naše bohoslužby, které se konají každou druhou a čtvrtou (případně 
i pátou) neděli v měsíci v 17.00 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, mod-
litby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...)  
a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného občerstvení.

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

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný březen Věra Pokorná

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 98/2018 KONANÉ DNE 18. LEDNA 2018
  
2/98/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 97/2017 ze dne 8. 1. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 18. 1. 2018
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3/98/18/RM –  bere na vědomí rozpis rozpočtového opatření města č. 15/2017.
4/98/18/RM –  doporučuje ZM schválit aktualizovaný střednědobý výhled rozpočtu města Velká 
Bíteš na roky 2019 a 2020.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 12. 2. 2018
5/98/18/RM –  rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým 
zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32  Jihlava., č.:  91/2018. 
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 28. 2. 2018
6/98/18/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti 
veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 
kraje s Jihomoravským krajem, zastoupený JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského 
kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82  Brno. 
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 30. 4. 2018
7/98/18/RM  – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 6 na ulici U Stadionu 281, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 1. 2018
8/98/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 3, Masarykovo náměstí 84, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2018
9/98/18/RM –  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 16, U Stadionu 475, Velká Bíteš od  
1. 2. 2018 na dobu neurčitou a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 1. 2018
10/98/18/RM –  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302, na ulici U Stadionu 548, Velká 
Bíteš na dobu určitou od 01.02.12018 do 30.04.2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 1. 2018
11/98/18/RM –  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019  
a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2018
12/98/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 544/6 ostatní 
plocha, zeleň o výměře 53 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
13/98/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 
ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 80 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
14/98/18/RM –  doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt 
-  část pozemku p.č. 39 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou  

p.č. 39/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 za cenu 120,- Kč/m 
-  část pozemku p.č. 40 oddělenou geometrickým plánem č. 2456-367/2017 a nově označenou  

p.č. 40/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 za cenu 120,- Kč/m 
vše v k.ú. a obci Velká Bíteš s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše uvede-
ných pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
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15/98/18/RM –  doporučuje ZM směnit id. 83/519 
-  části pozemku p.č. 597/7 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl „a“ 

o výměře 187 m2 a 
-  části pozemku p.č. 597/4 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově označené díl „b“ 

o výměře 89 m2 
vše v k.ú. Křoví z vlastnictví města Velká Bíteš za 
-  id. 83/519 části pozemku p.č. st. 87 oddělené geometrickým plánem č. 423-355/2017 a nově  

označené p.č. 889 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 210 m2 
v k.ú. Křoví s doplatkem městu ve výši id. 83/519 z částky 1.650,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
16/98/18/RM –  rozhoduje schválit předložené Souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic 
pozemků týkající se pozemků p.č. 597/1 lesní pozemek, p.č. 597/2 orná půda a p.č. 597/7 orná půda 
v k.ú. Křoví.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
17/98/18/RM –  rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Masopustní průvod dne 13. 2. 2018 dle žá-
dosti Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace.
odpovědnost: starosta termín: 13. 2. 2018
18/98/18/RM – bere na vědomí oznámení Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové 
organizace o vyřazení majetku č.j. MÚVB/224/18.
19/98/18/RM –  rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu plynárenského zařízení, a to: 
-  plynárenské zařízení – STL plynovod – dimenze DN, Æ 63 o délce 19,1 m + 2 ks přípojek – di-

menze DN, Æ32 o délce 9,5 m v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – I. etapa na dobu 
neurčitou za roční nájemné ve výši 2.277,- Kč a 

-  plynárenské zařízení – STL plynovod – dimenze DN,Æ 63 o délce 658 m + 36 ks přípojek –  
dimenze DN, Æ 32 o délce 281, 45 m v k.ú. Velká Bíteš v lokalitě Babinec – Pod Základní školou –  
II. etapa na dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 16.906,- Kč.

odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 1. 2018
20/98/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 5713 
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 232 m2 v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
21/98/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt členský podíl v Bytovém družstvu města 
Velká Bíteš ve výši 350.000,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
22/98/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské 
sítě na Babinci – 1. etapa“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,  
IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění, navyšuje cena díla o 1.231.689,41 Kč včetně DPH 
a prodlužuje termín dokončení stavby.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 24. 1. 2018
23/98/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybu-
dování infrastruktury uzavíranou mezi městem Velká Bíteš a spol. JOKA Acces s.r.o., IČ: 05612799, 
se sídlem Skalice 197, 671 71 Skalice týkající se financování vybudování kanalizace a vodovodu 
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na p.č. 857/1 a p.č. 857/2 v k.ú. Velká Bíteš v rámci výstavby dvou bytových domů na p.č. 4609/1  
v k.ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
24/98/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu č. 13010446 o přeložce zařízení distribuční soustavy 
– plastového pilíře č. 001030044119 na pozemku parc. č. 1339/16 Na Valech ve Velké Bíteši se spo- 
lečností E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591 s předpokládanými náklady ve výši 
39.900 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 26. 1. 2018
25/98/18/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolu-
práci se společností E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice, jejímž předmětem je jednoměsíční pronájem elektromobilu pro potřeby MěÚ.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 19. 1. 2018
26/98/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout o tom, že ulice nacházející se: 
- na části pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Krátká“ nebo „Nad Hadrem“
-  na části pozemku parc.č. 2539/70 a pozemku parc.č. 2539/93 v k.ú. Velká Bíteš ponese název 

„Okružní“ 
- na části pozemku parc.č. 1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Valech“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 12. 2. 2018
27/98/18/RM – rozhoduje nesouhlasit s umístěním stavby kolny na pozemku parc.č. 2263/8 v k.ú. 
Velká Bíteš, a to na hranici s pozemkem parc.č. 2263/6 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města Velká 
Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 31. 1. 2018
28/98/18/RM – rozhoduje revokovat usnesení Rady města Velká Bíteš č. 30/92/17/RM ze dne 6. 11. 
2017 tak, že ho nahrazuje novým usnesením ve znění:
Rada města Velká Bíteš rozhoduje zveřejnit záměr směnit část pozemku p.č. 2263/6 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře  cca 635 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 15. 2. 2018
29/98/18/RM – schvaluje Koncepci prevence kriminality ve Velké Bíteši na roky 2018 – 2020.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 29. 1. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 99/2018 KONANÉ DNE 29. LEDNA 2018 
 
2/99/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 98/2017 ze dne 18. 1. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 29. 1. 2018
3/99/18/RM –  doporučuje ZM schválit Grantový program na rok 2018 Finanční pomoc postiženým 
dětem v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 12. 2. 2018
4/99/18/RM – doporučuje ZM vzít na vědomí rezignaci paní Mgr. Jitky Katolické na členství  
v kontrolním výboru. 
odpovědnost: starosta termín: 12. 2. 2018
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5/99/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 2, na ulici Masarykovo náměstí 67, Velká 
Bíteš na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019 a za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc mínus 30 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2018
6/99/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi měs-
tem Velká Bíteš a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko pro realizaci veřejné zakázky „Rekon-
strukce ulic Nová čtvrť, Velká Bíteš“ za účelem výběru společného dodavatele. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 31. 3. 2018
7/99/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností V – LUXO, s.r.o., se sídlem Polní 1385/20, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ: 26928493 předložený Dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění úklidových prací na MěÚ Velká Bíteš.
odpovědnost: tajemnice termín: 31. 1. 2018  
8/99/18/RM –  rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 1, Holubí Zhoř 38, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2019 a za nájemné 36,58 Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 1. 2018
9/99/18/RM –  rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu k bytu č. 11, Družstevní 584, Velká 
Bíteš, a to ke dni 31. 1. 2018.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11, Družstevní 584, Velká Bíteš na 
dobu neurčitou od 1. 3. 2018 a za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc mínus 20 % sleva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2018
10/99/18/RM – rozhoduje prominout měsíční nájemné ve výši 8.242,00 Kč za pronájem neby-
tového prostoru číslo 102 na adrese Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 5 paní Lence Dohnalové,  
IČ: 41588321, z důvodu omezeného užívání předmětného prostoru v průběhu oprav.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 28. 2. 2018
11/99/18/RM – rozhoduje snížit v ulici Lánice před prodejnou potravin počet parkovacích stání  
s parkovacím kotoučem na 2 a zároveň upravit platnost omezení na dobu  Po-Pá 6 – 18 a So 6 – 12.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 15. 3. 2018
12/99/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 125 zahrada  
o výměře 389 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
13/99/18/RM –  rozhoduje 
1. uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 10. 2017 k bytu č. 3 na ulici Tyršova 239,  
Velká Bíteš,
2. uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17. 10. 2017 k bytu č. 2 na ulici Tyršova 239,  
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 28. 2. 2018
14/99/18/RM – rozhoduje vyloučit všechny tři účastníky ze zadávacího řízení na „Revitalizaci ZŠ 
Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a zadávací řízení zrušit. 
Rada města Velká Bíteš rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti Ikis, s.r.o., Kaštanová 
496/123a, 620 00 Brno, IČ: 634 85 290 na zajištění opakovaného zadávacího řízení na stavební 
práce „Revitalizace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ a uzavřít s ní příkazní smlouvu s cenou 20.000 
Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 5. 2. 2018
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16/99/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na investiční 
akci „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Nová čtvrť – II. etapa“ ve výši 17.000,-  
Kč se Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513,  
v předloženém znění.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 15. 2. 2018
17/99/18/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření 
města č. 1/2018.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 12. 2. 2018
18/99/18/RM – doporučuje ZM nepřijmout nabídku úplatného nabytí spoluvlastnických podílů  
k pozemkům:
- p.č. 2538/5 trvalý travní porost o výměře 2453 m2,
- p.č. 2563/3 trvalý travní porost o výměře 3947 m2,
- p.č. 2563/4 trvalý travní porost o výměře 3031 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, a to:
- id. 1/28 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 38.000,- Kč,
- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,
- id. 1/168 pozemků p.č. 2538/5, 2563/3 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 1.000,- Kč,
- id. 2/21 pozemku p.č. 2563/4 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 20.000,- Kč
v rámci zákonného předkupního práva města Velká Bíteš jako vlastníka id. 7/21 výše uvedených 
pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
19/99/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na pořízení databázového systému MSSQL 
od společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava - Moravská Ostrava,  
IČ: 47676795 za cenu 163.708 Kč s DPH.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 2. 2018
20/99/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na realizaci optických prací na metropolitní 
optické síti od společnosti Optotel s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 25339851 v loka-
litě Návrší - průmyslová zóna Košíkov za cenu 164.760 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 15. 2. 2018
21/99/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím finančního daru účelově určeného Střední odbornou 
školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/914/18. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 15. 2. 2018
22/99/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
- část pozemku p.č. 4672 orná půda o výměře cca 152 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,
- id. ½ pozemku p.č. 4597/2 orná půda o výměře 346 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2,
- id. 1/32 pozemků p.č. 2535/6 trvalý travní porost o výměře 143 m2, p.č. 2535/7 trvalý travní po-
rost o výměře 809 m2, p.č. 2535/28 trvalý travní porost o výměře 105 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu  
120,- Kč/m2 
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí výše uvedených pozemků a jejich spoluvlast-
nických podílů.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 12. 2. 2018
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23/99/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti PROfi Jihlava, spol. s r.o.,  
Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228
a) na projektovou dokumentaci na akci „Výstavba okružní křižovatky sil. I/37, II/395 a II/602“  
v rozsahu technické studie za cenu 120.000 Kč bez DPH,
b) na projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce ulice Pod Hradbami“ v rozsahu dokumentace 
pro územní řízení za cenu 70.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Nikola Kučerová termín: 15. 2. 2018
24/99/18/RM – rozhoduje pověřit  odbor majetkový vypracováním koncepce dostavby technického 
zázemí zimního stadionu ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 28. 2. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 100/2018 KONANÉ DNE 12. ÚNORA 2018
 
2/100/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 99/2018 ze dne 29. 1. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 12. 2. 2018
3/100/18/RM – rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš,  
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení  
č.j. MÚVB/972/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 26. 2. 2018
4/100/18/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Velká Bíteš 
za rok 2018 s auditorem Ing. Pavlem Hrabákem, č. auditorského oprávnění 996, jednajícího jménem 
InForm Audit s.r.o.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2018
5/100/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 Pojistné smlouvy č. 2731319909 se spol. UNIQA 
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 20. 2. 2018
6/100/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Informačního centra a Klubu kul-
tury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1167/18.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
7/100/18/RM – schvaluje zadávací dokumentaci pro opakované zadávací řízení projektu „Revitali-
zace ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 26. 2. 2018
8/100/18/RM – rozhoduje stanovit jednorázovou úhradu za zřízení budoucího věcného bře-
mene k části pozemku p.č. 2085/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Velká Bíteš ve 
vlastnictví města Velká Bíteš dle Ceníku úhrady za zřízení věcného břemene pro inženýrské 
sítě, jiná zařízení a stavby na majetku města Velká Bíteš z důvodu uložení kabelu NN na části 
uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2018
9/100/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností G-Team a.s., IČ: 45358028, se sídlem Petrská 
1131/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, odštěpný závod Turbomachinery, Sadová 579, 595 01 Velká 
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Bíteš, dohodu o skončení nájmu k nebytovému prostoru číslo 101 v budově na pozemku parc.č. 
1339/4 v k.ú. Velká Bíteš, Sadová, 595 01 Velká Bíteš, ke dni 28. 2. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 28. 2. 2018
10/100/18/RM – bere na vědomí informace ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové orga-
nizace ze dne 9. 2. 2018 a doporučuje řediteli příspěvkové organizace řešit sběr elektroodpadu ve 
spolupráci s Technickými službami Velká Bíteš spol. s r. o.
11/100/18/RM – bere na vědomí informaci SDH Velká Bíteš o stavu vozidla Renault Trafic a pověřuje 
Technické služby Velká Bíteš spol. s r. o. zhodnocením stavu vozidla a rozsahu případných oprav.
odpovědnost: jednatel společnosti termín: 28. 2. 2018  
12/100/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Tomáše Sobotky, Hradecká 518, 588 
56 Telč, IČ: 76042995 na „Technický dozor objednatele „Rybník Bezděkov – rekonstrukce obec-
ního rybníku“ a „Rybník Březka – rekonstrukce obecního rybníku“ za cenu 40.000 Kč včetně DPH  
a uzavřít s ním předloženou příkazní smlouvu.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 28. 2. 2018
13/100/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvu o postoupení licence na spisovou službu informač-
ního systému Radnice Vera s Městem Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí,  
IČ: 00295671 za cenu 26 480Kč.
RM rozhoduje uzavřít smlouvu o udělení licence a podpoře provozu programového vybavení VERA 
Radnice se společností VERA, spol. s r.o., Praha 6 - Vokovice, Lužná 2 z důvodu optimalizace infor-
mačního systému městského úřadu.
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Tomáš Zedník termín: 28. 2. 2018
14/100/18/RM – schvaluje platový výměr Ing. Josefa Jelínka, ředitele  Informačního centra a Klubu 
kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace s účinností od 1. 3. 2018.
odpovědnost: rada města termín:  1. 3. 2018
15/100/18/RM – rozhoduje pokácet tyto stromy a keře:
1ks modřínu a 4ks smrku na pozemku parc.č. 849/6 v k.ú. Velká Bíteš
2ks smrku na pozemku parc.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš
1ks lípy srdčité na pozemku parc.č. 853 v k.ú. Velká Bíteš
5ks smrku a 2ks modřínu a 1ks borovice kleč na pozemku parc.č. 852/4 v k.ú. Velká Bíteš
1ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 847/3 v k.ú. Velká Bíteš
2ks stříbrného smrku a 1ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 850/1 v k.ú. Velká Bíteš
1ks jalovec- keř na pozemku parc.č. 849/7 v k.ú. Velká Bíteš
1ks jalovec- keř na pozemku parc.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš
1ks lípy srdčité na pozemku parc. č. 342/6 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše
ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 3. 2018
16/100/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností E.ON Česká republika, s.r.o. se sídlem: F. A. 
Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu dopravního prostředku 
a marketingové spolupráci, jejímž předmětem je prodloužení pronájmu elektromobilu pro potřeby 
MěÚ o jeden měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 19. 2. 2018
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Při příležitosti Mezinárodního dne žen,
přejeme všem ženám z našeho města a okolí,

všechno nejlepší, zdraví, spokojenost a dobrou pohodu.

Výbor ZO KSČM

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Rádi bychom koupili domek nebo pozemek ve Velké Bíteši. Nejsme realitka. 
Prosím, nabídněte! Moc děkujeme. Tel. 603 222 210.

VZPOMÍNÁME

Dne 7. února by se dožila naše milovaná maminka paní 
Helena Hlaváčková 91 roků. Kdo jste ji znali, 
věnujte jí s námi tichou vzpomínku. 
Nikdy na ni nezapomeneme.

Děkujeme, syn Stanislav a dcera Helena s rodinou

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 duben 2018: 16. března 2018. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce



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

41Březen 2018  |

Komerční sdělení / Inzerce



42 |  Březen 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce



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

43Březen 2018  |

Komerční sdělení / Inzerce



44 |  Březen 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce



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

45Březen 2018  |

Komerční sdělení / Inzerce



46 |  Březen 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

Komerční sdělení / Inzerce






