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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v samém závěru dubna byly otevřeny obálky uchazečů s ceno-
vými nabídkami na akci revitalizace základní školy Tišnovská 
– Za Školou. Nejnižší cenovou nabídku na zásadní a komplexní 
rekonstrukci nejstarších objektů školy ve výši dosahující 104 mil. 
Kč včetně DPH učinila společnost IMOS Brno, a.s.. S ohledem na 
předpokládanou dotaci ve výši cca 43 milionů Kč z evropských 
fondů, výběrová komise doporučila Radě města tuto nabídku vy-
užít. Rada města, která zasedala bezprostředně po skončení výbě-
rového řízení, rozhodla o přidělení zakázky uvedenému uchazeči. 
Po skončení standardní odvolací lhůty, vyplývající z procesu výběrového řízení, vybranou spo-
lečnost následně vedení města vyzve k uzavření smlouvy o dílo a zahájení stavebních prací. 
Termín dokončení stavby je dle nabídky předpokládán na konci května příštího roku.  

Do konce července by měly být opraveny poslední dva původní výtahy ve městských 
bytových domech U Stadionu č.p. 548c a 475c. Vítězem výběrového řízení na jejich re-
konstrukci je firma Výtahy s.r.o. z Velkého Meziříčí. Výtahy v bytových domech U Sta-
dionu mají zatím bezpečný provoz, nevyhovují však už současným normám a jsou již 
skoro na hranici své plánované životnosti. Proto jsme se je rozhodli vyměnit. Práce budou 
prováděny od poloviny května do konce července. V uvedených domech řešíme i první 
projekční návrhy revitalizace bytových jader. Nájemníci si budou moci v rámci revitalizace 
v koupelně vybrat mezi vanou a sprchovým koutem ve standardním provedení. V případě 
požadavku nadstandardního řešení budou s nájemníky dohodnuty individuální finanční 
podmínky rekonstrukce včetně jejich spoluúčasti. Realizaci plánujeme až od roku 2019, 
letos totiž soustřeďujeme veškeré síly na rekonstrukci základní školy.

Mezi ulicí Za uličkami a původními bytovými domy na Družstevní ulici byla zahájena 
realizace parkoviště pro obyvatele posledně vystavěného bytového domu společnosti SOK 
Třebíč. Navržené parkoviště dle projektu zabíhalo až ke starší zástavbě. Po dohodě s ob-
čany a vedením SOK byl rozsah parkoviště zmenšen, aby tak u původních domů zůstala 
část zeleně. Zbylá parkovací místa budou řešena městem a SOK v rámci dalších etap re-
vitalizace sídliště U Stadionu. Stavbu parkoviště na pozemku města financuje společnost 
SOK. Po dokončení bude předána bezplatně k užívání městu. Bude se jednat o volné par-
koviště, nebudou na něm vyhrazena místa pro konkrétní auta.

Na Babinci byly v průběhu dubna dokončeny poslední práce první etapy výstavby. V rámci 
druhé probíhající etapy se budeme snažit nutit dodavatele k lepší koordinaci realizace inženýr-
ských sítí a vlastní stavby, než tomu bylo v první etapě. Díky souběžné realizaci staveb vedení 
EON a pokládky chrániček pro telefony a datové kabely, které neprováděl dodavatel stavby, 
došlo totiž v první etapě výstavby k určitému časovému skluzu v plánovaném harmonogramu. 
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Dobu provádění výše uvedených inženýrských vedení ve druhé etapě proto chceme minimali-
zovat a dodržet předpokládané dokončení stavebních prací na Babinci na konci letošního roku.

Zastupitelstvo na dubnovém zasedání schválilo s jedinou výjimkou názvy pro nové ulice 
v lokalitě Babince. Byly prodlouženy ulice Sadová a Na Valech.  Nově vznikly ulice Krátká 
a Na Babinci. Pojmenování poslední nové ulice, na kterém se zastupitelé neshodli, bude opět 
projednáno v červnu. Na zasedání byl schválen rovněž název nové ulice Lomená, která bude 
odbočovat naproti BDS z ulice Vlkovské ke dvěma novým bytovým domům.

Na stejném zasedání zastupitelstva byla mimo jiné schválena změna územního plánu  
č. 9, která pak do konce dubna nabyla právní moci. Změna se týkala především území pod 
náměstím mezi potokem Bítýška a ulicí Pod Hradbami.  V současnosti stále ještě probíha-
jící změna územního plánu č. 8 bude připravena k projednání a schválení zastupitelstvem 
na začátku srpna v případě mimořádného termínu zasedání zastupitelstva nebo v říjnu na 
jeho řádném zasedání.  

S potěšením kvituji, že se Bíteš i okolní region probudil a lidé mají zájem v našem městě 
stavět rodinné domy. Pozemků však začíná být pomalu znovu nedostatek. Chci požádat ob-
čany, kteří na svých pozemcích nepřipravují vlastní výstavbu a mají zájem své pozemky pouze 
prodat, aby o tom vážně uvažovali. Připravujeme totiž v současnosti nový územní plán města  
a odbor životního prostředí Krajského úřadu v souladu se státní strategií ochrany půdního fondu 
nesouhlasí s dalším záborem orné půdy kolem Velké Bíteše. Požaduje vyřazení ploch, na kte-
rých se pět let nepřipravuje výstavba domů, z ploch stavebních pozemků. V novém územ-
ním plánu proto budeme hledat a přidávat plochy, které jsou reálně zastavitelné a vyřazovat ty,  
na kterých jejich majitelé nepřipravují žádný stavební záměr.

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Úterý 1. května 2018 v 8.00 hodin
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU: STANOVIŠTĚ – LOKALITA NA DOLECH 
Exkurze na mokřadní lokalitu Na Dolech u Stanovišť. Průvodce Ing. Ivo Hertl. 
Vlastní dalekohled výhodou. Vlastní doprava. Sraz u ZŠ Sadová. 
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš 

Od 2. května do 11. května 2018 od 8.00 do 15.30 hodin (v pracovní dny)
„KŘÍŽEM KRÁŽEM TVORBOU DĚTÍ“
Výstava prací žáků Základní školy Velká Bíteš
Slavnostní vernisáž ve středu 2. května v 16.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci 
s Informačním centrem a Klubem kultury
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Od 3. května do 5. května 2018 od 8.00 do 17.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ HASIČSKÉHO 
ZÁCHRANNÉHO SBORU KRAJE VYSOČINA
V souvislosti s oslavami svátku sv. Floriána, patrona hasičů, kominíků a vlastně všech profesí, 
které mají co do činění s ohněm, se široké veřejnosti otevřou brány všech 21 stanic profesio-
nálních hasičů v našem kraji. Velcí i malí příznivci hasičů se budou moci seznámit s naší prací, 
prohlédnout si zázemí jednotlivých stanic, techniku a vybavení. Školky a školy mohou tuto 
akci také využít k preventivně výchovné činnosti. Více informací na www.hzscr.cz/vysocina.
Organizuje: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Pátek 4. května 2018 od 9.00 do 17.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE FIRMĚ AG FOODS GROUP a.s.
Košíkov 72, Velká Bíteš
Organizuje: AG FOODS Group a.s., Košíkov

Pátek 4. května 2018 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE: „KRVAVÉ JAHODY“ – PŘEDNÁŠKA VĚRY SOSNAROVÉ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina, Základní škola Velká Bíteš ve spolupráci 
s Informačním centrem a Klubem kultury

Sobota 5. května 2018 v 8.30 hodin
12. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU „ZPĚT K PRAMENŮM“
Sraz účastníků v 8.30 hodin na návsi před kaplí sv. Magdalény v Jasenici.
Odjezd autobusu do Jasenice z náměstí Velké Bíteše je v 8.00 hodin.
Bližší informace na tel. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Organizují: Přátelé obce Jasenice

Úterý 8. května 2018 od 13.00 hodin
TRADIČNÍ ŽEHNÁNÍ MOTOREK S MODLITBOU ZA MOTORKÁŘE
Na parkovišti u První brněnské strojírny – směr Vlkov. Ve 13.00 hodin sraz, 
ve 14.00 hodin žehnání a v 15.00 hodin vyjížďka. 
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Úterý 8. května 2018 od 17.00 do 20.00 hodin
BÍTEŠSKÝ PODVEČER S DECHOVKOU
Hraje: Dechová hudba BOBRŮVANKA
Vstupné: 100 Kč, předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury
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Od 9. května do 15. června 2018 od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 16.00 hodin
VÝSTAVA OBRAZŮ HYNKA LUŇÁKA
Vernisáž výstavy v pondělí dne 7. května 2018 v 17.00 hodin
Výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Čtvrtek 10. května 2018 od 8.00 do 16.00 hodin
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 
tj. MŠ U Stadionu a MŠ Lánice (včetně MŠ Masarykovo náměstí) 
Bližší informace naleznete na webu: MŠ U Stadionu – www.msbites.cz, 
MŠ Lánice (včetně MŠ Masarykovo náměstí) – www.skolkabites.cz.
Organizují: Mateřské školy ve Velké Bíteši

Sobota 12. května 2018 v 17.00 hodin
„TÉMĚŘ DOKONALÝ SVĚT“ – autorské čtení a autogramiáda knihy Lenky Neterdové
Čajovna Koflík, Lánice 31, Velká Bíteš
Organizuje: Veronika Bártová

Neděle 13. května ve 14.30 hodin 
CYKLISTICKÉ ZÁVODY
Kategorie: předškoláci, 1. – 3. třída, 4. – 6. třída, 7. – 9.třída, dospělí. Jízda zručnosti 
a elegance, jízda na pomalost, štafeta. Helma povinná. U Základní školy na ul. Sadová. 
Organizuje: Kolpingova rodina Velká Bíteš

Od 14. května do 25. května 2018 od 8.00 do 15.30 hodin, 
sobota od 9.00 do 13.00, neděle od 13.00 do 16.00 hodin
„MEZI SNEM A REALITOU“ VÝSTAVA OBRAZŮ MARTINA ŠRÁMKA 
A PLASTIKY DŘEVOVAZEB DUŠANA TEJKALA
Slavnostní vernisáž v pondělí 14. května v 17.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 15. května  2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole Masarykovo náměstí
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Úterý 15. května 2018 v 19.00 hodin 
MIMOŘÁDNÝ KONCERT BPH – AGILE QUINTET
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh
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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

Čtvrtek 17. května 2018 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
Krátký hudební program bratrů Dudových.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Sobota 19. května 2018 od 8.00 hodin
40. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Organizuje: ZO Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory OÚ Jinošov, 
OÚ Hluboké a OÚ Krokočín

Neděle 20. května 2018 ve 14.00 hodin
KRÁLOVNIČKY 
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Žehnání ratolestí v pátek 
18. května v 18.00 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši.
Březské u Velké Bíteše
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska

Úterý 22. května 2018 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát na školní zahradě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Středa 23. května 2018 v 9.00 hodin
„TRAPAS NEPŘEŽIJU ANEB TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ!“
Rychlá pomoc slušného chování v autě i na rautu s Michaelou Dolinovou a Ladislavem 
Ondřejem. Představení nejen pro II. stupeň základních škol. Nutná rezervace na 
tel. č. 607 007 620, email: program@bitessko.com.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 24. května 2018 od 15.30 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ V RÁMCI ZUŠ OPEN
Kulturní dům, Vlkovská 482 Velká Bíteš 
Organizuje: Základní umělecká škola Velká Bíteš
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Pátek 25. května 2018 ve 14.30 hodin
PŘEDNÁŠKA MUDr. SVATOPLUKA HORKA A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš

Pátek 25. května 2018 od 17.30 hodin
NOC KOSTELŮ
v chrámu sv. Jana Křtitele. 
Pásmo pro děti, mše svatá, večerní program, výtvarné dílny, prohlídky věží. 
Bližší info na plakátech a webových stránkách.
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Sobota 26. května 2018 v 9.00 hodin
ZÁVODY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
Kontakt: Michaela Mynářová tel. č. 736 452 526
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota 26. května 2018 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE – trasa výletu bude upřesněna    
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub

Sobota 26. května 2018 od 11.00 do 14.00 hodin
XXV. ROČNÍK SRAZU VETERÁNŮ VYSOČINA 2018
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Veteran Praga Car Club Brno

Pondělí 28. května a středa 30. května 2018 od 13.00 do 16.00 hodin
ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÝCH A PRVNÍCH ROČNÍKŮ HUDEBNÍHO 
A TANEČNÍHO OBORU ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
V učebnách jednotlivých oborů Základní umělecké školy ve Velké Bíteši.
Přihlášky lze stáhnout z webu školy www.zusbites.cz 
v sekci dokumenty a vyplněné již přinést na příjímací řízení.
Organizuje: Základní umělecká škola Velká Bíteš

Středa 30. května 2018 od 8.00 do 14.00 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Základní škola Sadová Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Sadová, Velká Bíteš
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Středa 30. května 2018 v 15.00 hodin 
ŠKOLNÍ AKADEMIE VESELÉ ŠKOLKY
Vystoupí děti z Veselé školky U Stadionu, děti z „Bítešánku“ 
a z taneční skupiny „Mighty Shake“.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

KVĚTNOVÉ AKCE ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI VE VELKÉ BÍTEŠI:

Májové pobožnosti se budou konat po celý květen každou neděli v 19.00 hodin a dále 
každou středu a pátek v 18.40 hodin. 
Pěší pouť do Netína – sobota 5. května v 10.45 hodin odchod od fary v Bíteši.
Slavnost Nanebevstoupení Páně –čtvrtek 10. května – mše sv. v 8.00 a 18.00 hodin
Slavnost Seslání Ducha svatého – neděle 20. května – mše sv. v 8.00 a 9.30 hodin. 
Svatodušní vigilie v sobotu 19. května ve 20.00 hodin
První svaté přijímání – neděle 27. května v 9.30 hodin. 
Na této veliké slavnosti naše děti poprvé přijmou Tělo Kristovo. 

PŘIPRAVUJEME: 

Pátek 1. června 2018 od 8.30 hodin
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN 
Ukázky zásahu hasičů, výcvik Armády ČR, ukázka zásahu Vězeňské služby ČR, vystavená 
historická a současná vozidla dobrovolných a profesionálních hasičů, Policie ČR, Městské 
policie Velká Bíteš, Dopravní policie, Armády ČR, Zdravotnické záchranné služby Kraje 
Vysočina, odtahové služby ASSIST24, Český červený kříž Velké Meziříčí, ukázka dopravní 
techniky regionálních prodejců nákladních vozidel, ukázka sportovních oddílů TJ Spartak (vo-
lejbal, judo a moderní gymnastika), dětské hry, skákací hrad, trampolína, malování na obličej.
Prostranství před kulturním domem, přísálí kulturního domu, dětské hřiště u sokolovny  
a velká sportovní hala TJ Spartak
Den dětí Klubu kultury od 8.30 do 12.00 hodin, TJ SPARTAK od 15.00 hodin
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci 
s TJ Spartak a záchrannými složkami

Sobota 2. června 2018 od 14.00 hodin 
BÍTEŠSKÝ BEERFEST – I. ROČNÍK
Vystoupí: Kabát Revival, Renovace Rock, Wiggum the Chief, Juliet, Starý fóry 
Cihelna, areál kynologického klubu Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš 
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Neděle 3. června 2018 od 14.00 hodin
POHÁDKOVÝ LES
Starty skupin mezi 14.00 a 15.00 od bítešské radnice, 
zakončení na farní zahradě. Pro děti připraveno napínavé 
putování kouzelným lesem, ze kterého nikdo neodejde s prázdnou. 
Trasa povede okolo mateřské a základní školy do lesa směrem na Letnou, 
aby se posléze vrátila zpět do města na farní zahradu. 
Chybět nebude skákací hrad a soutěže. 
Všechny děti, které trasu úspěšně zvládnou, dostanou v cíli na farní zahradě malou odměnu. 
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL

Pátek 8. června 2018 od 17.00 do 20.00 hodin
BÍTEŠSKÝ PODVEČER S DECHOVKOU
Hraje: Dechová hudba GALÁNI 
Vstupné: 100 Kč, předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 19. června do 28. června 2018 od 8.00 do 15.30 hodin v pracovní dny
VÝSTAVA PRACÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠNOVSKÁ
Slavnostní vernisáž – úterý 19. 6. v 16.00 hodin
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola Tišnovská ve spolupráci 
s Informačním centrem a Klubem kultury

Úterý dne 26. června až pátek 17. srpna 2018
POHLEDY NA KRAJINU
Výstava fotografií Jany Molnárové. 
Malý výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 25. června od 17.00 hodin
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

ZPRÁVY Z RADNICE

PRODEJ STAVEBNÍCH POZEMKŮ 

Město Velká Bíteš prodává 
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–  část pozemku p.č. 2539/89 orná půda 
 o výměře cca 1427 m2,
– část pozemku p.č. 2539/90 orná půda 
 o výměře cca 1121 m2,
– část pozemku p.č. 2539/91 orná půda 
 o výměře cca 749 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš (Babinec).

Podrobnější informace jsou zveřejněny na www.velkabites.cz (úřední deska).

Jana Pelánová, majetkový odbor

ŠKOLY

PROJEKT ŘEMESLA A POVOLÁNÍ 

Vzdělávání dětí v mateřské škole není jen o přípravě  pro úspěšný vstup do základní 
školy, ale i o získávání širšího povědomí o okolním světě. Projekt Řemesla a povolání je 
jedním z témat, který je těmto znalostem nápomocný.

A protože se nejlépe učíme, když si něco prožijeme, vydali jsme se s dětmi ze Žluté třídy 
v rámci Projektu na exkurzi na SOŠ Jana Tiraye. Za laskavého doprovodu paní zástupkyně 
Bc. Ludmily Pecinové a pana učitele Bc. Jiřího Ulmana se děti mohly „naživo“ seznámit  
s řemesly a  různými druhy povolání.

Děvčata nejvíce zaujalo vybavení cukrářské výrobny a postupy při pečení cukroví. 
Kluky naopak nadchly CNC stroje na obrábění kovů. Před očima se jim ze surového mate-

Děti u CNC stroje na obrábění kovů.  |  Foto: Archiv MŠ Děti při pečení cukroví.  |  Foto: Archiv MŠ
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riálu vysoustružila šachová figurka, kterou si všechny děti mohly odnést domů na památku. 
Z dalších učeben se dětem zalíbilo i v učebně výpočetní techniky.

Na závěr si každý z nás odnesl dárkový balíček, dobrou náladu a příjemný pocit s přísli-
bem navázané spolupráce do dalších let. 

Příště třeba u Vás…
Lenka Jašková za kolektiv MŠ U Stadionu Velká Bíteš 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL VE VELKÉ 
BÍTEŠI, tj. MŠ U Stadionu a MŠ Lánice (včetně MŠ Masarykovo náměstí) na školní rok 
2018/2019 se koná ve čtvrtek 10. května 2018. Bližší informace ohledně zápisu do obou 
mateřských škol naleznete na webu: MŠ U Stadionu – www.msbites.cz, MŠ Lánice (včetně 
MŠ Masarykovo náměstí) – www.skolkabites.cz.

Kolektiv Mateřských škol ve Velké Bíteši

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

Veselá školka U Stadionu srdečně zve všechny rodiče, prarodiče, 
přátele  a příznivce školy na již tradiční ŠKOLNÍ AKADEMII – 
„Děti celého světa“, která se koná ve středu 30. května 2018 v 15.00 
hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. Svými vystoupeními vás 
děti zavedou do různých zemí celého světa… Vystoupí rovněž děti  
z „Bítešánku“ a z taneční skupiny „Mighty Shake“.

Kolektiv Mateřské školy U Stadionu

PÁTÝ ROČNÍK PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

Léto a prázdniny se blíží nezadržitelným tempem. A i letos se uskuteční příměstský 
tábor pořádaný Mateřským centrem Bítešáček a Kolpingovou rodinou. Již pátý ročník se 
uskuteční v termínu 30. 7. – 3. 8. 2018. Tábor je určen pro děti ve věku od 4 let (nebo pro 
ty, které chodí již alespoň rok do školky, zvládnou dlouhé vycházky a nevyžadují postýlku 
k poobědovému spánku) do 7 let (pro děti, které v červnu ukončí 1. třídu).

Zázemí tábora bude v kulturním domě ve Velké Bíteši, kde má MC svou hernu. Vyu-
žívat budeme farní zahradu, oranžové hřiště a podíváme se i na další zajímavá místa ve 
Velké Bíteši. Pro děti je zajištěna celodenní strava (svačina, oběd, svačina) i pitný režim. 
Děti se mohou těšit na zábavně prožité dny, pestrý program a nesčetné množství her a nej-
různějších aktivit. Cena tábora je 1000 Kč (cena zahrnuje stravu, pitný režim, program). 
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Přihlášku na tábor naleznete na stránkách farnosti (http://velkabites.farnost.cz), Bítešska 
(www.bitessko.com), nebo vám ji můžeme zaslat mailem (napište si o ni na jstrechova@
seznam.cz).

Za MC Bítešáček, Kolpingovu rodinu a tým vedoucích
Ivana Cendelínová, Jana Střechová a Ladislav Koubek

PROJEKT JARO 2018 

Tradičně prvním společným poči-
nem žáků 6. tříd po jejich příchodu 
na 2. stupeň je projekt související  
s příchodem jara. Tento projekt je 
realizován prostřednictvím roz-
ličných žákovských aktivit přímo  
v jednotlivých vyučovacích hodi-
nách během jednoho týdne. Na zá-
věr  žáci shrnují a hodnotí své ak-
tivity formou prezentací a výstupů, 
kde ukazují, co v hodinách vytvořili 
a co nového se naučili nebo dozvě-
děli. Třídní učitelé V. Poláchová, R. Křípal a M. Vlčková  práci žáků ocenili jako zdařilou.

22. 3. jsme využili nabídky vzdělávací agentury Edhance z Ústí nad Labem. Do Velké 
Bíteše tamější pracovníci zavítali s vzdělávacím  programem Nestlé pro zdraví dětí. Paní 
učitelka M. Velebová zdůraznila zaměření projektu na oblast výživy a zdraví, motivaci  
k osvojení zásad vyváženého stravování  a rozvoj  pohybové  aktivity. Žáky  třetích,  
sedmých i osmých tříd takto pojaté vyučování velmi bavilo.

Otázka „čím budu“ zaměstnává děti již dlouho před tím, než opustí základní školu.   
Abychom s výběrem vhodného budoucího povolání (střední školy) žákům 8. ročníku po-
mohli, nabízíme v rámci projektu o volbě povolání návštěvu  místních firem a provozoven, 
kde žáci sami kladou dotazy a zjišťují, co konkrétní pracovní pozice obnášejí. Za třídní 
učitele osmých ročníků poděkovala 
paní učitelka M. Velebová  oslove-
ným firmám za milé přijetí. Jedná 
se o Strojírnu Slavíček, MŠ U Sta-
dionu, Domov bez zámku, Kadeř-
nictví Anděla, Lékárnu U Tří sloupů, 
městskou policii, městský úřad, ha-
siče, Pevoplast Bezděkov, Zahrad-
nictví Pelán, Květinářství Drlíčková, 
Železářství Žaloudek, Stamal colour 
Krupička, Horácké autodružstvo.

„Čím budu“.  |  Foto: Naděžda Malcová

„Projekt jaro“.  |  Foto: Věra Poláchová
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Jako i v uplynulých letech i letos připravili žáci základní školy pro diváky cyklistického 
závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš doprovodný program. Pan ředitel Z. Strašák 
zmínil, že zájemci se mohli procvičit na rotopedech, případně si zastřílet na florbalovou 
branku. Soupeřilo se v počtu ujetých kilometrů - na rotopedu a na kole. Cyklisté ujeli  
v čase vítěze 162 km, naše snažení vyneslo 124.57 km. Ve srovnání s loňským rokem (103 
km) jsme se polepšili. Během závodu byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže KOLO  
A JÁ. Žáci soutěžili v kategoriích 1. až 3., 4. až 6. a 7. až 9. třída. Vítězi těchto kategorií 
se stali Klára Kotlanová z 2.B, Anna Holánková ze 4.C a Monika Havlišová z 8.B, která je 
rovněž absolutní vítězkou a obdržela cenu starosty.

Eva Čermáková, pedagog

DOPROVODNÝ PROGRAM CYKLISTICKÉHO ZÁVODU

Žáci základní školy připravili pro 
diváky cyklistického závodu Velká Bí-
teš – Brno – Velká Bíteš doprovodný 
program.

Pro zájemce byly připraveny roto-
pedy, na kterých se procvičovaly pře-
devším děti. Chlapci zase stříleli na 
florbalovou branku.

Na dalším, speciálním rotopedu jsme 
soupeřili s cyklisty o to, kdo ujede bě-
hem závodu větší vzdálenost. Cyklisté 
ujeli v čase vítěze 162 km, naše snažení 

vyneslo 124.57 km. Ve srovnání s loňským rokem (103 km) jsme se polepšili.
Během závodu na různých rotopedech našlapal Tomáš 60 a Mirek 40 kilometrů. Během 

závodu byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže KOLO A JÁ. Žáci soutěžili v kategori-
ích 1. až 3., 4. až 6. a 7. až 9. třída. Vítězi těchto kategorií se stali Klára Kotlanová ze 2.B,  
Anna Holánková ze 4.C a Monika Havlišová z 8.B.

Cenu žákovského parlamentu získal Štěpán Sebastian Sokol z 1.B. Absolutní vítězkou 
se stala a cenu starosty obdržela Monika Havlišová z 8.B.

Zdeněk Strašák, ředitel školy

ŽÁCI ZŠ TIŠNOVSKÁ 116 OBSADILI PRVNÍ MÍSTA  
V RECITAČNÍ SOUTĚŽI

Dne 27. března se na Základní a praktické škole ve Velkém Me-
ziříčí konalo krajské kolo recitační soutěže „Já a básnička“. I naše 
škola vyslala tři zástupce. Všichni jsme jim drželi pěsti a byli jsme 
mile překvapeni, když naši soutěžící přivezli tři diplomy.

Výtvarná práce Moniky Havlišové.  |  Foto: Archiv školy
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Soutěž byla rozdělena na tři věkové katego-
rie a porota hodnotila paměť soutěžících, jejich 
přednes i obtížnost recitované básně. V nejmladší 
kategorii vyhrála Anetka Berková s básničkou 
Karkulka od Františka Hrubína první místo. Kája 
Orságová obsadila s básní Zimní láska od Karla 
Benetky třetí místo. V kategorii nejstarších sou-
těžících porotu nadchla Gabča Šrámková s verši 
O králi a vose od Vítězslava Nezvala a svým vý-
konem si zasloužila také první místo. Všem moc 
gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Eva Ulmanová

SOŠ JANA TIRAYE VEDE ŽÁKY K SOCIÁLNÍMU CÍTĚNÍ 

V úterý dne 20. března 2018 se naše škola již tradičně zapojila do sbírky s názvem Jarní 
srdíčkové dny. Jedná se o celorepublikový projekt organizace Život dětem, která finančně 
pomáhá vážně nemocným dětem po celé České republice. Hradí jim dlouhodobé rehabili-
tace, kompenzační pomůcky, ozdravné pobyty a jiné zdravotnické vybavení. Tato organi-
zace je transparentní, protože přispěvovatelé mohou na webových stránkách http://www.
youtube.com/user/Zivotdetem zhlédnout videa některých rodin, kterým se dostalo pomoci.   

V letošním roce prodávaly čtyři dvojice žáků naší školy různobarevné propisky s lo-
gem Život dětem a magnetky. Cena každého ze zmíněných předmětů činila 30 Kč. Po-
děkování a pochvala patří žákům a žákyním třídy 2. A – jmenovitě Vendule Valičkové,  
Lucii Augustové, Kláře Březkové, Zuzaně Pezdové, Haně Uhrové, Davidu Horkému,  
Romanu Kroutilovi a Dominiku Valovi. 

S potěšením lze konstatovat, že díky pedagogům, žákům a zájemcům z řad veřejnosti činil 
výtěžek sbírky celkem 4 801 Kč. Všem zmíněným patří velké poděkování, neboť ukázali,  
že sociální cítění má stále své pevné místo v naší společnosti.  

Veronika Zachovalová, učitelka    

SOŠ JANA TIRAYE MÁ TŘETÍHO NEJLEPŠÍHO  
MECHANIKA SEŘIZOVAČE V ČR

Ve dnech 19. - 21. 3. 2018 jsme se zúčastnili celostátní odborné soutěže KOVO Junior 
2018 „České ručičky“ O nejlepšího mechanika-seřizovače v ČR, kterou organizuje Cech 
kovo ČR. Do soutěže se zapojilo 15 žáků z 13 škol z celé České republiky. V letošním roce 
ji pořádala Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov. Naši školu 
reprezentoval Aleš Katolický, žák čtvrtého ročníku oboru Mechanik-seřizovač, a to na zá-
kladě postupu z třetího místa krajského kola.

Ocenění v recitační soutěži.  |  Foto: Zora Zezulová
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Soutěž se skládala ze tří částí. V první 
z nich měli studenti vytvořit náročný pro-
gram dle výkresové dokumentace. Druhá 
část zahrnovala zhotovení programu „jed-
nodušší“ součástky, která se později vy-
ráběla na CNC stroji. Třetí úkol obsaho-
val výpočty lícování, řezných podmínek  
a praktické měření různými měřidly. Pro-
gramovalo se dle výběru studenta - buď 
v systému Sinumerik Operate 4.5. Ed. 2, 
nebo v systému Dialog Heidenhain 530i.

Žák Aleš Katolický prokázal své 
schopnosti a dovednosti na tak vysoké 
úrovni, že se umístil na úžasném třetím 
místě, a tím se stal třetím nejlepším me-
chanikem-seřizovačem v ČR. Rád bych 
mu nejen za sebe, ale i za ostatní učitele 
naší školy pogratuloval a poděkoval za 
skvělou reprezentaci.  

Vladimír Marek

V SOUTĚŽI „O NEJLEPŠÍHO OBRÁBĚČE KOVŮ V ČR“  
JSME ZÍSKALI 2. MÍSTO

V České republice se v průběhu každého školního roku koná v příslušných oborech 
řada soutěží odborných dovedností žáků středních škol. Tyto soutěže mají své pevné místo  
v systému soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání MŠMT, a jsou pro daný školní rok 
pravidelně uváděny ve Věstníku MŠMT ČR.

Ve dnech 18. až 20. 4. 2018 
uspořádala VOŠ a SOŠ Žďár nad 
Sázavou celostátní soutěž žáků 
učebního oboru obráběč kovů, za-
měřenou na soustružení. Tato sou-
těž proběhla pod patronací radní 
Kraje Vysočina pro oblast škol-
ství, mládeže a sportu Ing. Jany 
Fialové. Finančně ji podpořil  Kraj 
Vysočina. Vyhlašovatelem této 
soutěže byl CECH KOVO ČR. 

Soutěž je součástí celostátní 
přehlídky České ručičky. Tuto Jakub Chytka uprostřed.  |  Foto: Archiv SOŠ J. Tiraye

Aleš Katolický (první zprava) – třetí nejlepší žák v 
oboru Mechanik seřizovač.  |  Foto: Vladimír Marek
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přehlídku dovedností organizují Jihomoravský kraj, Ministerstvo školství mládeže a tělo-
výchovy a další partneři.

Hlavním cílem akce je jednak podpora rozvoje řemesel a posílení postavení učňovského 
školství v očích veřejnosti, ale také ocenit talentované žáky, ale zároveň i zvýšit povědomí 
o významu učňovských oborů mezi dětmi a jejich rodiči, ale i celé veřejnosti.

A právě tohoto klání se zúčastnil i žák SOŠ J. Tiraye ve Velké Bíteši Jakub Chytka,  
jakožto nejlepší účastník v Krajské soutěži v odborných dovednostech v soustružení. 

Úkolem všech zúčastněných byly dva úkoly: 
1. Praktická část – soustružení dvou součástí dle technického výkresu.
2. Teoretická část – rozbor uložení, výpočet řezných podmínek, měření součástí.
Na objektivní vyhodnocení dohlížel supervizor, rozhodčí a hlavní rozhodčí.

 
Soutěže KOVO JUNIOR 2018 se zúčastnilo celkem 19 žáků z 10 krajů celé ČR.  

V této velice těžké a náročné soutěži Jakub Chytka vybojoval velmi pěkné 2. místo. 
Je to obrovský úspěch být 2. nejlepším žákem – Obráběčem kovů v celé ČR. Nejen 

Jakubovi, ale i mistrům SPV PBS a učitelům SOŠ J. Tiraye, patří opětovné poděkování za 
vzornou reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye, ale i Střediska praktického vyučování a První 
brněnské strojírny Velká Bíteš, a.s., kde žáci vykonávají odbornou praxi.

Aleš Janíček, SPV PBS Velká Bíteš

CELOSTÁTNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ  
ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL ČR 

V měsících únoru a březnu proběhly okresní a krajské soutěže žáků ZUŠ v hudebních 
oborech: hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje a soutěž v sólovém a komorním zpěvu. 
Konkurence byla opravdu veliká, i přesto se žáci bítešské ZUŠ umístili na předních místech.
Okresní kolo v oboru hra na dechové nástroje ve Velkém Meziříčí
1. kategorie: Natálie Izabela Stará 2. místo
2. kategorie: Nela Vodová 1. místo s postupem do krajského kola                                 
3. kategorie: Aneta Vyskočilová 2. místo                      
4. kategorie: Nikol Pavlíčková 1. místo s postupem do krajského kola
5. kategorie: Martin Ráček 2. místo 
 Vojtěch Hudec 2. místo
 Viktorie Kroulíková 2. místo
6. kategorie: Terezie Božková 3. místo
 Pavel Janšta 2. místo
7. kategorie: Ondřej Turek 2. místo
8. kategorie: Jakub Janšta 2. místo
9. kategorie: Adam Plucek 1. místo s postupem do krajského kola
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V krajském kole v Jihlavě se Nela Vodová, Nikol Pavlíčková a Adam Plucek umístili 
na druhých místech.

Okresní kolo v oboru sólový a komorní zpěv v Bystřici nad Pernštejnem
0. kategorie: Michal Koukola 1. místo
 Gita Hadašová 3. místo
1. kategorie: Elen Brůžičková 3. místo
5. kategorie: Adéla Ráboňová 1. místo s postupem do krajského kola
6. kategorie: Kristýna Švábová 2. místo
8. kategorie: Anna Jirglová 1. místo s postupem do krajského kola
    duo Jirglová-Ráboňová 2. místo 

V krajském kole v Jihlavě získala Anna Jirglová čestné uznání, Adéla Ráboňová  
postoupila do celostátního kola v Turnově.

Krajské kolo v oboru hra na bicí nástroje v Novém Městě na Moravě
5. kategorie: Tomáš Strašák  2. místo 
7. kategorie: Jindřich Macholán 2. místo
3. kategorie: TomTom Band 2. místo        

Oceněné děti ve hře na dechové nástroje.  |  Foto: František Kratochvíl
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Všem žákům a jejich pedagogům děkuji za vzornou reprezentaci naší školy a přeji 
mnoho dalších hudebních úspěchů. 

František Kratochvíl

INFORMACE O VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019

Zápis do přípravných a prvních ročníků hudebního a tanečního 
oboru je v pondělí 28. května 2018 a ve středu 30. května 2018 
od 13.00 do 16.00 hodin v učebnách jednotlivých oborů ZUŠ.

Počet přijímaných žáků je omezen celkovou kapacitou 
školy (300 žáků) povolenou MŠMT.

Obor hudební 
Orientační talentová zkouška, vyplnění přihlášky a zápis v učebně houslí 
(přízemí - p.uč. Barbora Ryšánková)

Obor taneční 
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ 
(přízemí - p.uč. Nikola Spurná) 

Oceněné děti v sólovém a komorním zpěvu.  |  Foto: František Kratochvíl 
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Obor výtvarný  
Příjímací řízení se pro školní rok 2018/2019 nekoná.

Přihlášky lze také stáhnout z webu školy www.zusbites.cz v sekci dokumenty a vypl-
něné již přinést na příjímací řízení.

František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Velká Bíteš

KULTURA

BÍTEŠANÉ NA OBLASTNÍ PŘEHLÍDCE ZPĚVÁČKŮ V BRNĚ  

V neděli 8. dubna 2018 se konal 43. ročník soutěžní přehlídky dětských interpretů lidové 
písně pro oblast Brno a širší okolí nesoucí název Černovický zpěváček. Soutěž každo-
ročně pořádají soubory Májek a Májíček ve spolupráci se Sdružením přátel folkloru v Brně  
v kulturním domě U Lípy na Charbulově ulici. Z Velké Bíteše se do Brna vydala skupina 
šesti zpěvaček. Soutěž bývá rozvržena do tří věkových kategorií. Zlata Kolková, Veronika 
Jirglová a Anežka Smutná vystoupily v první kategorii určené pro děti od předškolního 
věku do 7 let. Ve druhé věkové kategorii (od 8 do 11 let) Bítešané neměli zastoupení.  
V třetí kategorii (od 12 do 15 let) vystoupila v prvním kole Anežka Spurná. V druhém kole, 
v soutěži o absolutního vítěze, Vendula Kmentová (vloni druhá) a Tereza Smutná (vloni 
první). Všechny účastníky doprovázela cimbálová muzika Šmytec. Rozhodování poroty 

Zleva: T. Smutná, A. Spurná, V. Kmentová, A. Smutná, Z. Kolková, V. Jirglová.  |  Foto Silva Smutná
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nebylo lehké, poněvadž výkony všech zpěváků byly velice zdařilé. Bronzovou medaili si 
ve své kategorii domů přivezla Zlata Kolková, jež byla současně nejmladší účastnicí celé 
soutěže - gratulujeme jí a děkujeme skupině našich zpěvaček za úspěšnou reprezentaci.

 Silva Smutná

„DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ“ NAVŠTÍVILO VELKOU BÍTEŠ

Komedii Jiřího Justa, která vy-
chází ze seriálu Domácí štěstí s Ivou 
Hüttnerovou, o manželském páru  
„v krizi“, jsme mohli vidět ve čtvrtek 
12. dubna v 19.00 hodin v kulturním 
domě ve Velké Bíteši. 

Rázná žena Vilemína Grunto-
rádová v podání Ivy Hüttnerové 
je dáma s prořízlou pusou, která 
čmouhy na zrcadle  i na duši  umývá 
slivovicí, koberce čistí hovězí žlučí  
a má alergii na uklízení. Vilemína 
nastoupila do domácnosti marketingové ředitelky Diany, kterou si zahrála Michaela Doli-
nová, a jejího manžela, bohéma, kytaristy Huga v podání Davida Suchařípy. 

S vražednou otevřeností a se slovy: „Děti moje, řeknu to upřímně, ale s taktem: Vaše 
praktikování v loži manželském nestojí za nic!“ začala takto Vilemína řešit manželské sou-
žití, a to s bezednou zásobou léty prověřených rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly 
naše babičky. Připomněla jim, jak si mají jeden druhého vážit a jak třeba funguje „sporýš 
lékařský“ i celer v manželském loži.

Kdo ale nakonec potřeboval trochu „vypomoci“, bylo překvapením „nakonec“… Vše ale 
dopadlo dobře a domácnost obrácená „naruby“ byla uvedena zpět do „štěstí manželského“.

Skvělý výkon Ivy Hüttnerové, Michaely Dolinové i Davida Suchařípy sklidil na konci 
celého představení velký potlesk od publika. 

Klub kultury Velké Bíteše

„MEZI SNEM A REALITOU“ – POZVÁNKA NA VÝSTAVU 

Ve výstavní síni Klubu kultury se od 14. května do 25. května uskuteční výstava s ná-
zvem „Mezi snem a realitou“. Své obrazy zde vystaví Martin Šrámek a Dušan Tejkal 
doplní výstavu svými plastiky dřevovazeb. 

„Vítejte ve světě fantazie, na křehké hranici mezi snem a realitou. Magickou nocí zde 
září světla vzdálených galaxií, vnímáte stopy pradávných civilizací, slyšíte ozvěnu sta-

Z představení ve Velké Bíteši.  |  Foto: Otto Hasoň
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rých bájí a mýtů, procházíte hlubokým 
lesem elfů a víl, obklopuje vás energie 
tajemných míst …Je to svět tak vzdálený 
a přeci tak blízký, svět ukrytý kdesi hlu-
boko v každém z nás.“

O své tvorbě malíř a grafik Martin 
Šrámek říká:

„Chtěl bych prostřednictvím mých 
obrazů přenést lidi do světa, ve které je 
hranice mezi skutečností a fikcí či snem 
jen velice křehká. Realita se stává snem 
a sen se pozvolna mění v realitu. Možná 
Vám mé obrazy budou připadat jako 
pohledy do jiných vesmírných světů, 
kde neplatí pozemské fyzikální zákony 
a věci, krajina či postavy nemusejí 
mít vždy jasný, definovaný charakter. 
Možná zde naleznete i trochu tajemna či 
magie, ale pokud na Vás mé obrazy za-
působí alespoň trošičku pozitivně, pak je 
to dobře. A jestli ne, pak doufám, že ale-
spoň potěší Vaše oči a pohladí Vaši duši. 
A o to přece v dnešní uspěchané době 
plné stresu nejvíc jde…“ Více informací 
na: www.martinsramek.eu.

Spoluvystavovatelem je Dušan Tej-
kal, který žije a pracuje v Brně. V 60. až  
80. letech se jako výtvarník věnoval tvorbě 
z kůže, především šperkům, dózám, relié-
fům a knižní vazbě. Od 80. let se intenzív-
něji věnuje plastikám ze dřeva. Preferuje 

tvrdé dřevo, jako je akát, které dotváří specifickým způsobem moření. Jeho práce je zastou-
pena ve sbírkách Moravské galerie Brno a v mnoha soukromých sbírkách. Je členem Unie 
výtvarných umělců ČR a uměleckého sdružení Art-kolegium. Uskutečnil mnoho autorských 
a společných výstav v České republice, na Slovensku, v Rakousku a v Německu.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v pondělí 14. května v 17.00 hodin. Výstava 
bude otevřena pondělí až pátek od 8.00 do 15.30 hodin, sobota od 9.00 do 13.00,  
neděle od 13.00 do 16.00 hodin.

Těšíme se na vás. 
Klub kultury Velké Bíteše

„Rapsodie v zelené“.  |  Foto: Archiv Martina Šrámka

„Modrá“.  |  Foto: Archiv Dušana Tejkala
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HOUSLOVÝ RECITÁL JIŘÍHO VODIČKY

Poslední řádný koncert letošní  
21. sezony Bítešského hudeb-
ního půlkruhu je za námi. Věřím,  
že všechny koncerty v průběhu roku 
přinesly obohacující zážitky našim 
pravidelným návštěvníkům a možná 
přilákaly i některé nové posluchače. 
Houslista Jiří Vodička a klavírista 
Martin Kasík skvěle završili celou 
sezonu a odměnili všechny příchozí 
vrcholným hudebním zážitkem.

Program vystoupení byl velmi ná-
ročný jak pro samotné interprety, tak i pro nás posluchače. Na úvod zazněla Sonáta pro 
housle a klavír L. Janáčka. V této čtyřvěté skladbě se od počátku projevil typický janáč-
kovský styl. Zcela originální harmonie, střídání vypjatých dramatických pasáží s lyric-
kými částmi a používání „sčasovek“ vytváří jedinečnou kompozici. Sonáta je vystavěna 
na neustálém dialogu houslí a klavíru. Následující Sonáta quasi una fantasia pro housle  
a klavír, op. 177 J. B. Foerstera byla spíše protikladem k Janáčkovi, byť oba skladatelé žili 
zhruba ve stejné době. Třívětá skladba lyrického a melancholického rázu nás zaujala čas-
tými změnami tempa a nálad. Jiří Vodička zde předvedl krásný zvuk svých houslí doplněný 
decentním a velmi citlivým klavírním doprovodem. Po přestávce nás čekal vrchol večera, 
Sonáta pro housle a klavír č. 3, H. 303 B. Martinů. Rychlá 1. věta zaujala střídáním rytmů, 
napětím a bezchybnou souhrou obou hráčů. V Adagiu s neoklasicistními prvky upoutaly 
posluchače nádherné zvukově barevné plochy, dokonale zahrané oběma interprety. Vystří-
dalo ho rychlé Scherzo naplněné českou melodičností a zajímavými rytmy. Bylo zahráno 
v brilantním tempu a za zmínku stojí dynamické rozlišení, které se pohybovalo od nej-
jemnějších pianissim až po dramatické fortissimo. V závěrečné větě Martinů využil všech 
prostředků k vytvoření efektního finále.

Pomyslnou třešničkou na dortu byl Slavík V. Trojana, kterého nám Jiří Vodička zahrál na 
dobrou noc. Odměnou za krásný zážitek byl pro oba umělce dlouhotrvající potlesk vestoje. 
Co říci závěrem? Přeji nám ještě mnoho takových koncertů a s Jiřím Vodičkou a Martinem 
Kasíkem zase někdy na shledanou.

Marika Kašparová

MIMOŘÁDNÝ KONCERT BHP – AGILE QUINTET

Tak letošní sezóna půlkruhu se nám uzavírá. Uběhlo to nějak rychle a my už jsme dali 
dohromady program na tu příští. Na závěr sezóny u nás v Bíteši uvítáme Agile Quintet. 
Klasický kvartet obohacen o hluboké tóny kontrabasu bude jistě radost si poslechnout.  

Houslový recitál v KD.  |  Foto: Otto Hasoň



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

Za zrodem tohoto souboru stojí violoncellista Mgr. Martin Švajda, kterého jistě mnozí 
znáte jako pedagoga působícího na naší ZUŠ. O programu, který sestavil pro náš koncert, 
napsal: „Podařilo se mi „namixovat“ jarní pohodu květnového večera s připomenutím roku 
české státnosti i 275. výročí narození L. Boccheriniho“.

Na úvod si poslechneme Divertimento W. A. Mozarta a Quintet z pera Luigi Boccheri-
niho a dále pak zazní VII. Symphonie pro smyčce d moll od Felixe Mendelsshona. O pauze 
nás čeká vyhodnocení naší dětské soutěže. V druhé části koncertu kvintet provede Medi-
taci na staročeský chorál Svatý Václave, dílo to Josefa Suka a na závěr si vyslechneme  
III. Suitu pro smyčce od Respighiho. Můžeme se těšit na virtuosní a barevné provedení 
klasických hudebních kusů v podání umělců mladé, střední i staré generace. 

Srdečně Vás zveme a těšíme se na účast v hojném počtu v úterý 15. května tradičně 
v 19.00 hodin v KD. Závěrem ještě připomenu náš květnový zájezd na Pražské jaro na 
Dvořákovu Svatební košili, jistě půjde o krásný a nevšední zážitek. 

Ondřej Sedlák

VÝSTAVA OBRAZŮ HYNKA LUŇÁKA

Městské muzeum ve Velké Bíteši zve čtenáře 
Zpravodaje na vernisáž výstavy obrazů Hynka 
Luňáka, kterou realizuje ve spolupráci s Muzeem 
Vysočiny Třebíč. Slavnostní otevření se uskuteční 
v pondělí 7. května od 17.00 hodin v malém vý-
stavním sále muzea na Masarykově náměstí 5. 
Výstavu uvede Mgr. Eva Tomášová. V hudebním 
programu vystoupí Zpěváčci z Velkobítešska. 

Hynek Luňák (1926-2014) se narodil v Praze, 
kde navštěvoval reálné gymnázium a průmys-
lovou školu strojnickou. Od roku 1950 působil 
přes tři desetiletí jako konstruktér pletacích strojů  
v Třebíči. Ve své výtvarné tvorbě se zpočátku za-
měřil na konstruktivistickou malbu s tematikou 
lodí, jeřábů a přístavů. Od 70. let upřednostňoval 
kresbu tužkou, pastelem a v grafice litografii. Vý-
tvarná díla vystavená ve Velké Bíteši pocházejí  
z 50. let 20. století  a prezentují málo známou část 

jeho tvorby věnovanou lidovému oděvu. Lidovými kroji se inspiroval zřejmě díky přá-
telství s národopisným pracovníkem a sběratelem Vratislavem Bělíkem, který v té době 
působil jako učitel ve Vladislavi. Kroje, které ztvárnil, pochází většinou z Bělíkovy rodné 
obce Rouchovany na Podhorácku.

Výstava bude veřejnosti přístupná až do 15. června v obvyklou otvírací dobu muzea od 
úterý do pátku 8.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hodin. Mimo tuto dobu je možno výstavu zhléd-

Svobodná dívka ve svátečním kroji z Horácka, 
kolorovaná perokresba, 1954.  |  Foto: Hynek Luňák
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nout po předešlém telefonickém nebo e-mailovém objednání. Více informací naleznete na 
webu www.muzeumbites.cz.

Ivo Kříž

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. 164:

V roce 1588 držel dům Matěj Formánek, který r. 1598 přikoupil stodolu za 9 zlatých 
a r. 1602 sklípek nacházející vedle protějšího domu čp. 165 za 11 zl. Roku 1619 prodal 
dům „kterýž leží podle mostu z jedné strany“ za 338 moravských zl. Janu Mlčovi.  
V r. 1622 zaplatil vejrunk již Jíra Horký, r. 1629 držel dům Pavel Ouhrábek. Později 
r. 1637 již vdova Melounka prodala dům „v Růžové ulici ležící z jedné strany pustého 
Tomáše Vodičky a druhé strany na rohu k mostu“ Jáchymu Prokešovi za 338 mor. zl.

Roku 1650 zakoupil již neobydlený dům po Prokešovi v ceně pouze 150 mor. zl. 
Václav Lazebník. Ten r. 1657 „z své dobré vůle, též manželky své, již obapolně sta-
rostí a věku sešlého“ prodal dům v téže ceně Janu Suchánkovi, připrodal mu „svini, 
kohouta a dvě slepice“ a vymínil si s manželkou k bydlení horní světničku „kde by 
hlavu skloniti mohl“. Roku 1686 byl dům po Suchánkovi připsán jeho zeti Janu Stra-
kovi, později r. 1705 podobně Martinu Suchánkovi. Pak r. 1725 již vdova Anna Su-
chánková prodala dům, který byl tehdy „na místě zpustlý“, Tobiáši Sovatovi též za 

Dům čp. 164 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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150 mor. zl. Městský úřad kupujícímu udělil polhotu, tedy osvobození od splácení 
domu a placení daní, na 3 roky, aby mezitím „hrubě zpustlý“ dům vystavěl. Později 
r. 1734 městský úřad prodal dům po Martinu Suchánkovi, „na kterýmž Tobiáš Sovata 
některý rok zvostával a z něho zběhl, nechajíc [jej] zruinirovaného“, a to Antonínu 
Kousalovi opět za 150 mor. zl.

Již r. 1737 Kousal prodal dům, „na kterým nějaký čas hospodářem byl a něco při něm 
zadělal“ pokřtěnému Židu Josefu Jelínkovi za 190 rýnských zl. (tj. 162 mor. zl. 60 kr.). 
Přitom kupující zaplatil prodávajícímu jeho náklad na opravu domu 15 r. zl. a brzy poté 
skoupil pohledávky na domě od dědiců Jana Suchánka a Jana Straky v celkové výši 90 
mor. zl. za 14 r. zl. 4 krejcary (tj. 12 mor. zl. 4 kr.). Roku 1754 se udála (ve Zpravodaji 
již popsaná) kauza, kdy se „již věkem sešlý“ Josef Jelínek po šesti letech vrátil z cest, 
aniž by mezitím dával o sobě vědět. Tím způsobil, že byl zrušen mezitím uzavřený sňa-
tek jeho druhé manželky Rozálie s Josefem Ronovským, podobně i převod držby domu 
témuž. Toho roku navrácený dům obratem postoupil svému zeti zemědělci Kristiánu 
Šklubalovi, u něhož převážilo příjmení Koretínský, „však s tou důležitou vejminkou, 
aby tchána svého u sebe do smrti živil a taky pohřeb jemu vypravil“. Šklubal s man-
želkou Veronikou následně „nyní velmi zpustlou chalupu opravovati povinen bude“  
a zavázal se vyplatit tchyni a manželčiny vlastní i nevlastní sourozence.

Veronika ovdověla na jaře 1772 a na podzim se znovu provdala za vdovce zemědělce 
Filipa Bryma z Košíkova. Dům pak v květnu 1776 při velkém požáru vyhořel, načež 
jej Brym  na svůj náklad vystavěl. Přesto byl dům stále připsaný Veronice, která jej až  
r. 1792  postoupila svému již zmíněnému manželovi Filipu Brymovi. Stalo se tak proto, 
aby tento „domek v Růžovej ulici pod numerem 21“ obratem postoupil svému synovi 
Josefu Brymovi, neboť předchozí držitelka domu Veronika Brymová byla (soudě dle 
matrik) jeho macechou. Později r. 1816 již vdova Otýlie Brymová postoupila dům se 
třemi jitry rolí na Rejtoku, na horním konci Ke Krevlicím, Na Křivánčích a Dýmačkách 
v ceně 840 zl. svému synovi Tomáši Brymovi, který měl vyplatit své tři bratry a sestru, 
až dosáhnou dospělosti svých 24 let. Pak r. 1856 byl dům postoupen novomanželům Ja-
kubu a Veronice (rozené Kratochvílové) Brymům. Od nich jej získali r. 1890 manželé 
Jan a Marie (rozená Roušová) Brymovi, kteří jej r. 1894 postoupili dále manželům 
Františku a Františce Brymům. Roku 1929 byl dům postoupen Františku Brymovi 
mladšímu, od kterého následujícího roku získala polovinu domu nastávající manželka 
Ludmila rozená Chybová.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., f. Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 21, 74, kn. 
č. 11788, fol. 25, 188, 209, 248, kn. č. 11789, fol. 56, 159, 162, kn. č. 11792, fol. 21, kn. č. 11797, 
fol. 141; sig. C 23, č. 3266 (revers J. Jelínka); sig. C 14, č. 112 (1892 plán stodoly), 162 (1899 plán 
rozšíření chléva). Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha 
Velká Bíteš Růžová ulice, č. kn. vl. 102. Jan ZDUBA, Skandální zmrtvýchvstání Josefa Jelínka v roce 
1754, Zpravodaj města Velké Bíteše, březen 2015, s. 26 –28.

Jan Zduba
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RECEPTY S PŘÍBĚHEM

HISTORICKÉ POKRMY VE VELKÉ BÍTEŠI – SÝR
Seriál zabývající se ve zkratce historickým pojetím přípravy vybraných pokrmů  
v prostředí Velké Bíteše.

Trojpolní obhospodařování zemědělské půdy umožňovalo až hluboko do 19. století pas-
tvu dobytka na třetině všech zdejších polností, které daný rok byly nechány ladem. Za tím 
účelem tu působili pastýři - jeden či dva k velkému a další k drobnému stádu. Takto se 
na pastvu vyháněl jak hovězí dobytek, tak ovce. Kupříkladu v poslední třetině 17. století 
město nakupovalo maso hovězí i skopové a jen málo vepřové; druh pořizovaného mléka 
však udáván nebyl. Nejspíše se jednalo výhradně o mléko kravské. Kromě mléka město na-
kupovalo ještě smetanu, přepuštěné i putrové máslo a sýry. Z posledně jmenovaných sýrů 
tu byl k mání „sejr“ počítaný na váhu, dále na kusy odebírané tvarůžky, babička a moudřík.

Ve své režii město v roce 1719 vyrobilo a prodalo 2 šišky sýra za 48 krejcarů, v roce 
1721 prodalo 15 liber (8,4 kg) sýra za 37 krejcarů 2 denáry. Ve druhém případě na jeho 
výrobu vyčíslila sůl za 22 krejcarů (asi 3 kg), v prvním případě sůl včetně výdajů pro če-
ládku stála 2 zlaté 15 krejcarů (asi 18,5 kg) a za pasení obecního dobytka město vydalo  
1 zlatý 4 krejcary. Znamená to, že libra (0,56 kg) sýra stála téměř 2,5 krejcaru, v roce 1690 
ovšem stála i 3 krejcary. Šiška sýra, která stála 24 krejcarů, tak vážila mezi 8 a 10 librami, 
tedy okolo 5 kg. Tento sýr býval stravou fyzicky pracujících a podáván býval obvykle se 
žemlemi nebo chlebem a pivem.

Na kusy se prodávaly tvarůžky. Jeden stál půl krejcaru (čili 3 denáry) nebo i 4,5 denáru. 
Jeho hmotnost se pohybovala okolo 10 dkg. Býval podáván podobně jako „sejr“ s chlebem 
a pivem při fyzické práci. Třetím druhem sýru býval moudřík, který stál 1,5 až 2 krejcary. 
Jednalo se zřejmě o formovaný kořeněný sýr. Podáván byl kupříkladu se žemlí a vinnou 
pálenkou, často však se „sejrem“ či chlebem a máslem. Čtvrtým druhem bývala babička, 
která byla pořizována jen výjimečně, stála 1 kr. Podávána byla spolu s chlebem a „sejrem“, 
popřípadě se zelníky.

O trvanlivých bochnících sýra je v bítešských archiváliích zmínka asi až z doby 
napoleonských válek. Tehdy 3. října 1805 ve Velké Bíteši u hospodského Jana Růžičky 
(náměstí 83) přenocoval převozník z Komny Jiří Navrátil. Později při přejímce zboží 
zjistil, že z nákladu 30 centů (1680 kg) sýra jeden „bablík švejcarskýho sejra“ o váze 
16 liber (9 kg) chybí. Věc byla ve Velké Bíteši vyšetřována, načež Růžička skutečně ta-
kový nalezl v maštali v posteli svého pacholka Jana Kazatele. Z bochníku byly přitom 
již ubrány 2 libry (1,12 kg). Košíkovský 23 letý rodák, který již měl za sebou 13 týdnů 
vazby ve Znojmě, se 11. října na radnici přiznal. Vypověděl, že jednomu Charvátovi 
hlídal před osmi dny vůz se sýrem, přičemž si jeden bochník sýra vzal, kus z něho 
snědl a zbytek si schoval do postele.
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 „Sejr na pánvi“ dle kuchařské knihy Bavora mladšího Rodovského z Hustiřan  
z roku 1591

Dobrý suchý sýr nastrouhej, přidej krupici a mléko, za stálého míchání dobře uvař.  
Poté přimíchej přepuštěné máslo, rozkvedlaná vejce a povař.

Polévka ze sýru dle rukopisné kuchařské knihy šlechtické z roku 1645
Dobrý parmazán nebo jiný sýr pokrájej do hovězí polévky a přiveď k varu. Přidej žloutky 

ze dvou nebo tří vajec, dvě lžičky smetany, drobet muškátového květu a šafránu. Potom tu 
polévku nalej na suché (žemlové) topinky.

Zdroj: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, sig. C 18 – výroční počty, č. 43 (1719), 45 (1721).  
Jan ZDUBA, Barokní pohoštění města Velké Bíteše, vlastivědný sborník Západní Morava 18, 2014, 
s. 183 –236, zde s. 192–193. Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, Praha 1927, reedice Praha 
2012, s. 283, 411.

Jan Zduba

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

JINDŘICHOV (I. část)
V ospalém sobotním odpoledni dne 14. dubna přijíždím k jindřichovskému kulturnímu 

domu, a první, co mě na sluncem zalité návsi upoutá, je novotou zářící bílá kaplička, 
která jako by uskočila ze dvou pravidelných řad domů historického půdorysu. Neméně 
pohodové je setkání s třemi příjemnými lidmi – současným a bývalým předsedou osadního 
výboru - Radkem Holíkem a Jirkou Sedlákem a zejména (pánové prominou) s paní Blankou 
Malátovou, duší místní samosprávy, která mě obratem zásobovala množstvím písemných 
informací.

Základní informace o obci
Vesnice je od Velké Bíteše vzdá-

lena 3,5 km směrem jihozápadním 
a se svým katastrálním územím 
je nejvýše položenou místní částí 
našeho města. Leží na rovině,  
v nadmořské výšce 535 m.n.m., 
obklopena ze tří čtvrtin okrajem 
Košíkovského lesa, pouze směrem 
k Jestřabí je volná otevřená kra-
jina. S Velkou Bíteší je Jindřichov 
spojen silnicí č. III/3928 vedoucí 
do Pucova, která kousek za vesnicí Letecký snímek Jindřichova.  |  Foto: Archiv Regionální učebnice
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protíná hranici okresů Žďár nad Sáz. a Třebíč a lze z ní odbočit na okraji Pucova do-
prava na Jasenici a doleva na Jinošov.

Dodnes je patrný původní půdorys vesnice založené v roce 1780 náměšťským hrabětem 
Karlem Vilémem Haugwitzem, který ji pojmenoval po svém synovi. 

Stejně jako nedaleký Bezděkov a Jáchymov patří také Jindřichov k novým osadám, 
účelově zakládaných majiteli panství pro spolehlivé zajištění pracovních sil a částečně také 
pro zlepšení života svých poddaných obyvatel. 

Do roku 1892 byl Jindřichov společně s Jestřabím a Březkou součástí obce Jasenice. 
Potom byly tyto tři osady od Jasenice odděleny a utvořily novou samostatnou politickou 
obec Březka a staly se tak součástí Bítešského okresu. První obecní volby v samostatném 
Československu v roce 1919 znamenaly zánik obce Březka a vznik nové samostatné poli-
tické obce Jindřichov v roce 1920, složené ze dvou osad – Jindřichova a Jestřabí.

Samostatnost obce v tomto uspořádání přetrvala dlouhých šedesát let, až do roku 1980. 
Tehdy byla snaha soustředit státní správu do střediskových obcí. V důsledku této optimali-
zace vznikly z Jindřichova a Jestřabí dvě místní části města Velké Bíteše, z nichž každá je 
řízena svým osadním výborem. V Jindřichově nyní žije 77 stálých obyvatel.
Složení osadního výboru Holík Radomír předseda
 Malátová Blanka
 Brym Rudolf
 Krupička Jaroslav
 Marek Ludvík
 Karásková Marta 

SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE

Poslední „Brána“ z roku 2016.  |  Foto: Archiv obce
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Sbor dobrovolných hasičů SDH
Podle vyjádření velitele bítešského okrsku br. Ludvíka Zavřela si SDH Jindřichov jako 

celek dobře plní svoje povinnosti, členové se pravidelně účastní okrskových cvičení i spo-
lečenského života SDH.
Členové: Janoušek Roman velitel
 Burian Pavel starosta
 Brabenec Michal
 Burian Pavel ml.
 Burian Lukáš
 Brym Petr
 Brym Rudolf
 Karásek František
 Krupička Jaroslav
 Marek Ludvík

Rybářský spolek
Byl založen v roce 2015 novým jindřichov-

ským občanem Petrem Přikrylem z Brna, který si 
v místě zakoupil a zrenovoval starší dům. Po jed-
nom členu je ve spolku zastoupena téměř polovina 
jindřichovských rodin, které mají možnost po slo-
žení ročního příspěvku volně rybařit na „horním“ 
rybníku, který byl převzat zpět od rybářů. Členové 
spolku si mohou ulovit až tři ryby ročně, většinou 
jsou to ryby kaprovité. Za dobrých zimních pod-
mínek probíhá také chytání pstruhů „na dírkách“.

„Nejde ani tak o úlovek“, jak mně řekla členka OV Blanka Malátová, „ale o klidné 
chvíle strávené v pohodě u vodní hladiny“. Proto by chtěli na břehu  pořídit také několik 
laviček, které by umožnily příjemné sousedské posezení. Později by si chtěli u rybníka po-
stavit zastřešené odpočinkové místo se stolem a dvěma lavicemi, které by mohly využívat 
nejen místní maminky s dětmi, ale také kolem jdoucí turisté čí projíždějící cyklisté.

„Nejdříve bychom ale rádi vyřešili úpravu cesty vedoucí podél rybníka, která je díky 
provozu těžké lesnické techniky ve velice špatném stavu“, dodává Blanka Malátová.

Myslivecký spolek
V Jindřichově je činný také myslivecký spolek s těmito členy:
Říha Miloslav – hospodář, Brym Petr, Hvězda Vladimír, Chytka Vladimír, Chytka Ladi-
slav, Janoušek Karel ml., Kalina Petr, Krupica Ladislav, Václavek Libor ml. a Říha Ondřej.

Pokračování příště
Alois Koukola

Náves s opravenou kapličkou.  |  Foto: Alois Koukola
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Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XV

Započetím prací na vývoji turbostartéru byly v našem závodě vytvořeny podmínky pro 
zavedení výroby malých spalovacích turbín. Z brněnského mateřského závodu byla do 
Velké Bíteše převedena konstrukce nízkoteplotních expanzních turbín a zvětšila se i kapa-
cita všech technických útvarů – konstrukce, technologie a vývojové dílny.

Ukončení vývoje turbostartéru
Dne 24. února 1970 proběhlo 

na GŘ AERO Praha oponentní ří-
zení za účasti zástupců Motorletu 
Praha, Výzkumného a zkušebního 
leteckého ústavu Praha, Výzkum-
ného a zkušebního střediska 03, 
zástupců bítešského závodu a bylo 
konstatováno, že vývoj turbostar-
téru pro letoun L-39 není perspek-
tivní. 

Důvodů bylo mnohem víc, ne-
jen neúspěšné zkoušky - například: MOTORLET zastavil vývoj proudových motorů Al-25 
W pro letouny L-39, které si vyžádaly výkonnější ukrajinské motory Al-25 TL, vybavené 
modernějším vzduchovým spouštěčem, umožňujícím nastartování proudového motoru ve 
výškách až do 6000 m, a začal se věnovat vývoji turbovrtulového motoru M 601, jehož 
některé rotorové a statorové součásti se vyráběly ve Velké Bíteši. 

Nové řešení spouštěče
Pro tyto vzduchové spouštěče se později vžil název generátor vzduchu. Při zkouškách 

se osvědčil generátor vzduchu od francouzské fy MICROTURBO.
Účastníci oponentního řízení proto doporučili, aby První brněnská strojírna využila vý-

sledky z vývoje turbostartéru ve vývoji a výrobě generátoru vzduchu.

Princip generátoru vzduchu
Generátor vzduchu je malý turbínový motor s radiálním kompresorem, spalovací komo-

rou a dvoustupňovou axiální turbínou. Spouští se elektricky z palubní baterie a je schopen 
dodávat stlačený vzduch po dobu několika desítek  vteřin pro roztočení hlavního motoru 
letadla. S hlavním motorem je propojen potrubím. 

Rotor turbovrtulového motoru M 601.  |  Foto: Archiv PBS
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Vývoj generátoru vzduchu v PBS
Úspěšné zkoušky generátoru vzduchu francouzské firmy MICROTURBO na motorech 

Al-25 W, přivedly hlavního konstruktéra letounu L-39 v podniku AERO Praha Ing. Jana 
Vlčka na myšlenku použít generátor vzduchu namísto turbostartéru. 

V roce 1969 přišel do PBS požadavek z AERO Praha na převzetí vývoje generátoru 
vzduchu. Prototypy včetně podnikové zkoušky měly být zhotoveny do konce roku 1972  
a v roce 1973 měla být zahájena sériová výroba. S VÚEZ bylo projednáno provedení zkou-
šek s francouzským a sovětským generátorem v Motorletu Praha i vypracování termo-
dynamických výpočtů turbíny a kompresoru. Konstrukční návrh generátoru vzduchu měl 
vypracovat Ing. Jan Knetig z našeho závodu.

Úvahy o nákupu licence 
Současně začali zástupci AERA jednat s podnikem zahraničního obchodu OMNIPOL  

o zakoupení licence na výrobu generátoru vzduchu od francouzské firmy MICROTURBO 
v Toulouse. Ukázalo se, že v případě zakoupení licence by bylo možné zahájit výrobu  
o 12 měsíců dříve. Náklady na vlastní vývoj, včetně nákladů spoluřešitelů, byly vyčísleny 
na 42 mil. Kč. Podle rozhodnutí náměstka ministra pro národohospodářské plánování byla 
sice uzavřena smlouva na vývoj generátoru vzduchu, ale paralelně se mělo dále jednat 
o zakoupení francouzské licence. AERO Vodochody mezitím zvýšilo technicko-taktické 
požadavky na: Počet startů 4 000 

 Životnost 3 000 hodin
 Počet startů za 1hod 4 

První jednání s Francouzi
27. srpna roku 1969 se uskutečnilo v podniku AERO Praha první jednání se zástupci 

francouzské firmy MICROTURBO. Bylo při něm sděleno, že by nám  zpočátku mohli 
poskytnout přesně litá oběžná a rozváděcí kola I. a II. stupně z materiálu Inconel 713 
LC od fy Microfusion. Francouzi nabídli také možnost předání výkresové dokumen-
tace na výrobu modelových zařízení, tzv. forem, včetně voskových modelů. Z pří-
slušenství byli ochotni předat pouze specifikaci na elektrický startér a obě čerpadla 
- palivové i olejové.

Reakce české strany
Pro vývoj generátoru vzduchu bylo uvolněno celkem 42 mil. Kčs, a to až do 

etapy podnikových zkoušek. Z toho činily náklady na stavbu a zařízení nové 
zkušebny 18 mil. Kčs, na strojní vybavení 7,5 mil. Kčs a na přístroje z dovozu  

Toulouse je centrum evropského leteckého průmyslu – firma Airbus.  |  Zdroj: Wikipedie 
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90 000 USD. Byla také stanovena potřebná devizová částka na zakoupení licence. 
Řešen byl také doplňkový vývoj: Výroba, montáž a zkoušky v PBS Velká Bíteš, 
elektronika v MESITU Uherské Hradiště, palivová soustava v JIHOSTROJI Vele-
šín, elektrický startér ve VÚES, spalovací komora v MORAVII Olomouc a odlitky  
z hliníkových slitin v METAZU Týnec. Nedořešena zůstala planetová převodovka 
a palivové trysky.

Francouzi v Bíteši
Další jednání se zástupci fy Microturbo 

se již uskutečnilo přímo ve Velké Bíteši, 
a to ve dnech 10. a 11. února roku 1970. 
Bylo při něm upřesněno konstrukční 
provedení, včetně požadavků na druh  
a kvalitu materiálů, i porovnání výsledků 
zkoušek našich a francouzských měřících 
a zkušebních přístrojů.

Bítešáci ve Francii 
V březnu roku 1970 byli do Francie 

vysláni naši technici k prostudování de-
tailů konstrukčního provedení generá-
toru, způsobu jeho výroby a provádění 
zkoušek. Podle získaných zkušeností byl 
vypracován harmonogram opatření pro 
zavedení výroby v našem závodě. Připra-
vili jsme návrhy na zakoupení zkušebních 
stavů, měřících přístrojů, přesných obrá-
běcích strojů i požadavky na zkušební 
zařízení a dovoz nejdůležitějších součástí 
generátoru.

Licenční smlouva
Podepsána byla 23. října 1970 v Brně, v Domě techniky První brněnské strojírny,  

za přítomnosti zástupců OFEMA Paris, MICROTURBO Toulouse, Polytechna Praha, 
OMNIPOL Praha, AERO Praha a První brněnské strojírny Brno. Tím skončila snaha  
o vlastní vývoj generátoru vzduchu a veškerá energie byla nyní věnována osvojení licenční 
dokumentace a technologickému zvládnutí výroby. 

Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola 

Řez generátorem vzduchu SAPHIR 5.  |  Foto: Archiv PBS

Toulouse.  |  Zdroj: Wikipedie
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SPORT

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

V sezóně 2017/2018 hrály okresní přebor (OP) ve stolním tenisu tři družstva TJ Spartak 
Velká Bíteš. Mužstvo „A“ ve složení Dvořák Jiří, Kopáček Vladimír, Koukola Michal a Ze-
zulová Lucie obsadilo v OP I. třídy celkové 10. místo, což znamená sestup do OP II. Družstvo 
„B“, které hrálo OP III. třídy, a to ve složení Kopáček Luboš, Musil Jan, Ošmera Ladislav,  
Vala Miloš skončilo na 1. místě a stejně jako loni postupuje o třídu výše. Za družstvo TJ Spartak 
V. Bíteš „C“ hráli Borkovec Vojtěch, Pelikán Lukáš, Svoboda Tomáš a Vala Daniel a umístili 
se na 5. místě v OP V. tř. Více informací o uplynulé sezóně najdete na http://stis.ping-pong.cz.

Dne 31. 3. 2018 se již po 21. konal Velikonoční turnaj ve stolním tenisu – Memoriál 
Stanislava Miliana pod patronátem TJ Spartak Velká Bíteš. Turnaj byl rozdělen na 2 části, 
z nichž první byla zasvěcena registrovaným hráčům a druhá neregistrovaným. V 1. části 
se utkalo 33 hráčů z různých i vzdálených oddílů stolního tenisu, ve druhé si zahrálo  
17 neregistrovaných sportovců. Umístění v turnaji:

Registrovaní:
1. místo: KAMPAS Jan – Stolní tenis Velké Meziříčí
2. místo: MAŠTERA Martin – Stolní tenis Velké Meziříčí
3. místo: HERTL Jiří – TJ Sokol Bystřice nad Pernštejnem
4. místo: SMOLÍK Milan – TJ Sokol Polnička

Neregistrovaní:
1. místo: HURT Jan – Kratochvilka
2. místo: NOVÁČEK Zdeněk
3. místo: NOVÁČEK Michal
4. místo: NEHŘIVÝ Jaroslav – Ludvíkov

Nástup všech účinkujících.  |  Foto: Otto Hasoň
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Za pomoc při realizaci 21. ročníku Velikonočního turnaje – Memoriálu Stanislava 
Miliana děkuje oddíl stolního tenisu těmto sponzorům: A – Z PRO Vrábelová Irena,  
V. Bíteš, Bambule Partner Hračky Sport, V. Bíteš, BDS – MAN, V. Bíteš, BMT Medical 
Technology, s.r.o. Brno, DPN V. Bíteš, Drogerie Dana Ráčková V. Bíteš, Flop Janda  
V. Bíteš, Gemax s.r.o. Hodonín, Jeřábkova pekárna V. Bíteš, Kopáček Vladimír Přiby-
slavice, LABARA - Radek Holík Jindřichov, Město V. Bíteš, Městys Kamenice okr. Jih-
lava, Penzion u Raušů V. Bíteš, PBS a.s. V. Bíteš, Pohostinství u Raimunda Kamenice 
(T. Hrdlička a L. Čápová), Restaurace Na Růžku Šibrava V. Bíteš, Restaurant Sport Petr 
Klíma V. Bíteš, Rytectví, reklama Stanislav Mihal V. Bíteš,  STAMAL COLOR s.r.o. 
Pavel Krupička V. Bíteš, TJ Spartak V. Bíteš, Vaculík Ladislav zednické práce Osová, 
Vodová Jana Věstoňovice,  ZZN Prodejna hospodářských potřeb V. Bíteš. 

Lucie Zezulová za oddíl stolního tenisu 

TURNAJ VE VOLEJBALU O PUTOVNÍ POHÁR

Je sobota 14. dubna, za okny 
svítí sluníčko a pro mnoho volej-
balových nadšenců začíná již tra-
diční jarní turnaj smíšených druž-
stev. Letošní zájem byl opět velký, 
ale bohužel několik týmu muselo 
na poslední chvíli účast odříct. 
Naštěstí pořád zůstalo 8 stateč-
ných. Turnaj má již několikaletou 
tradici, a proto se o putovní pohár 
ucházely jak týmy místní, tak týmy 
ze Slavkova, Brna či Znojma.

Turnaj zahájil krátkým úvod-
ním slovem předseda TJ Spartak 
Petr Světlík a kapitáni si mohli jít 
nalosovat skupiny. Týmy se roz-
dělily do dvou skupin, kde jedna 
zůstala v hale a druhá se přesu-
nula na bojiště do tělocvičny zá-
kladní školy.

V každé skupině se hrál systém každý s každým na dva sety. Po odehrání základ-
ních skupin, kde se hrály mnohdy velmi vyrovnané zápasy, se týmy přesunuly do 
haly a začalo se hrát o umístění. O třetí místo se utkaly týmy Sako a Koncovka. 
Po napínavém souboji nakonec zvítězil tým Koncovky. A konečně přišlo to, na co 
všichni čekali. VELKÉ FINÁLE. Na hřišti se potkaly týmy Apollo a Tiebreak. Fi-

Vítězný tým.  |  Foto: Otto Hasoň 
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nále bylo ukázkou toho, čeho bychom chtěli jednou my, rekreační hráči, dosáhnout.  
Na hřišti byly vidět ukázkové smeče, perfektně načasované přihrávky a někdy až ne-
čekané zákroky v poli. Finále rozhodla až zkrácená hra, ze které se nakonec radovali 
hráči Tiebreaku.

Konečné pořadí bylo následující: 1. Tiebreak, 2. Apollo, 3. Koncovka, 4. Sako,  
5. Fokuus, 6. Frantíkovci, 7. Prosatín, 8. T&K

Všechna družstva byla odměněna věcnými cenami, pro první tři byly připraveny ví-
tězné poháry a poté už následovalo společné focení. Po celém dni stráveném sportem 
jsme se odebrali do místní restaurace, kde jsme si dali jídlo a společně zhodnotili a ro-
zebrali celý den. Turnaj se jako vždy vydařil na výbornou, a to především díky perfektní 
partě lidí, která se přišla pobavit a trochu i zasportovat.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným, pořadatelům a skvělým fanouškům za 
atmosféru, kterou jsme společně vytvořili. Nemalé poděkovaní patří i našim sponzorům: 
Město Velká Bíteš, Rytectví Mihal, Jeřábkova pekárna, Labara s.r.o., PBS a.s. Velká Bí-
teš, Restaurace na 103, Sport bar Klíma, Restaurace u Raušů, Potraviny Janda, Květiny 
Drlíčková.

Tak za půl roku znovu na hřišti.
Ondra Blaha za tým Prosatína 

FLORBALOVÝ TURNAJ 1. – 3. TŘÍDY

V druhé polovině dubna se ve sportovní hale TJ Spartak Velké Bíteši konal již tra-
diční turnaj „O pohár starosty města“. Setkali se zde florbalisté 1. až 3. tříd aby mezi 
sebou poměřili síly. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů, mezi kterými nechyběly 
týmy z Rosic, Říčan, Zbýšova, Zbraslavi, 3 týmy z Měřína a také tým TJ Spartak Velká 
Bíteš. Týmy byly rozděleny do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s ka-
ždým. První 2 týmy následně postoupily do semifinále, kde se utkali s týmem z druhé 
skupiny o případné finále.

Turnaj probíhal ve vysokém tempu a v každém zápase ze sebe vydali hráči maximum. 
Turnaj přinesl mnoho vyrovnaných zápasů a několikrát i výsledek, který byl vzhledem 
k vývoji turnaje dosti překvapivý. Svou roli favoritů nakonec potvrdil tým Zbýšova, 
který ve finále porazil domácí tým TJ Spartak Velká Bíteš poměrem 3:2 a radoval se ze 
zaslouženého vítězství. Pro domácí tým bylo však 2. místo velkým úspěchem, neboť 
téměř polovina týmu hrála na svém prvním turnaji a vedli si nad očekávání dobře. Třetí 
místo patřilo týmu z Říčan a nejlepší čtveřici uzavírali florbalisté Zbraslavi. 

Zápal dětí do sportu šel vidět v každém zápase turnaje a bylo patrné, jak je tento 
sport baví. Myslím tedy, že si všichni toto sobotní sportovní dopoledne užili a těšíme 
se na příští florbalové setkání.  Závěrem děkuji všem zúčastněným dětem, rodičům  
a ostatním, kteří se zasloužili o klidný průběh turnaje.

Tomáš Urbánek 
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OSTATNÍ

MACIEJ PATERSKI SI PORADIL S PŘESILOU  
A VYHRÁL PRESTIŽNÍ ČESKOU KLASIKU  
VELKÁ BÍTEŠ – BRNO – VELKÁ BÍTEŠ

Polský cyklista Maciej Paterski (Wibatech Merx 7r) vyhrál první závod českého poháru 
Kalas Cup, klasiku Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš. Paterski se o vítězství utkal se třemi 
závodníky českého týmu Elkov – Author. Druhý dojel Matěj Zahálka, třetí Jakub Otruba  
a čtvrtý Josef Černý. 

134 cyklisté vyrazili přesně v poledne vstříc 161 kilometru závodu. V chladném  
a větrném počasí unikla pelotonu osmičlenná skupina ve složení: Jakub Otruba (El-
kov - Author), Mykyta Zubenko (Pardus Tufo Prostějov), Rostislav Krotký (AC 
Sparta Praha), Matěj Štibingr (Dukla Praha), Kryštof Solař (Favorit Brno), Prze-
myslaw Sobieraj (Voster Uniwheels), Kamil Zielinski (Hurom) a Barrtek Warchol 
(Wibatech Merx 7r).

Tato skupina si vytvořila velký náskok, který vystoupal až k sedmi minutám. Až v po-
slední hodině závodu začali být aktivní jezdci z pelotonu. Především celek Elkov - Author, 
obhajující poslední tři vítězství, se v silném větru snažil změnit vývoj závodu a podařilo se 

Start závodu.  |  Foto: Jan Brychta 
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mu to. Z hlavního pole unikla druhá skupina ve složení: Josef Černý, Piotr Konwa a Matěj 
Zahálka z Elkov - Author a také Adrian Honkisz (Wibatech Merx 7r) a Maciej Paterski 
(Wibatech Merx 7r).

Honkisz ve skupině dlouho nevydržel a odpadl. Čtyři závodníci tedy dojeli vedoucí 
sedmičku. Ale ani toto složení netrvalo dlouho. Josef Černý, Matěj Zahálka, Jakub Otruba, 
Mykyta Zubenko, Maciej Paterski a Bartek Warchol vytvořili novou šestičlennou vedoucí 
skupinu. V posledním okruhu se v první skupině neudrželi Zubenko a Warchol a Polák 
Paterski zůstal na čele sám proti třem jezdcům Elkov - Author.

Všichni tři čeští cyklisté postupně utočili na Paterského, jenže ten byl mimořádně silný 
a na každý útok dokázal zareagovat. Následně to zkusil sám a dokázal svým soupeřům 
uniknout. Do cíle dorazil sám, za ním postupně dorazili Matěj Zahálka, Jakub Otruba  
a Josef Černý. Jakub Otruba zvítězil v kategorii U23.

Velké poděkování patří městu Velká Bíteš v čele se starostou Ing. Milanem Vlčkem 
za vytvoření skvělého zázemí pro uspořádání této významné sportovní akce. Poděkování 
si rovněž zaslouží nový ředitel Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše  
Ing. Josef Jelínek a produkční, kulturní a programová pracovnice Silvie Kotačková,  
kteří stáli za příkladnou regionální propagací akce. 

Novinkou letošního čtyřicátého prvního ročníku bylo umístění velké LED obrazovky na 
náměstí v prostoru startu a cíle, na kterou bylo promítáno LIVE vysílání celého závodu. 
Diváci, kteří zavítali v chladném jarním odpoledni na Masarykovo náměstí, tak byli po 
celou dobu informováni o průběhu a vývoji závodu. Projekce vznikla za přispění města 
Velká Bíteš, pořádající TJ Favorit Brno a společnosti Techniserv IT, která měla na starost 
samotnou výrobu přenosu.

Dále bychom chtěli poděkovat i dobrovolníkům z řad bítešských sportovců z TJ Spar-
tak pod vedením paní Holíkové, Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš a také místním 
podnikatelům, kteří věnovali věcné a květinové dary pro nejlepší - Restaurace „U Raušů“, 
Jeřábkova pekárna, Uzenářství a lahůdky Sláma, Květinářství Bohumila Drlíčková.

Akce podobného rozsahu a významu se neobejde bez podpory policejních složek. Poli-
cejní doprovod i zajištění frekventovaných křižovatek velkou měrou přispělo ke zdárnému 
a bezproblémovému průběhu celého závodu.  

Z pohledu organizátora považujeme akci za zdařilou a věříme, že se ve Velké Bíteši 
potkáme i příští rok.

Josef VAISHAR za organizátora TJ Favorit Brno

NOMEN RUN S TRADIČNÍMI VÍTĚZKAMI – ZLATÝ OPĚT TÝM 
RUN&MUM

Velká Bíteš 21. duben 2018 – Štafetový závod pro ženy NoMen Run, jehož 88 ki-
lometrů dlouhá trasa vede z Nového Města na Moravě do Velké Bíteše, opět vyhrál 
tým RUN&MUM, a to v čase 7:06:51. Oproti loňsku běželo v téměř letním počasí 
103 týmů. Na start se postavily i čtyři statečné, které se rozhodly zdolat trasu samy –  
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z nich tři závod dokončily. NoMen Run je štafeta výhradně pro ženy, což z ní v České 
republice činí jediný závod svého druhu.

Stejně jako v předchozích ročnících v sobotu běžecké boty obuly hlavně čtyřčlenné týmy, 
jejichž členky se na osmi úsecích pravidelně střídaly. Vybíhaly z Vysočina Arény a jejich trasa 
se klikatila krásnou přírodou Vysočiny přes Studnici, Velké Janovice, kolem přehradní nádrže 
Vír, Štěpánov, přes hrad Pernštejn, Habří, Borovník a končila ve Velké Bíteši.

Do závodu se pustily i čtyři běžkyně, které se rozhodly zdolat trasu samy – a tři z nich 
NoMen Run dokončily. „Je to víc krásné setkání než závod. Běžela jsem podruhé a vždycky 
vnímám tu úžasnou energii a pozitivní přístup, který se kolem NoMen Run točí,“ uvedla 
Tereza Gecová s úsměvem a 88 kilometry v nohách.

Nejrychleji nakonec trasu zdolal tým RUN&MUM v čase 7:06:51, který závod vyhrává 
v lehce obměněné sestavě už od prvního ročníku. Druhý doběhl DrTi tým v čase 7:35:19 
a bronz braly Rychlý holky z Nového Města na Moravě za čas 7:48:48. „Na výsledných 
časech se jednoznačně podepsalo horké počasí, ale NoMen Run se běhá pro zážitky, ne 
pro minuty. Před všemi závodnicemi klobouk dolů, pro nás jsou vítězky všechny,“ doplňuje 
hlavní organizátorka NoMen Run Květa Látalová.

Jubilejní pátý ročník se bude zřejmě termínově posouvat, protože na něj připadají veli-
konoční svátky: „Promyslíme to, probereme v organizačním týmu, a termín ohlásíme do 
konce léta,“ dodává.
Kontakt pro média: Eva Ondrůjová, email: eondrujova@gmail.com, telefon: 777 471 158
Facebook: NoMen Run, Instagram: nomenrun, www.nomenrun.cz

Eva Ondrůjová

DETOX TĚLA I DUŠE

V době, kdy píšu tento článeček, se připravuji na besedu o detoxu těla i duše. De-
toxikace  spočívá ve vyloučení škodlivých látek (toxinů) z těla a souvisí i se změnou 
stravovacích návyků a životního stylu. Přemýšlím, jak nejlépe vystihnout podstatu 
tohoto tématu  v duchovní rovině. Co vlastně duše člověka potřebuje? Domnívám se,  
že jsou to především tyto věci: člověk potřebuje znát svoji hodnotu, zažívat přijetí 
(od rodiny, přátel), potřebuje vidět smysl svého snažení, potřebuje mít čisté svědomí 

Společné foto.  |  Foto: Archiv NoMen Run



40 |  Květen 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

a pokoj ve svém nitru. Člověk byl stvořen ke vztahu, a to nejen s ostatními lidmi, 
ale také se svým stvořitelem. Pokud tohle nemá, pořád mu vnitřně něco schází. Tuto 
prázdnotu se lidé snaží zaplnit různými věcmi a činnostmi, které však nikdy plně ne-
dokáží uspokojit skrytou touhu duše po vztahu s Bohem. Co můžeme označit pojmem 
„duševní toxin“? Dle mého názoru jsou to hlavně: nenávist, hněv, strach, neodpuštění, 
sobectví, pýcha, beznaděj a sebelítost. Možná bychom našli ještě další. Jak se zbavit 
těchto duševních jedů a dát duši to, co potřebuje? Z vlastní zkušenosti vím, že díky 
Boží milosti je to možné.

Přijďte si popovídat a nejen o výše uvedeném tématu 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, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy  
v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zají-
mají, 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 květen Věra Pokorná

VZPOMÍNKA NA JIŘÍHO JEŘÁBKA (*24. 3. 1938 – †12. 3. 2018)

Dne 12. března 2018, krátce před svými 
osmdesátými narozeninami, zemřel bítešský 
rodák pan Jiří Jeřábek. Rozloučili jsme se s ním 
v sobotu 17. března v Kostele sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bíteši. I když žil se svou rodinou pře-
vážně v Brně a později s manželkou na chalupě 
v Jasenici, zachoval si k Velké Bíteši velice 
blízký vztah.

Důvodem pro tuto vzpomínku je především 
jeho sepětí s bítešskou kulturou, zejména jeho 
velký podíl na vydávání a typografickém zpra-
cování regionálních publikací:   

Typograficky zpracoval
• Jaromír KOTÍK, Velká Bíteš za okupace: letopis 1938 –1945, 
 Velká Bíteš 1965 (1. i 2. rozšířené vydání).
• Jaromír KOTÍK, Velké Meziříčí: procházka jedním městem Vysočiny, 
 Velké Meziříčí 1967. 
• Jaromír KOTÍK (ed.), Letopisy rodu Haugwitzů, Velká Bíteš 1997.
• Jaromír KOTÍK, Letopisy obce Křoví dokumentárně i pamětnicky, Křoví 2000.

Jiří Jeřábek.  |  Foto: Rodinný archiv
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• Jaromír KOTÍK, Letopisy obce Jasenice, Jasenice 2003.
• KOLEKTIV autorů, 55 let První brněnské strojírny ve Velké Bíteši, Velká Bíteš 2005.
• Petr HOLÁNEK, Velkobítešská kostelní tvrz, Velká Bíteš 2006.
• Jan ZDUBA, Velká Bíteš: stručný průvodce starým městem, Velká Bíteš 2007.
• Josef HAVELKA – Jiří PAVLÍK – Jan ZDUBA, Velká Bíteš (pošta a pohlednice), 
 Velká Bíteš 2012.

Ve svém nakladatelství vydal
•  Jaromír KOTÍK – Markéta LOLOVÁ – Alois KOUKOLA, Zlomený čas: konec války 

na Vysočině, zajatecký gulag v Rusku 1945 –1949, Nakladatelství Jiřího Jeřábka 2004.
•  Jaromír KOTÍK, Dva roky v koncernu HERMANN GÖRING WERKE LINZ/DONAU 

1943 –1945: originální pamětnický dokument o totálním nasazení za 2. světové války, 
Nakladatelství Jiřího Jeřábka 2004.

Bibliofilie (pro milovníky krásných knih)
• Božena NOVÁČKOVÁ, Básně, Jasenice 2013, 40 s., 25 ks.
•  Jan ZDUBA, Historie soukromých velkobítešských domů (zabývající se dobou před 

rokem 1871), Velká Bíteš 2008, 286 s., 6 ks.

Po změně politických poměrů, inspirován obsahem svých dvou publikací, které vydal 
ve svém nakladatelství v roce 2004, viděl Jiří jistou možnost přispět jejich rozšířením  
„k porozumění mezi lidmi válkami znesvářených národů českého s německým, a tím přispět 
k vytvoření vhodného prostředí pro stavbu prosperující společné Evropy“, jak sám řekl.

Bylo to v roce 2004, krátce po vstupu České republiky do EVROPSKÉ UNIE, kdy jsme 
se z Jirkovy iniciativy vydali do Německa, abychom se pokusili nabídnout publikaci „Zlo-
mený čas“ v německo-českém GYMNÁZIU FRIEDRICHA SCHILLERA v Pirně poblíž 
Drážďan, z kterých hlavní hrdina pocházel. Byli jsme přátelsky přijati paní ředitelkou, 
která nás uvedla k vedoucímu české sekce dr. Bartoškovi, a ten nás informoval, že také 
jejich škola se snaží o plné pochopení myšlenky evropanství. S radostí přijal pět nabídnu-
tých výtisků k využití pro studijní účely a požádal nás o bezprostřední informaci studentům 
formou přednášky.

Německé město Pirna.  |  Zdroj: Wikipedie
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Se stejným pochopením se setkala také naše nabídka několika výtisků publikace  
Mgr. Jaromíra Kotíka „Dva roky v koncernu Hermann Göring Werke Linc/Donau“,  
v podniku VOEST-Alpine AG v rakouském Linci, ve kterém byl autor během II. světové 
války (1943 –1945) totálně nasazen. Pracovníci tamního podnikového muzea přijali s pov-
děkem nabídnuté publikace, které považovali za vhodný doplněk jejich sbírek právě proto, 
že popisují válečnou historii jejich firmy viděnou „z druhé strany“.  

Tyto řádky jsou pouze krátkým úryvkem z naplněného životního příběhu pana Jiřího Jeřábka, 
na kterého bude mnoho pamětníků vzpomínat také jako na zaníceného bítešského muzikanta. 

Se vzpomínkou a s poděkováním za přínos bítešské kultuře se připojuje také redakce 
Zpravodaje.

Alois Koukola, redakce

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 102/2018 KONANÉ DNE 12. BŘEZNA 2018 
 
2/102/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 101/2018 ze dne 26. 2. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 12. 3. 2018 
3/102/18/RM – bere na vědomí žádost o zařazení bodu „stavba vodovodního řádu“ na projednání na 
veřejném zasedání zastupitelstva města doručenou dne 21. 2. 2018 pod č.j. MÚVB/1464/18 a pově-
řuje starostu města k odpovědi na tuto žádost.
odpovědnost: starosta termín: 31. 3. 2018  
4/102/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou 
Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/1755/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 12. 4. 2018
5/102/18/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením poškozeného a nepotřebného majetku dle žádosti 
Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1756/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2018 
6/102/18/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš  
a převedení částky 597.010,40 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131).
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Ivana Zemanová termín: 30. 4. 2018
7/102/18/RM – schvaluje účetní závěrku Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace za rok 
2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní 
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 31. 3. 2018
8/102/18/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Polikliniky Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2018 
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9/102/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Polikliniky Velká Bíteš,  
příspěvkové organizace č.j. MÚVB/1835/18. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
10/102/18/RM – bere na vědomí doporučení Komise pro územní plán a regionální rozvoj a doporu-
čuje ZM pořízení změny č. 10 územního plánu města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 23. 4. 2018
11/102/18/RM – rozhoduje neuzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 8, Masarykovo náměstí 67,  
Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.  termín: 31. 3. 2018
12/102/18/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 308, U Stadionu 548,  
Velká Bíteš, a to ke dni 31. 3. 2018. 
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 308, U Stadionu 548, Velká Bíteš 
na dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem 
(dohoda o splnění závazku se svolením k přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notář-
ského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.  termín: 31. 3. 2018
13/102/18/RM – doporučuje ZM úplatně nabýt část pozemku p.č. 4442 orná půda o výměře cca 
260 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související  
s koupí části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 9. 4. 2018
14/102/18/RM – doporučuje ZM revokovat usnesení č. 24/22/18/ZM ze dne 12. 2. 2018 a nahradit 
ho novým usnesením ve znění:
ZM rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/148 orná půda o výměře cca 16 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 1.450,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí částí výše 
uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 9. 4. 2018
15/102/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Truhlářství Jaroslav Kulík,  
IČ: 127 51 057 na realizaci akce „Výměna oken v části objektu ZUŠ – III. etapa, Hrnčířská 117,  
Velká Bíteš“ za cenu 186.785,00,- Kč bez DPH / 226.009,85,- Kč s DPH a uzavřít s ním předlo-
ženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová  termín: 31. 3. 2018
16/102/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy ATIKA – LYSÝ s.r.o., Zahradní 992, 
594 01 Velká Bíteš; IČ: 607 32 610 na realizaci akce „Kamenný sokl na druhé budově radnice,  
Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš“ za cenu 272.277,49,- Kč bez DPH / 329.455,00,- Kč s DPH  
a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová  termín: 31. 3. 2018
17/102/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc. V závěrečném ustanovení 
nájemní smlouvy uvést bod, ve kterém se nájemce zavazuje uhradit nájem a zálohy na služby posky-
tované v souvislosti s užíváním bytu i za období, kdy nebyla podepsaná smlouva.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.  termín: 31. 3. 2018
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18/102/18/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“
- 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. 2539/70 a na části pozemku parc.č. 1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název 

„Na Babinci“
-  na pozemku parc.č. 2539/97, pozemku parc.č. 2539/99 a pozemku parc.č. 2539/92 v k.ú.  

Velká Bíteš ponese název „Sadová“
-  na částech pozemků parc.č. 1326/3, pozemku parc.č.1335/2, pozemku parc.č.1338/2, pozemku 

parc.č. 1339/16 a parc.č.1339/14 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Valech“
- na části pozemku parc.č. 4609/1 v k.ú,  Velká Bíteš ponese název „Lomená“.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín:  9. 4. 2018
19/102/18/RM – rozhoduje o zapojení mateřských a základních škol zřízených městem Velká Bíteš 
do programu Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi a pověřuje ředitele škol k podání 
přihlášky Kraji Vysočina o zapojení školy do projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ředitel MŠ, ZŠ termín: 23. 3. 2018 
20/102/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy INGSTEP s.r.o., Sloup 192, 679 13,  
IČ: 293 77 340 na studii akce „Domov se zvláštním režimem – Velká Bíteš“ za celkovou cenu 
240.000 Kč bez DPH a tyto práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 30. 3. 2018
21/102/18/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o změně smlouvy č. 9270310561-D uzavíranou mezi městem 
Velká Bíteš jako příjemcem dotace a Státním fondem rozvoje bydlení, IČ: 708 56 788, se sídlem Vino-
hradská 1896/46, 120 00 Praha jako poskytovatelem dotace spočívající ve zkrácení vázací doby, po kterou 
je město povinno dodržet závazné podmínky při nakládání s bytovými jednotkami domu č.p. 239 na p.č. 
759 v k.ú. Velká Bíteš na dobu do 27. 9. 2035, na jejichž vybudování byla poskytnuta dotace.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr.Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
22/102/18/RM – rozhoduje odkoupit teplovzdušnou jednotku Robur, Typ G 40 za cenu 50.000,00 
Kč bez DPH a uzavřít předloženou kupní smlouvu za podmínky předchozího prověření technického 
stavu jednotky a jemu odpovídající výši ceny.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová  termín: 30. 4. 2018
23/102/18/RM – rozhoduje nesouhlasit s předloženou navrhovanou stavební úpravou přerozděle-
ním sklepních prostor v bytovém domě SVJ U Stadionu 275, Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS.  termín: 31. 3. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 103/2018 KONANÉ DNE 26. BŘEZNA 2018 
 
2/103/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 102/2018 ze dne 12. 3. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 26. 3. 2018
3/103/18/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,  
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2038/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
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4/103/18/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86,  
příspěvkové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním pro-
tokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017. 
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2018
5/103/18/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2018 
6/103/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Gran-
tového programu na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č.j. MÚVB/1834/18 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše 
uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 9. 4. 2018
7/103/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1857/18 ve výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 9. 4. 2018
8/103/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš dotaci z Gran-
tového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1866/18 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu  
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 9. 4. 2018
9/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1008/18 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
10/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z Granto-
vého programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o po-
skytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1808/18 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí 
dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
11/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Kung Fu Akademii dotaci z Grantového programu města Velká 
Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/1767/18 ve výši 31.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
12/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu Matador Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1879/18 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
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13/103/18/RM – rozhoduje poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká 
Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/1918/18 ve výši 27.200 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
14/103/18/RM – rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu 
města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č. j. MÚVB/1916/18 z důvodu komerčního využití objektu.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
15/103/18/RM – rozhoduje neposkytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu 
města Velká Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace 
zapsané pod č. j. MÚVB/1917/18, protože nebyla prokázána potřeba obnovy zařízení.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
16/103/18/RM – rozhoduje poskytnout TJ Sokol Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká 
Bíteš na rok 2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/1915/18 ve výši 22.800 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
17/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, MO Velká Bíteš dotaci 
z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na zá-
kladě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/837/18 ve výši 27.500 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
18/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1867/18 ve výši 20.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
19/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, základní organizace Velká Bíteš 
dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ 
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1766/18 ve výši 30.000 Kč  
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
20/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1876/18 ve výši 8.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
21/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu chovatelů, základní organizace Velká Bíteš 
dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ 
na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1919 /18 ve výši 35.000 Kč  
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
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22/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Územní organizaci Svazu diabetiků Velká Bíteš dotaci  
z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na zá-
kladě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1212/18 ve výši 10.000 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
23/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1812/18 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
24/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Pionýru, z.s. – Pionýrská skupina Velká Bíteš dotaci z Gran-
tového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1865/18 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
25/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Svazu dobrovolných hasičů Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1735/18 ve výši 14.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
26/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Svaz postižených civilizačními chorobami  
v ČR, ZO Velká dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura 
a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/1572/18 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvede-
ným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
27/103/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Gran-
tového programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/839/18 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu  
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Eva Blahová termín: 9. 4. 2018
28/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1843/18 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
29/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1901/18 ve výši 24.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
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30/103/18/RM – rozhoduje neposkytnout Okrašlovacímu spolku Dolní mlýn dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1920/18 z důvodu, že program je určen pro podporu 
opakovaných akcí.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
31/103/18/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1868/18 
ve výši 21.840 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
32/103/18/RM – rozhoduje poskytnout ABIS-Tec s.r.o. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 
2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1947/18 ve výši 10.000 
Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
33/103/18/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěv-
kové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2018
34/103/18/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předlo-
ženého návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2018 
35/103/18/RM – schvaluje dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Velké 
Meziříčí.
odpovědnost: místostarosta termín: 31. 3. 2018 
36/103/18/RM – rozhoduje uzavřít Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících pří-
mým zadáním s dopravcem TRADO-BUS, s.r.o., Komenského nám. 137/9, 674 01 Třebíč.,  
č.: SM SM201712041. 
odpovědnost: odbor správní  řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 30. 4. 2018
37/103/18/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše 
za rok 2017.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 29. 3. 2018
38/103/18/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2017 k rozva-
hovému dni 31. 12. 2017 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této 
účetní závěrky.
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Ivana Zemanová termín: 9. 4. 2018
39/103/18/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření 
města č. 2/2018.
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 9. 4. 2018
40/103/18/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet 
města za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za 
rok 2017 s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 9. 4. 2018
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41/103/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 466 trvalý travní porost 
o výměře 259 m2 v k.ú Košíkov z vlastnictví města za části pozemku p.č. 543 oddělené geo-
metrickým plánem č. 309-117/2016 a nově označené p.č. 541/8 orná půda o výměře 241 m2 
a p.č. 541/20 orná půda o výměře 42 m2 v k.ú. Košíkov do vlastnictví města s doplatkem ve 
výši 1.920,- Kč ze strany města s tím, že město uhradí náklady související se směnou výše 
uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový   řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 4. 2018
42/103/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš 
a advokátem Mgr. Filipem Lederem, IČ: 662 48 272, se sídlem Lidická 710/57, 602 00 Brno 2. 
odpovědnost: odbor majetkový   řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 4. 2018
43/103/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt část pozemku p.č. 4473/1 oddělenou 
geometrickým plánem č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4473/3 orná půda o výměře 718 m2  
v k.ú. Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín:  9. 4. 2018
44/103/18/RM – rozhoduje zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby meziměstské 
autobusové dopravy za rok 2017 č.j. MÚVB/2143/18/SPR/DOC. 
odpovědnost: odbor správní řešitel: Bc. Hana Dočkalová termín: 30. 4. 2018
45/103/18/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěv-
kové organizace za rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2018
46/103/18/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle před-
loženého návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace. odpověd-
nost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2018 
47/103/18/RM – 1. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst.  
2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ře-
ditele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Velká Bíteš, příspěvková organizace, adresa: 
Sadová 579, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 70436533, dle přílohy materiálu,
2. odvolává pana Mgr. Zdeňka Strašáka z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Velká 
Bíteš, příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2018 z důvodu vyhlášení konkursního řízení,
3. pověřuje starostu
-  požádat Krajský úřad Kraje Vysočina, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich 

zástupce za člena konkursní komise,
-  požádat ředitele školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurs) o souhlas se svým jmenováním za 

člena konkursní komise,
-  požádat ředitele školy, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do 

konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě.
odpovědnost: starosta termín: 3. 4. 2018 
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48/103/18/RM – 1. vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst.  
2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ře-
ditele/ředitelky příspěvkové organizace Střední odborná škola Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková 
organizace, adresa: Tyršova 239, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 68686480, dle přílohy materiálu,
2. odvolává pana Ing. Josefa Chytku z vedoucího pracovního místo ředitele Střední odborné školy Jana 
Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace ke dni 31. 7. 2018 z důvodu vyhlášení konkursního řízení,
3. pověřuje starostu
-  požádat Krajský úřad Kraje Vysočina, Českou školní inspekci, školskou radu o delegování jejich 

zástupce za člena konkursní komise,
-  požádat ředitele školy (jiné, než na kterou je vypsán konkurs) o souhlas se svým jmenováním za 

člena konkursní komise,
-  požádat ředitele školy, aby zorganizoval volbu zástupce z řad pedagogických pracovníků školy do 

konkursní komise a doložil ji zápisem o volbě.
odpovědnost: starosta termín: 3. 4. 2018 
49/103/18/RM – nevyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst.  
2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, pří-
spěvková organizace, adresa: Masarykovo náměstí 86, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 75021439.
odpovědnost: starosta termín: 3. 4. 2018 
50/103/18/RM – nevyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 166 odst.  
2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na vedoucí pracovní místo 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková 
organizace, adresa: U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš, IČO: 75021447.
odpovědnost: starosta termín: 3. 4. 2018 
51/103/18/RM – bere na vědomí žádost FC Spartak Velká Bíteš o zařazení akcí do vyhlášky  
o nočním klidu a doporučuje žadateli využít pro konání plánovaných akcí termíny dle obecně zá-
vazné vyhlášky města Velká Bíteš č. 2/2016, o nočním klidu. 
odpovědnost: starosta termín: 10. 4. 2018
52/103/18/RM – pověřuje odbor majetkový k poptání a případnému objednání zpracování projek-
tové dokumentace pro územní řízení na veřejné osvětlení v lokalitě na Návrší. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Ladislav Rada termín: 30. 6. 2018
53/103/18/RM – rozhoduje ořezat část větví 1ks modřínu na pozemku parc.č. 250/1 v k.ú. Velká 
Bíteš a současně rozhoduje pokácet 1 ks břízy bělokoré na pozemku parc.č. 847/3 v k.ú. Velká Bíteš 
ve vlastnictví města.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 3. 2018
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54/103/18/RM – rozhoduje zrušit zadávací řízení na veřejnou zakázku „Revitalizaci ZŠ Tišnovská 
115, Velká Bíteš – výkon činnosti TDS.
odpovědnost: odbor majetkový   řešitel: Ing. Pavel Bednář termín: 9. 4. 2018
55/103/18/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem Technické služby Velká Bíteš spol. s.r.o., Masa-
rykovo náměstí 88, 595 01 Velká Bíteš; IČ: 25594940 předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 
akci: „Výměna VO v místních částech Jestřabí a Jindřichov města Velká Bíteš“, kterým se prodlužuje 
termín plnění díla. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 4. 2018
56/103/18/RM – rozhoduje souhlasit s předloženou smlouvou o přeložce zařízení distribuční sou-
stavy č. 13010875 v ulici Jihlavská, firmy E-ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice se závazkem ve výši 689.255,- Kč včetně DPH a rozhoduje tuto smlouvu uzavřít.
odpovědnost: odbor majetkový   řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 15. 4. 2018
57/103/18/RM – rozhoduje vyhradit parkovací stání pro zákazníky a zásobování provozoven na 
Masarykově náměstí č.p. 19, 20, 65 a 66 Velká Bíteš na omezenou dobu max. 15 min. V případě,  
že bude majitel obchodu vyžadovat vyhrazená stání pouze pro svoji provozovnu, zajistí si vyhrazení 
na své náklady.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Milan Pelc termín: 15. 5. 2018
58/103/18/RM – rozhoduje souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa na parkovišti ve-
dle bytového domu č.p. 281 s tím, že instalaci značení včetně projednání s příslušnými orgány si 
zajistí žadatel na vlastní náklady. Vyhrazené parkovací místo bude využíváno pouze pro vozidlo 
technicky způsobilé k provozu. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 15. 4. 2018
59/103/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou od 1. 5. 2018 a za nájemné 
65,– Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 1. 5. 2018
60/103/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku ve výši 52.310,90 Kč bez DPH, 63.296,20 
Kč včetně DPH, od společnosti 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 obvodovém plášti budovy č.p. 38 v Holubí Zhoři, obec Velká Bíteš, parc.č. 5235 v k.ú. 
Holubí Zhoř.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 4. 2018
62/103/18/RM – rozhoduje nevyužít nabídku na objednání knihy S odvahou v srdcích I. a II. díl.
odpovědnost: starosta termín: 30. 4. 2018 
63/103/18/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Truhlářství Jaroslav Kulík, Mlýn-
ská 643, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ: 127 51 057 na realizaci akce „Výměna oken  
v části objektu Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš – I. etapa“ za cenu 397.392,00,- Kč bez DPH / 
480.844,32,- Kč s DPH a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo. 
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Ing. Lenka Pohlová termín: 30. 4. 2018
64/103/18/RM – rozhoduje poskytnout finanční dar ve výši 2.000 Kč obdarovanému Babybox pro 
odložené děti – STATIM, z.s.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
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65/103/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt
a) id. 1/42 pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí 
Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spo-
luvlastnického podílu uvedeného pozemku,
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 za cenu 
80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených 
pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 9. 4. 2018
66/103/18/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 28/101/18/RM ze dne 26. 2. 2018 a nahradit ho 
usnesením v následujícím znění:
RM rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu:
- části pozemku p.č. 2539/89 orná půda o výměře cca 1427 m2,
- části pozemku p.č. 2539/90 orná půda o výměře cca 1121 m2,
- části pozemku p.č. 2539/91 orná půda o výměře cca 749 m2

vše v k.ú. a obci Velká Bíteš, každý z uvedených pozemků za
- nejvyšší nabídnutou kupní cenu, min. za 1000,-Kč/m2,
- se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy,
- se složením kauce ve výši 50.000,-- Kč/1 pozemek při podání nabídky kupní ceny.
V kupní smlouvě bude uveden závazek kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde 
do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. zahájení užívání stavby rodin-
ného domu na tomto pozemku, uhradí městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výši 250,- Kč/m2 výměry 
nezastavěného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2018
67/103/18/RM – rozhoduje uzavřít se společností itself s.r.o., IČ: 188 26 016, se sídlem Pálavské 
náměstí 4343/11, 628 00 Brno jako budoucím oprávněným z věcného břemene smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene zřizovaného k pokládce podzemního komunikačního vedení na 
částech pozemků p.č. 2991, 3005/21, 3005/22, 3005/23, 3005/24, 3005/25, 3005/26, 3005/27 v k.ú. 
Velká Bíteš a na částech pozemků p.č. 1/1, 39/132, 415 v k.ú. Bezděkov u Velké Bíteše ve vlastnictví 
města v rámci stavby „Kabelový rozvod Velká Bíteš - Jáchymov“ v rozsahu předložené dokumentace 
za jednorázovou úhradu ve výši 30,- Kč/bm za podmínky, že spol. itself s.r.o. bezúplatně uloží městu 
v rámci stavby přípolož jedné HDPE trubky DN 40 a dvou chrániček DN 100 včetně výstražné folie 
a zajistí na vlastní náklady předláždění celé šíře chodníku dotčeného uvedenou stavbou v úseku 
pokládky kabelu v k.ú. Velká Bíteš a geodetické zaměření skutečného provedení stavby v celém 
jejím rozsahu. Město Velká Bíteš uhradí dodání HDPE trubek, chrániček a výstražné folie na vlastní 
náklady.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 6. 2018
68/103/18/RM – rozhoduje souhlasit s tím, aby nájemce nebytového prostoru číslo 101 - prodejny 
na adrese Velká Bíteš, Hybešova 241 (dále také „NP 101“), kterým je COOP družstvo Velké Mezi-
říčí, IČ: 00032344, se sídlem Družstevní 1173/2, 594 01 Velké Meziříčí, provedl na svoje náklady 
výměnu vstupních dveří do NP 101. 
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Rada města rozhoduje kompenzovat nájemci NP 101 skutečně vynaložené náklady na vý-
měnu vstupních dveří do prodejny formou předplaceného nájmu s písemným závazkem,  
že tento nájemce zajistí udržení provozu prodejny potravin, ovoce a zeleniny a doplňkového 
sortimentu (smíšeného, drogistického a průmyslového zboží) v předmětném nebytovém pro-
storu po dobu 5 let.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Jana Švecová termín: 30. 6. 2018
69/103/18/RM – rozhoduje souhlasit s umístěním vodovodní přípojky a přípojek kanalizace a STL 
plynovodu na pozemky parc. č. 2146/1, 2146/3, 2146/4, 2147/4, 2147/5, 2147/7 a 2920/1 v k.ú. Velká 
Bíteš ve vlastnictví města dle předloženého situačního plánu. Dále rada města Velká Bíteš souhlasí 
s umístěním vodoměrné šachty na pozemku parc.č. 2146/3 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnictví města. 
Další technické podmínky pro napojení na technickou infrastrukturu v majetku města stanoví odbor 
majetkový MěÚ Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 6. 2018
70/103/18/RM – bere na vědomí informace o průběhu a výsledku schůze Společenství vlastníků 
jednotek SVJ U Stadionu 275, Velká Bíteš a doporučuje ZM nesouhlasit s novou dispozicí sklepních 
prostor.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 3. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 104/2018 KONANÉ DNE 9. DUBNA 2018 
 
2/104/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 103/2018 ze dne 26. 3. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 9. 4. 2018
3/104/18/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje trvalé vyřazení tří vozidel z majetku Technických služeb Velká Bíteš spol. s r.o. dle žádosti 
jednatele společnosti č.j. MÚVB/2250/18. 
odpovědnost: jednatel TS termín: 30. 4. 2018
4/104/18/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové 
organizace o vyhlášení dnů 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 za volné dny.
5/104/18/RM – rozhoduje poskytnout Mgr. Renatě Němcové - Domácí ošetřovatelská péče dotaci 
z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2018 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod 
č. j. MÚVB/2212/18 ve výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 31. 5. 2018 
6/104/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 302, na ulici U Stadionu 548, Velká 
Bíteš na dobu určitou od 1. 5. 2018 do 30. 7. 2018 a za nájemné 65,- Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2018
7/104/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu vyplývajícího z nájemní 
smlouvy uzavřené dne 12. 10. 2012 mezi městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technic-
kými službami Velká Bíteš spol. s r.o., IČ: 255 94940, Masarykovo náměstí 88, 595 01 Velká 
Bíteš jako nájemcem na pronájem lesních pozemků ve vlastnictví města ve znění jejích do-
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datků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o výši nájemného za pronájem lesní půdy 
pro rok 2018 stanoveného takto:
-  11 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí  

0,- až 2 500 000,- Kč,
-  13 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí  

2 500 000,- Kč až 5 000 000,- Kč,
- 1 5 % z částky tržeb za prodej dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků v rozmezí  

5 000 000,- Kč a výše.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2018
8/104/18/RM – rozhoduje odepsat z účetnictví města tyto pohledávky z hospodářské činnosti: 
FV116/01 Kč 2 872,80, FV99033 Kč 18 294,-, FV25/02 Kč   3 269,-, FV57/02 Kč 17 037,-, FV61/02 
Kč 1 675,-, FV33 Kč 5 786,-, FV15/03 Kč 986,-, FV34/03 Kč 695,-, FV52/03 Kč 3 817,-, FV82/03 
Kč 256,26, FV2/05 Kč 1 067,50, FV66/08 Kč 8 955,- a FV2010108 Kč 7 551,-.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Ivana Zemanová termín: 31. 5. 2018
9/104/18/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace za 
rok 2017 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu o schvalování účetní 
závěrky této příspěvkové organizace za rok 2017.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2018
10/104/18/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 a jeho rozdělení do fondů dle předlo-
ženého návrhu Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2018
11/104/18/RM – bere na vědomí souhlas starosty města s možností realizace projektu „Vybudování 
přírodní vzdělávací zahrady MŠ Velká Bíteš“ a udržitelností projektu v délce pěti roků v Mateřské 
škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizaci.
12/104/18/RM – rozhoduje souhlasit s bezúplatným převodem drobného dlouhodobého majetku ze 
Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace na Základní školu Velká Bíteš, Tišnovská 116, 
příspěvkovou organizaci dle žádosti č.j. MÚVB/2459/18.
odpovědnost: ředitel, ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2018
13/104/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 206, U Stadionu 276, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 10. 4. 2018 do 31. 3. 2019 a za nájemné 65,- Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 10. 4. 2018
14/104/18/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu č. 11, Sadová 579, Velká Bíteš 
ke dni 30. 4. 2018.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 5. 2018
15/104/18/RM – bere na vědomí oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti provedené 
Českou školní inspekcí v Základní škole Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvková organizace ve 
dnech 6. - 8. 2. 2018.
16/104/18/RM – rozhoduje vyzvat nájemce k vyklizení bytu, a to ke dni 31. 7. 2018.
Rada města rozhoduje prostřednictvím právního zástupce podat žalobu na vyklizení bytu, v případě, 
že stávající nájemce do stanoveného termínu (31. 7. 2018) předmětný byt nevyklidí.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 31. 7. 2018
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17/104/18/RM – rozhoduje uzavřít s Mateřskou školou Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvková orga-
nizace, IČ: 750 21 447, 595 01 Velká Bíteš jako s vypůjčitelem smlouvu o výpůjčce pozemků p.č. 849/4 
ostatní plocha, zeleň o výměře 1181 m2, p.č. 849/2 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 1022 m2  
a p.č. 849/24 orná půda o výměře 42 m2 k.ú. a obci Velká Bíteš na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 30. 4. 2018
18/104/18/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření poskytnutí příspěvku Poliklinice 
Velká Bíteš, příspěvkové organizaci ve výši 176.128 Kč dle její žádosti č.j. MÚVB/2561/18.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 11. 6. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 23/2018 KONANÉHO DNE 9. DUBNA 2018 
 
1/23/18/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Karla Navrátila a pana Vojtěcha Pernicu.
3/23/18/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2018.
4/23/18/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 2/2018.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2018
5/23/18/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci FC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 
2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1834/18 ve 
výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
6/23/18/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci TJ Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 
2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1857/18 ve 
výši 420.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem. 
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
7/23/18/ZM: rozhoduje poskytnout dotaci HC Spartak Velká Bíteš z Grantového programu na rok 
2018 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. 1866/18 ve 
výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s tímto subjektem. odpovědnost: odbor 
finanční řešitel: Eva Blahová termín: 30. 4. 2018
8/23/18/ZM: rozhoduje poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Grantového programu města Velká 
Bíteš na rok 2018 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č. j. 839/18 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Eva Blahová  termín: 30. 4. 2018
9/23/18/ZM: schvaluje celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet města za rok 
2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017  
s výrokem „bez výhrad“.
odpovědnost: odbor finanční řešitel: Bc. Věra Pokorná termín: 30. 4. 2018
10/23/18/ZM: schvaluje účetní závěrku Města Velká Bíteš za rok 2017 k rozvahovému dni 31. 12. 
2017 a pověřuje odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této účetní závěrky. 
odpovědnost: odbor finanční  řešitel: Ivana Zemanová termín: 31. 5. 2018
11/23/18/ZM: bere na vědomí zápis č. 14/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš konaného dne 19. 3. 2018. 
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12/23/18/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 4471 oddělenou geometrickým plánem č. 2317-
118/2016 a nově označenou p.č. 4471/2 orná půda o výměře 52 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do 
vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 2263/6 oddělenou geometrickým plánem č. 2531-
194/2017 a nově označenou p.č. 2263/15 orná půda o výměře 634 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš  
z vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem městu ve výši 1.000,- Kč/m2 za rozdíl výměr směňova-
ných pozemků. Náklady na úhradu správního poplatku za podání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2019
13/23/18/ZM: rozhoduje směnit pozemek p.č. 466 trvalý travní porost o výměře 259 m2 v k.ú. Koší-
kov z vlastnictví města Velká Bíteš za části pozemku p.č. 543 oddělené geometrickým plánem č. 309-
117/2016 a nově označené p.č. 541/8 orná půda o výměře 241 m2 a p.č. 541/20 orná půda o výměře 
42 m2 v k.ú. Košíkov do vlastnictví města Velká Bíteš s doplatkem ve výši 1.920,- Kč ze strany města 
s tím, že město uhradí náklady související se směnou výše uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Mgr. Jana Pelánová  termín: 31. 3. 2019
14/23/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
- část pozemku p.č. 41 trvalý travní porost o výměře cca 50 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu 
80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně 
vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků,
- část pozemku p.č. 43 trvalý travní porost o výměře cca 152 m2 v k.ú. Jestřabí u Velké Bíteše za cenu 
80,- Kč/m2 s tím, že město zajistí na vlastní náklady vybudování sjezdu, nového oplocení včetně 
vstupní brány na nově vznikající hranici pozemků.
Náklady související s úplatným nabytím výše uvedených částí pozemků uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2019
15/23/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4442 orná půda o výměře cca 260 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí 
části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2019
16/23/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4473/1 oddělenou geometrickým plánem  
č. 2317-118/2016 a nově označenou p.č. 4473/3 orná půda o výměře 718 m2 v k.ú. Velká Bíteš za cenu 
120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2019
17/23/18/ZM: 
a) bere na vědomí, že na základě zveřejněného záměru prodeje části pozemku p.č. 2539/88 orná půda  
o výměře cca 1508 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za nejvyšší nabídku kupní ceny, minimálně za 1.000,- 
Kč/m2 se splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy s kaucí 50.000,- Kč a závazkem ku-
pujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde do sedmi let od nabytí pozemku do jeho 
vlastnictví ke kolaudaci stavby rodinného domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš 
smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 předmětného pozemku, byla doručena jedna nabídka kupní ceny,
b) otevřelo a projednalo doručenou nabídku kupní ceny od ,
c) rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/88 orná půda o výměře cca 1508 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu 1.061 Kč/m2 se závazkem kupujícího, příp. jeho právního nástupce, že pokud nedojde 
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do sedmi let od nabytí pozemku do jeho vlastnictví ke kolaudaci, příp. k zahájení užívání stavby rodinného 
domu na tomto pozemku, uhradí kupující městu Velká Bíteš smluvní pokutu ve výší 250,- Kč/m2 před-
mětného pozemku, náklady související s vkladem kupní smlouvy do katastru nemovitostí hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2019
18/23/18/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 24/22/18/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 2539/148 orná půda  
o výměře cca 16 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 1.450,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady 
související s koupí části výše uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2019
19/23/18/ZM: rozhoduje nesouhlasit s dispoziční změnou sklepních prostor v domě U Stadionu 
275, Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Dana Lipavská, DiS. termín: 30. 4. 2018
20/23/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt
a) id. 1/42 pozemku p.č. 5160 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1865 m2 v k.ú. Holubí 
Zhoř, obec Velká Bíteš za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spo-
luvlastnického podílu uvedeného pozemku,
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 za cenu 80,- Kč/m2 
s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí spoluvlastnických podílů uvedených pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Mgr. Jana Pelánová termín: 31. 3. 2019
21/23/18/ZM: rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č.1326/3 v k.ú. Velká 
Bíteš ponese název „Krátká“. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 4. 2018
22/23/18/ZM: rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 2539/70 a na části 
pozemku parc.č. 1326/3 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Babinci“. 
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 4. 2018
23/23/18/ZM: rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na pozemku parc.č. 2539/97, pozemku 
parc.č. 2539/99 a pozemku parc.č. 2539/92 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Sadová“. 
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 4. 2018
24/23/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na částech 
pozemků parc.č. 1326/3, pozemku parc.č.1335/2, pozemku parc.č.1338/2, pozemku parc.č. 1339/16 
a parc.č.1339/14 v k.ú. Velká Bíteš ponese název „Na Valech“. 
odpovědnost: odbor majetkový  řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 4. 2018
25/23/18/ZM: rozhoduje o tom, že ulice nacházející se na části pozemku parc.č. 4609/1 v k.ú, Velká 
Bíteš ponese název „Lomená“. 
odpovědnost: odbor majetkový řešitel: Ing. Hana Žáková termín: 30. 4. 2018
26/23/18/ZM: 
1. bere na vědomí informaci pořizovatele k návrhu na vydání Změny č. 9 Územního plánu města 
Velká Bíteš formou opatření obecné povahy
2. souhlasí s vyhodnocením připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 9 Územního plánu města Velká 
Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny a vypořádány v přílohách č.5a a č. 5b opatření obecné povahy č.1/2018
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3. vydává Změnu č. 9 Územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zá-
kon), za použití § 43 odst. 4 a po ověření podle § 54 odst. 2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 
2 téhož zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů 
ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy, jak je 
obsaženo v předloženém návrhu. 
odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí  řešitel: Ing. Ladislav Homola termín: 9. 5. 2018

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

Sečení a mulčování trávy tel. č.: 608 065 337        

Palivové dřevo, i suché tel. č.: 608 065 337     

Keramické kurzy pro děti i dospělé. Více info na emailu zahradavkeramice@seznam.cz.

VZPOMÍNÁME

Dne 5. května 2018 to bude 15 let, 
co nás navždy opustil pan Miloslav Valach 
z Velké Bíteše ve věku 58 let. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi. 

Děkuje manželka Marie a děti Eva, Miloslav a Lenka s rodinami. 

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 červen 2018: 18. května 2018. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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• Kompletní vyřízení pojistných 
událostí

• Příprava na STK + provedení STK

• Provádíme servis a prodej náhradních 
dílů na všechny značky a typy vozů

• Dodání dílů do druhého dne

• Pneuservis – včetně Runflat pneumatik
• Výměna čelních skel
• Ruční mytí a tepování vozů

• Půjčovna střešních boxů, příčných 
nosičů, nosičů lyží a střešních 
nosičů kol

• Prodej olejů Castrol, Paramo
• Super nabídka olejů Madit-MOL 

za internetové ceny

HORÁCKÉ AUTODRUŽSTVO
 VELKÁ BÍTEŠ Komplexní péče o Váš vůz

• Diagnostika vozů Škoda, VW, Audi, Seat
• Prodej autobaterií za výhodné ceny
• Optická geometrie Hunter

Telefon: +420 608 666 327 Lánice 60, 595 01 Velká Bíteš

Komerční sdělení / Inzerce
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Věra Sosnarová byla unesená ve čtrnácti letech spolu s devítiletou sestrou Naďou a jejich ruskou matkou z Brna do 
Sovětského svazu. V nápravném pracovním táboře na Sibiři zažívaly nekonečné hrůzy stalinského teroru, které matka 
nepřežila. V pracovních táborech strávily celkem 8 let. Do Československa se obě sestry vrací až po devatenácti letech, za 
velmi nevýhodné pracovní smlouvy. Věře bylo 34 let a vážila 37 kilogramů. Při odjezdu ze Sovětského svazu i při příjezdu 
do vlasti musela odevzdat veškeré dokumenty a podepsat úplnou mlčenlivost, že nikdy nebude mluvit o tom, co prožila a 
viděla. Vše o minulosti muselo zmizet. Z obavy o opětovné odvedení na Sibiř mlčenlivost dlouho neporušila. O této části 
její minulosti se nikdy nedozvěděl její manžel a dlouho ji neznali ani její dva synové. Věru neustále sledovala tajná policie. 
Veřejně o své minulosti promluvila teprve po Sametové revoluci. Zážitky Věry Sosnarové zpracoval Jiří Svetozar Kupka 
v knize Krvavé jahody. Kniha bude po přednášce k zakoupení. 

 

   
 
 

 
 
 

 
  

 

Bítešská akademie  
 

Věra Sosnarová 

Zve Kolpingova rodina, ICKK a  
Základní škola Velká Bíteš. 

 

Pá 4. května 18.00 
V. Bíteš – Kulturní dům 

 
 
 

 Krvavé jahody 
 

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

Komerční sdělení / Inzerce
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Základní umělecká škola 
Velká Bíteš 

 Slavnostní koncert žáků  
 

  • hudební obor 
 • taneční obor 

   • výtvarný obor 
 

24. května 2018 od 15.30 hodin 
KD Velká Bíteš 
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