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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
v pondělí 5. listopadu se bítešští zastupitelé sešli 
v kulturním domě na ustavujícím zasedání, během 
kterého volili starostu, místostarostku, členy rady 
města, finančního a kontrolního výboru. Na základě 
výsledků říjnových komunálních voleb a povolební 
písemné koaliční smlouvy jsem byl na základě hla-
sování pro nové volební období opětovně potvrzen 
ve funkci starosty města a na pozici uvolněné mís-
tostarostky města byla zvolena JUDr. Alena Malá 
(ODS). Zbývající sedmičlennou radu doplňují Zde-
něk Řezáč a Alois Špaček (oba Občanské sdružení 
Za zdravé město bez kamionů), Ing. Josef Jelínek 
(ODS), MUDr. Jaroslav Štefek (SN pro město 
Velká Bíteš) a Jan Vrba (ČSSD). Za vaše hlasy  
a podporu, na základě kterých můžeme řídit a rozvíjet naše město v dalším čtyřletém ob-
dobí, bych vám jménem nové rady města chtěl upřímně poděkovat.

Kontrolní i finanční výbor má opět sedm členů (včetně předsedy), a to po jednom zástupci 
z každého volebního uskupení. Současně předsedové výborů mají při rozhodování stejný 
hlas, jako všichni ostatní členové.  Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Ondřej Ma-
chola, dalšími členy jsou Ing. Bohumil Hejtmánek, Jaroslav Hofmann, Bc. Ilona Kalová, Petr 
Vondrák, Ing. Lumír Kresta, CSc. a Ing. Tomáš Kučera. Kontrolnímu výboru předsedá Alois 
Špaček, dále byli zvoleni Petr David, Dana Jirglová, Ing. Libor Kotačka, Ph.D., Ing. Alois 
Koukola CSc., Mgr. Dagmar Macholová a Mgr. Aleš Koubek. 

Nové zastupitelstvo nyní čeká první důležitý úkol, a to projednání a schválení rozpočtu 
města pro příští kalendářní rok na prosincovém zasedání. Návrh rozpočtu na rok 2019 
dosahuje 224,8 milionů korun. Nejvíce prostředků z nového rozpočtu je určeno na re-
vitalizaci základní školy (82 milionů), rozpočet ale obsahuje například i 8,1 milionů na 
nový hasičský vůz hasičské zásahové jednotky města (ten bude pořízen městem, jen pokud 
bude radnice úspěšná při přidělení dotace ve výši 3,6 mil. korun z evropských fondů)  
nebo náklady na opravu kanalizace, vodovodu a komunikace v Nové Čtvrti. S kompletním 
návrhem rozpočtu se mohou obyvatelé města seznámit na úřední desce města.

Práce na revitalizaci základní školy pokračují dle plánu. V nejbližší době se má snést 
střecha novější budovy v ulici Za Školou pro následnou nástavbu celého jednoho patra  
a připravovat nové průčelí objektu směrem do ulice Na Valech.  Po této akci už přijdou na 
řadu řemeslné práce uvnitř školních budov. Revitalizace musí být kompletně dokončena 
pro zahájení školního roku v září 2019.
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Na Babinci díky přízni počasí začátkem listopadu se podařilo nejen dokončit komu-
nikace, ale i vydláždit chodníky a provést terénní úpravy. Osetí trávou necháme po-
chopitelně na jaro. Celou akci výstavby technické a dopravní infrastruktury pro nové 
stavební parcely hodnotím jako úspěšnou, a to proto, že všechny parcely s jedinou 
výjimkou máme prodány a jejich majitelé ve velké míře již připravují výstavbu svých 
novostaveb rodinných domů. Chtěl bych touto cestou poděkovat za výdrž nejen oby-
vatelům oblasti ulice Sadová, ale i všem ostatním, kteří byly výstavbou na Babinci  
v uplynulých letech dotčeni.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem popřál klidný čas nadcházejícího adventu a pohodové prožití 
vánočních svátků a závěru roku 2018 v kruhu vašich nejbližších a přátel.

Ing. Milan Vlček, starosta města

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit jako nová místostarostka města. Jak jistě víte, pozice starosty zů-
stala nezměněná, takže jsem tak trochu naskočila do rozjetého vlaku. Nicméně bych Vám 
chtěla nabízet svůj úhel pohledu na to, jakým způsobem bude samospráva města rozhodo-
vat, i třeba proč jsme došli, či nakonec nedošli, k nutnému konsensu. Jednak jsem žena,  
a to při všem respektu k mužům, je přece jenom odlišná životní zkušenost. Jednak bych 
chtěla využít situace na startu nového období, a to ze dvou důvodů. Za prvé jsem při po-
volebním vyjednávání cítila u všech zúčastněných subjektů snahu posunout Bíteš zase  
o kousek k lepšímu. Za druhé jsem dostala stejně vážné nabídky na pozici místostarostky 
od obou ve volbách nejúspěšnějších uskupení, od KDU-ČSL pak v závěru vyjednávání  
i relevantní nabídku na pozici starostky města. To nepíšu z nějaké osobní pýchy, ale uva-
žuji způsobem, že pokud jsem byla jako osoba přijatelná pro obě strany, zkusím vzájemné 
komunikaci napomoci. Cesta k veřejně prospěšným věcem se prostě najít musí. 

Nyní konkrétněji: 
Dne 5. 11. 2018 proběhlo ustavující zastupitelstvo města, současně byly zvoleny jeho 

povinné výbory, tedy finanční a kontrolní výbor. Za sebe velmi oceňuji, že se oproti mi-
nulosti narovnal počet jejich členů, a to způsobem, že jsou v nich zastoupeny všechny 
zvolené politické subjekty, každý jedním hlasem svého zástupce. Je proto důležité, aby šlo 
především o respektované osobnosti, z podstaty i nezávislé na volbách, které svou činností 
budou přínosem a dokáží tak poskytnout zastupitelstvu pro jeho rozhodování kvalitní zpět-
nou vazbu. Výbory totiž nejsou samostatnými orgány, nemohou ukládat nikomu úkoly,  
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přijímat rozhodnutí, apod. Dle zákona se v nich rozhoduje vždy prostou většinou přítom-
ných, předseda ani při rovnosti hlasů nemá jinou, tzv. „vyšší“, pravomoc. 

Následně po svém zvolení začala pracovat také rada města, neboť pro prosincové jed-
nání zastupitelstva musí připravit a předložit k projednání rozpočet města, což je základní 
fundament pro jeho další fungování. 

Souběžně probíhají zasedání osadních výborů, na kterých si jednotlivé místní části volí 
své zástupce, a to jako partnery pro bližší komunikaci se samosprávou. 

Přemýšlím, jak se teď z těch vážnějších věcí na závěr přeladit. Nastává advent,  
přichází další rok. Mé přání pro Vás asi bude o radosti. O radosti, kterou já už vzhle-
dem ke svému věku vnímám jako tichou, nenápadnou dámu, která ví, že nejdůleži-
tější je dát pocítit, uvědomit si, to prchavé sdílení mezi námi. Dovolte mi proto popřát,  
aby na nás všechny, naše rodiny, přátele, spolupracovníky, tato dáma nikdy nezane-
vřela. Pěkné vánoční svátky a šťastný nový rok 2019.      

JUDr. Alena Malá

ZVEME VÁS

Od 24. listopadu do 3. prosince 2018 od 9.00 do 17.00 hodin, 
pondělí 3. 12. – otevřeno pouze od 9.00 do 12.00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
K zakoupení dárky z pediku a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, 
keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí 
z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností. Své výrobky můžete 
přinést na Klub kultury  ve čtvrtek 22. listopadu od 9.00 do 16.00 hodin.
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz postižených civilizačními chorobami

Sobota dne 1. prosince 2018 v 15.00 hodin 
„NA BÍTEŠSKÉM JARMARKU“
Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 1. prosince do 15. prosince 2018
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘE LUDVÍKA TUNKRA
Ateliér v Osové Bítýšce č. 201
Nutno přihlásit předem, tel. č. 777 204 924
Srdečně zve:  Ludvík Tunkr
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Neděle dne 2. prosince 2018 v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Vystoupí děti z mateřských škol z Velké Bíteše a žáci ze ZUŠ Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Úterý 4. prosince 2018 v 19.00 hodin
ADVENTNÍ CHRÁMOVÝ KONCERT BHP – ENSEMBLE SERPENS CANTAT
V kostele sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Středa dne 5. prosince 2018 od 8.00 hodin
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Pro mateřské školy a seniory
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Od 5. prosince do 30. prosince 2018 ve všední dny 
mimo pondělí 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00, 
v sobotu a neděli 22.,  23., 29. a 30. prosince a rovněž 
ve sváteční dny 25. a 26. prosince, a to 13.00 – 18.00 hodin.
VÝSTAVA BETLÉMŮ
Městské muzeum, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. 
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Od 6. prosince do 11. prosince 2018 od 9.00 do 17.00 hodin 
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
V prostorách výstavní síně Klubu kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek 6. prosince 2018 od 17.00 hodin
ŽIVOT V I. REPUBLICE
Přednáška Dity Desové
Velký výstavní sál městského muzea, Masarykovo náměstí 5
Organizuje: Městské muzeum ve Velké Bíteši

Pátek 7. prosince od 14.00 do 17.00 hodin
Pátek 11. ledna od 14.00 do 17.00 hodin
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ 
Tyršova 239, Velká Bíteš. Současně je možné v těchto termínech navštívit také Středisko 
praktického vyučování PBS Velká Bíteš, Vlkovská 279.  
Organizuje: SOŠ Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace
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Pátek 7. prosince 2018 v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT DECHOVÉ HUDBY MILOČANKA
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 220 Kč. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 7. prosince 2018 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak Velká Bíteš

Sobota 8. prosince 2018 v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT – 13. ročník
Vystoupí kapely: „Geneze“, „Bohumilové“, „WEGET“, „VÝLET“,
Host koncertu: Václav Faltus - dabér, bavič a imitátor
Kulturní dům Čikov
Předprodej vstupenek od 17. 11. na tel. č. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Organizují: Přátelé obce Jasenice s podporou zastupitelstva obce Čikov

Úterý 11. prosince 2018 ve 14.00 hodin 
SENIORKLUB
Předvánoční posezení s hudbou a písničkou, hostem bude Otto Hasoň a jeho přátelé.
V přísálí kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 13. prosince 2018 v 9.00 hodin
SETKÁNÍ TŘÍ GENERACÍ  
Setkání dětí, zaměstnanců školky a klientů z Domova důchodců a Domu s pečovatelskou službou.
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek 13. prosince 2018 ve 14.30 hodin
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ A SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ
Základní škola, Tišnovská 115, Velká Bíteš
Organizuje: Svaz diabetiků Velká Bíteš

Čtvrtek 13. prosince 2018 v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ DÍLNA 
Přijďte si vyrobit originální balicí papír na vánoční dárky. Různými technikami ozdobíme 
jemný bílý i  přírodní (hnědý) balicí papír. Můžete si donést vlastní materiál, pokud byste 
chtěli zdobit větší množství papíru.
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V Městské knihovně Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš

Pondělí 17. prosince  2018 v 10.30 hodin 
ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU 
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek 20. prosince 2018 v 19.00 hodin
PETR BENDE – VÁNOČNÍ TURNÉ 2018
Hosté: Dětský pěvecký sbor POUPATA ZUŠ Velká Bíteš, Karel Nováček, Radim Zenkl
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen od 1. 10. v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši. Vstupné: 330 Kč.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2018 v době od 8.00 do 15.00 hodin
VÁNOČNÍ PRODEJ RYB – na Masarykově náměstí, Velká Bíteš
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2018 od 8.00 do 14.30 hodin – u Kulturního domu, Vlkovská 482
Ve dnech 21., 22. a 23. prosince 2018 v době od 8.00 do 9.30 hodin – Sádky – Lánice
Organizuje: Rybářský svaz Velká Bíteš

Středa dne 26. prosince 2018 ve 20.00 hodin
POSEZENÍ PŘI CIMBÁLU „NA ŠTĚPÁNA NENÍ U VRÁNY PÁNA“
Selská hospoda U Vrány, Kostelní 69, Velká Bíteš
Organizuje: Selská hospoda U Vrány, Velká Bíteš

ADVENT A VÁNOCE V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE  
VE VELKÉ BÍTEŠI

1. 12. Pouť do Netína. Odchod od fary v 8.45 hodin
5. 12. v 17.00 hodin bohoslužba a po ní obdarování dětí sv. Mikulášem
Adventní duchovní obnova – v rámci bohoslužeb od 7. 12. do 14. 12. 
provede ji P. Karel Janů, farář ze Slavonic.
20. 12. Zpovědní den farnosti od 17.00 do 19.00 hodin
Sobotní adventní snídaně (nejen) pro děti  na faře – 8. 12., 15. 12 a 22. 12. 
po bohoslužbě v 8.00 hodin
9. 12. adventní jarmark po obou bohoslužbách
24.12. Štědrý den – bohoslužby v 15.30 a ve 22.00 hodin
25. 12. Živý Betlém v 16.00 nebo v 17.00 hodin
30. 12. při obou bohoslužbách v 8.00 a 9.30 hodin připomínka manželských slibů
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31. 12. v 17.00 hodin bohoslužba na poděkování za dary uplynulého roku 23.45 
adorace, 24.00 zvonění

PŘIPRAVUJEME

Úterý 1. ledna 2019 v 17.00 hodin
NOVOROČNÍ OSLAVY
Proslov starosty města Ing. Milana Vlčka, vystoupení  Žesťového kvintetu dechové hudby 
Lesanka, Novoroční ohňostroj v produkci Miloše Janečka.
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

PLESOVÁ SEZÓNA 2019:

Sobota 19. ledna 2019 od 20.00 hodin
PLES MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ
Moderátor: Karel Hegner, hlavní kapela: The Party Band, vystoupí:  Mažoretky Pusinky  
z Říčan, CM Stanislava Gabriela, host večera: ABBA Revival, „Překvapení večera“
Vstupné: 300 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota 26. ledna 2019 ve 20.00 hodin
RYBÁŘSKÝ PLES 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: MO Rybářský svaz Velká Bíteš

Sobota 9. února 2019 ve 20.00 hodin 
XVIV. REPREZENTAČNÍ PLES PRVNÍ BRNĚNSKÉ STROJÍRNY VELKÁ BÍTEŠ
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: PBS Velká Bíteš

Sobota 16. února 2019 ve 20.00 hodin
SPORTOVNÍ PLES s vyhlášením „Sportovec města“ pod záštitou starosty města
Kulturní dům,  Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Restaurace U Raušů

Sobota 23. února 2019 od 20.00 hodin
XIV. FARNÍ PLES
Kulturní dům,  Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
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Neděle 3. března 2019 ve 14.00 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL 
Vstupné: 50,- Kč, maska zdarma
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Středa 27. února 2019 v 18.30 hodin
KOLLÁROVCI - koncert
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Heddy Keddy s.r.o.

Pátek 15. března 2019 v 15.00 hodin
KAMELOT – koncert kapely s Romanem Horkým
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Pátek 29. března 2019 v 19.00 hodin
POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Komedie s Petrem Nárožným a Simonou Stašovou
Předprodej vstupenek bude zahájen v Turistickém informačním centru, 
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Agentura Harlekýn ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

VÝSLEDKY VOLBY STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY, ČLENŮ 
RADY MĚSTA A VÝBORŮ

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Velká Bíteš dne 5. listopadu 2018 byli pro 
následující volební období 2018 – 2022 zvoleni do funkce starosty města pan Ing. Milan 
Vlček (SDRUŽENÍ ZA ZDRAVÉ MĚSTO BEZ KAMIONŮ) a do funkce místostarostky 
města paní JUDr. Alena Malá (ODS).

Zbývajícími členy sedmičlenné rady města byli dále zvoleni Alois Špaček a Zdeněk Ře-
záč (oba SDRUŽENÍ ZA ZDRAVÉ MĚSTO BEZ KAMIONŮ), Ing. Josef Jelínek (ODS), 
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MUDr. Jaroslav Štefek (SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH PRO MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ), 
Jan Vrba (ČSSD).

Dále byli na ustavujícím zasedání voleni předsedové a členové kontrolního a finančního 
výboru zastupitelstva města. Výbory byly schváleny jako sedmičlenné (včetně předsedy). 

Finanční výbor byl zvolen ve složení:
Ing. Ondřej Machola - předseda výboru 
Ing. Bohumil Hejtmánek 
Jaroslav Hofmann 
Bc. Ilona Kalová 
Petr Vondrák 
Ing. Lumír Kresta CSc.
Ing. Tomáš Kučera

Kontrolní výbor byl zvolen ve složení:
Alois Špaček - předseda výboru
Petr David 
Dana Jirglová
Ing. Libor Kotačka, Ph.D. 
Ing. Alois Koukola, CSc. 
Mgr. Dagmar Macholová
Mgr. Aleš Koubek 

Radka Klímová, tajemnice

ROZHOVOR S NAŠIMI NOVÝMI RADNÍMI

Zeptali jsme se našich radních na několik otázek:

1. Co zajímavého byste chtěl sdělit naším čtenářům o své osobě?
2. Co se Vám na současné Velké Bíteši líbí a jaké tu naopak vidíte nedostatky?
3. S jakými cíli jdete do nadcházejících čtyř let?

JUDr. Alena Malá (ODS) – místostarostka
1.  Je to sice pro politika spíš hendikep, no mně o sobě mluvit moc nejde. Co ale umím,  

a to z podstaty své profese, je dobře se na projednávané věci připravit, najít vhodnou ar-
gumentaci a taky držet podanou ruku. A na tom stavím svůj kredit, jinak dle mě nemůže 
člověk dlouhodobě obstát.

2.  Líbí se mi, jak živé máme město. A to je jednoznačně díky aktivním občanům,  
jejich činorodosti, často na úkor vlastního volného času. Vedení města pak může jen 
nabízet pomocnou ruku, což se děje. A nedostatky? Na první dobrou řeknu, že vnímám 
např. jako problematické parkování, a to nejen na náměstí. 
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3.  Jistě jde o to naplnit náš volební program. Ten byl mimochodem hodně realistický,  
takže očekávám, že najdeme i dost průniků s našimi koaličními partnery. Za mne to je 
především vstřícnost k projektům podporujícím trvalé bydlení, také otázky výše nájem-
ného v městských bytech i různé stupně péče o seniory a občany s hendikepem. Vše ale 
bude odvislé od finančních možností městského rozpočtu, který musí zůstat zachovaný  
v bezpečné rovině. A jeho prioritou je nyní revitalizace základní školy jako zásadní pro-
jekt z předchozího období, na jehož výsledek se ale hodně těším. 

Ing. Josef Jelínek (ODS)
1.  Vážení čtenáři, i když jsem poměrně dlouhou dobu pracoval na pozici vedoucího ser-

visu v oblasti opravárenství a servisní činnosti těžké dopravní techniky MAN a Tatra,  
tak v současné době se snažím ve Velké Bíteši s kolektivem pracovníků Informačního 
centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše připravovat rozmanitý kulturní a společenský 
program. Díky vašim hlasům v komunálních volbách jsem byl zvolen do zastupitelstva 
a v budoucnu se budu snažit přiložit ruku k dílu a vytvořit v návaznosti na možnostech 
vám všem co nejlepší podmínky pro život ve Velké Bíteši a přilehlém regionu.

2.  Velká Bíteš je městem, které se v současné době poměrně významným způsobem rozrůstá. 
Podstatný vliv na to má jednak strategická poloha města, ale i pracovní příležitosti, které 
jsou v Bíteši značné. Samozřejmě s rostoucí životní úrovní přichází spousta problémů, 
které tíží nejenom Velkou Bíteš. Patří k nim parkovací možnosti v jednotlivých částech, 
hlavně však na Masarykově náměstí,  U Stadionu a též u polikliniky. Ve městě jsou sice 
dětská hřiště, ale chybí jim přirozená údržba a těch věcí, co tíží občany, je samozřejmě víc. 
Snahou zastupitelů by mělo být postupnými kroky dle možností problémy řešit. 

3.  Rozpočet města v nadcházejících čtyřech letech bude ovlivněn rekonstrukcí základní 
školy, a tím pádem bych byl rád, abychom společně hledali cesty, jak ho naplnit. Nebude 
to pouze úsporným režimem, ale snahou by mělo být hledání možností, například maxi-
málním čerpáním grantových a dotačních programů. Pevně doufám, že se to současným 
zastupitelům bude ve všech směrech dařit a vy, jako občané, budete spokojeni.            

Zdeněk Řezáč (Za zdravé město bez kamionů)
1. Jsem ve znamení berana, takže si jdu za svými cíli. 
2. Líbí se mi všechno, protože tady žiji a nedostatky se vyladí. 
3. Dokončit rozdělanou práci a pokračovat v nové.

Alois Špaček (Za zdravé město bez kamionů)
1.  Na zimu rozhodně neodlétám, protože v Bíteši se cítím dobře i v zimě. Jsem opravdu 

nadšený z fungování volnočasových spolků, zvláště po dlouhé době otevření mládež-
nického kroužku SDH. Nemohu ani opomenout odolnost a vstřícnost nového vedení ZŠ  
k řešení problematického provozu při rekonstrukci školy. 

2.  Nedostatky vidím například v přetížení  zaměstnanců MÚ zahlcenými byrokratickou 
agendou. 
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3.  A cíle v následujícím období? Dotáhnout co je rozděláno a podporovat další investice  
i přes rámec volebního období a nenechat se otrávit neustálým pomlouváním ukřivděné 
opozice. Nedejte prosím na jednostranné názory, a pokud je to jen trochu možné, pokuste 
se o vlastní. Dovolte mi ještě využít příležitosti a popřát vám veselé Vánoce a šťastný, 
zdravý a pohodový nový rok.

MUDr. Jaroslav Štefek (Sdružení nezávislých pro město Velká Bíteš)
1.  Nevím, co by čtenáře ohledně mé osoby mohlo zajímat. Žijeme a bydlíme ve Velké 

Bíteši nebo v blízkém okolí. Potkáváme se. Jsem odjakživa Bítešák a myslím, že mě 
většina lidí aspoň z doslechu zná. 

2.  Líbí se mi atraktivní poloha města. Máme to kousek do Brna i do lesa. Budeme se po-
týkat se stále narůstající dopravou. Jako nedostatek po letošním létu vidím v absenci 
venkovního koupaliště. 

3.  Některé cíle jsme již měli ve volebním programu. Například Seniortaxi má myslím 
podporu napříč politickým spektrem zastupitelstva. Obecně jsem připraven pod-
pořit a iniciovat prvotní záměry a dobré myšlenky. Uvidíme, do jaké míry budu 
úspěšný. 

Jan Vrba (ČSSD)
1.  Myslím, že moji osobnost není třeba nijak zvlášť představovat. Jsem ve Velké Bíteši 

činný již řadu let, takže jsem pro místní určitě známý. 
2.  Už samotná Velká Bíteš se mi moc líbí a chtěl jsem zde vždy bydlet. Ale pokud mám 

být konkrétní a něco vypíchnout, tak se mi líbí zrekonstruované Masarykovo náměstí 
a náměstí Osvobození. Samozřejmě, že vidím i nedostatky. Jsem sportovec a vedu ke 
sportu i děti a právě na veřejných hřištích a sportovištích je třeba zapracovat. Chybí mi 
tady i centrum pro mládež. 

3.  Cíle jsou jasné. Chci dělat vše proto, aby se nám žilo ve Velké Bíteši a místních částech 
co možná nejlépe. Chci dělat správná rozhodnutí, ale až čas ukáže, zda se to podařilo. 
Pevně věřím, že budeme mít naši jedinečnou a pohostinnou Velkou Bíteš i nadále. 

Za odpovědi všem radním děkujeme.
Redakce

2. MÍSTO V SOUTĚŽI POPULARITY INFORMAČNÍCH CENTER

Dne 8. listopadu 2018 jsme se zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků soutěže po-
pularity Informačních center v rámci galavečera při Členském fóru A.T.I.C. ČR v Kutné 
Hoře. Díky vám všem jsme se umístili na krásném 2. místě a za to vám všem našim příz-
nivcům a hlasujícím patří velké poděkování. 

Vyhlašovatelem soutěže byla Asociace turistických informačních center ČR a provo-
zovatelem Vydavatelství KAM po Česku. Hlasy bylo možné přidělit 435 certifikovaným 
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turistickým informačním centrům ve  
14 krajích České republiky. Celkem 
bylo přiděleno 18 403 hlasů, z toho  
2 821 hlasů neplatných (15,33%), pro-
tože nedošlo k potvrzení autenticity 
emailové adresy. Platných hlasů bylo 
tedy přiděleno 15 582 (84,67%). Podobně 
jako v ročníku 2017 byly hlavními komu-
nikačními kanály sociální sítě, emailová 
korespondence, částečně městské zpra-
vodaje nebo osobní kontakt.

Lenka Plechatá, Informační centrum

PROVOZNÍ DOBA MĚSTSKÉHO ÚŘADU A MĚSTSKÝCH 
ORGANIZACÍ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Městský úřad
Městský úřad ve Velké Bíteši bude v době vánočních svátků uzavřen od 27. prosince  
do 1. ledna. 

Městská knihovna
Městská knihovna Velká Bíteš informuje, že bude uzavřena pro veřejnost během vánočních 
svátků, a to od pátku 21. prosince do úterý 1. ledna včetně. 
Přejeme krásné a pohodové Vánoce a těšíme se na vás v novém roce.

Hana Chytková a Jarmila Velebová

Městské muzeum
Městské muzeum ve Velké Bíteši bude z důvodu výstavy betlémů otevřené v obvyklých 
otvíracích hodinách – ve všední dny mimo pondělí 8.00 – 12.00, 14.00 – 16.00, dále pak  
v sobotu a neděli 22., 23. a 29., 30. prosince a rovněž ve sváteční dny 25. a 26. prosince, 
a to od 13.00 do 18.00 hodin. Více informací naleznete na webu www.muzeumbites.cz.

Informační centrum a Klub kultury
Klub kultury ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje, že od 19. prosince  
do 1. ledna bude uzavřen. 

Turistické informační centrum ve Velké Bíteši, Masarykovo náměstí 5 oznamuje,  
že od 19. prosince do 1. ledna bude uzavřeno.

Redakce

„Ocenění“ za 2. místo.  |  Foto: Lenka Plechatá
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ZMĚNA DISTRIBUCE ZPRAVODAJE MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE

Od 1. prosince je změna distribuce Zpravodaje města Velké Bíteše do domácností. Zpra-
vodaj bude nově dodáván Českou poštou v počtu 1 ks do rodinného domu či 1 ks do bytové 
jednotky v bytovém domě. Distribuce Zpravodaje tak již neplatí do každé domácnosti. 
Rodinní příslušníci si mohou Zpravodaj mezi sebou zapůjčit. V případě, že Zpravodaj ne-
obdržíte vůbec, kontaktujte nás na tel. č. 566 789 311, program@bitessko.com.

Zpravodaj lze také zakoupit za 20 Kč v Turistickém informačním centru nebo v cukrárně 
U Zdubů na Masarykově náměstí ve Velké Bíteši. 

Děkujeme čtenářům Zpravodaje za pochopení.
Klub kultury

ŠKOLY

NOVINKY Z MATEŘSKÉHO CENTRA BÍTEŠÁČEK

Na úvod bychom rády poděkovaly všem, bez kterých bychom nemohly zorganizovat 
letošní Svatomartinský průvod světýlek. Bez První brněnské strojírny, Kolpingovy ro-
diny, města Velká Bíteš a Klubu kultury, Technických služeb, Městské policie, Sdružení 
dobrovolných hasičů, Petra Řezaniny, O. Bohumila, pana Janečka, manželů Sedlákových  

Šermířské vystoupení na náměstí.  |  Foto: Silva Smutná
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a restaurace Naše bítešská bychom jej nemohly uspořádat. Což by letos byla velká škoda, 
protože počasí na průvod bylo přímo ideální. K vidění tak bylo šermířské vystoupení sku-
piny Sarcina u kostela, Svatý Martin na svém bílém koni, na náměstí potom ohňová show 
(opět v podání skvělé skupiny Sarcina) a závěr patřil jako vždy ohňostroji. Největší dík ale 
samozřejmě patří vám všem, kteří ten průvod vytváříte a svými lampiony rozzáříte ulice  
a náměstí Velké Bíteše. Velmi děkujeme za všechny ohlasy, které jsme od vás dostaly. 

Těšíme se s vámi na viděnou v pravidelných pondělních odpoledních tvořivých dílnič-
kách, středečních dopoledních hernách nebo na čtvrtečním dopoledním cvičení pro malé děti. 

V tomto čase intenzivně jednáme s vedením města Velké Bíteše o nových prostorách pro 
mateřském centrum. Rády bychom, aby centrum bylo v provozu celý rok, tedy i v zimě. 
Dosud jsme musely provoz centra v období od prosince do března přerušovat kvůli kultur-
ním a společenským akcím konaným v kulturním domě. Snad se nám to podaří společně 
vyřešit a nebudeme muset letos provoz přerušovat. 

Krásný adventní čas za MC Bítešáček přejí J. Střechová a E. Rampulová

ROZFOUKÁME VĚTRNÍKY…

I letošní rok se MŠ Lánice a Masarykovo náměstí za-
pojily do celorepublikové akce – VĚTRNÍKOVÝ DEN, 
který se koná každoročně 21. listopadu. Cílem tohoto 
dne je upozornit na ty, kteří trpí nemocí zvanou cystická 
fibróza (onemocnění dýchacích cest). Těmto dětem se 
také říká „SLANÉ DĚTI“, protože onemocnění naru-
šuje funkci potních žláz a způsobuje vyšší koncentraci 
soli v potu. A proč zrovna „Větrníkový den“? Protože 
roztočení větrníku foukáním je pro děti s touto nemocí 
nepřekonatelná překážka. 

Větrníkový den si připomněly i maminky s dětmi na 
listopadovém Baby clubu, kde si větrníčky mohly vyro-
bit a tím tento den a „slané děti“ podpořit.

Kolektiv MŠ Masarykovo náměstí

CO ČECH, TO MUZIKANT

Ve třídě Sluníček, v  MŠ Lánice, jsme právě dokončovali téma „Naše rodina“ ze  Škol-
ního vzdělávacího programu. Během dvou týdnů jsme si s dětmi mimo jiné povídali  
o povolání rodičů.

Požádali jsme proto jednoho z rodičů,  učitele ze ZUŠ, p. Růdu, aby nás seznámil s ná-
plní své práce. Ten nám ochotně vyhověl a nabídl i další možnou spolupráci.

Větrníkový den.  |  Foto: Milada Tesařová
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Seznámil nás s hudebními nástroji – trumpetou, flétnou a klávesami. Dal nám několik 
hudebních hádanek a zahrál sólo na trumpetu. Společně s p. učitelkami, které hrály na har-
moniku a kytaru a dětmi na doprovodné nástroje, jsme vytvořili velký orchestr. Hráli jsme 
a zpívali písničky, které všichni dobře známe.

Na závěr si děti mohly „zatroubit“ na trumpetu, což se málokomu povedlo. Pan učitel se 
s námi rozloučil slovy „ Přijďte k nám na ZUŠ, rád vás to naučím.“

Tímto panu Růdovi moc děkujeme za příjemné dopoledne a těšíme se na další spolu-
práci.

Kolektiv MŠ Lánice

GRAFOMOTORIKA U DĚTÍ

V rámci projektu OP Výzkum, vývoj 
a vzdělávání proběhla v MŠ Lánice ve 
dnech 8. a 15. 11. 2018 dvě odborně za-
měřená setkání pro rodiče předškolních 
dětí naší MŠ. Náplní přednášek bylo 

téma Grafomotorika. Rodiče se mohli dozvědět, s čím vším souvisí jemná a hrubá moto-
rika, jaké mohou mít děti obtíže v kresleném i písemném vyjádření nebo na které proble-
matické jevy  se mají rodiče budoucích prvňáčků zaměřit. Dále si rodiče mohli vyzkoušet 

Třídy Sovičky a Sluníčka při společném muzicírování.  |  Foto: Archiv MŠ
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přímo v praxi správný úchop a jeho nácvik, uvolňovací cviky, podpůrné činnosti na rozvoj 
jemné motoriky a uvolnění ruky. Pro všechny zúčastněné byla přednáška velice poučná  
a přínosná. Děkujeme paní učitelce Mgr. Magdě Videnské, která obě odpoledne vedla,  
za ochotnou spolupráci.

Kolektiv MŠ Lánice a Masarykovo náměstí

POZVÁNKA NA ZPÍVÁNÍ KOLED U VÁNOČNÍHO STROMU

Děti z Mateřské školy U Stadionu srdečně zvou všechny ro-
diče, prarodiče, kamarády, přátele a známé na „ZPÍVÁNÍ KOLED  
U VÁNOČNÍHO STROMU“  na Masarykově náměstí, které se koná 
v  pondělí dopoledne 17. 12. 2018 v 10.30 hodin. 

Přijďte si s námi zazpívat!
Kolektiv MŠ U Stadionu

OSLAVY VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

Významné výročí naší republiky jsme v naší škole patřičně oslavili. Pro sebe i veřejnost 
jsme připravili 25. října prvorepublikově a svátečně laděný Den otevřených dveří. Naši 
školu v tento den navštívilo téměř 700 hostů. 

„Grafomotorika“.  |  Foto: Archiv MŠ
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Chodby zdobily nástěnky s národními motivy. 
Sborovna byla zařízena jako prvorepubliková 
třída. Žáci si mohli vyzkoušet sezení v historic-
kých lavicích, největší zájem byl o klečení na 
hrachu. Podařilo se nám vystavit velké množství 
dobových exponátů – dobové knihy, časopisy, 
listiny, krásné kousky kuchyňské, psací stroj,  
gramofon na kliku nebo téměř sto let staré rádio. 
Vše bylo doplněno dobovými fotografiemi.

Žáci prvního stupně rodičům a veřejnosti za-
vzpomínali na Večerníčky, povídali o tehdejší 
módě, dopravě, jídle, dětských hrách nebo před-
vedli české vynálezy. Některé děti nás svými 
kostýmy a básničkami zavedly do poetického 
světa Josefa Lady.

Na druhém stupni si žáci mohli vyslech-
nout tematické přednášky Mgr. M. Burešové,  
paní Desové a Mgr. Iva Kříže, které byly zamě-
řené na první světovou válku, módu nebo vznik 
samostatného Československa.

Nechyběly ani nejrůznější kvízy, pohádkové 
příběhy, filmové dokumenty, připraven byl fo-
tokoutek nebo lekce krasopisu, žáci si zacvičili 
jako na sokolském sletu a naučili se základům 
dávno zapomenutých tanců. V prostorách školní 
kuchyňky čekalo na hosty dobové občerstvení.

Oslavy vyvrcholily vysazením Lípy svobody 
v prostorách přírodní učebny. 

Projekt Velká Bíteš
Žáci třetích ročníků letos na podzim pra-

covali na dvouměsíčním projektu, při němž 
se podrobně obeznamovali s naším městem.  
Navštívili a prohlédli si kostel sv. Jana Křti-
tele, seznamovali se s historickými památkami, 
osobnostmi a bítešskými pověstmi. Povídali si 
o bítešské kultuře a sportu. Při získávání infor-
mací se učili využívat textů a obrazových příloh 
naší regionální učebnice. Své poznatky, dojmy  
a zážitky zaznamenávali na plakáty při skupi-

„Certifikát“.  |  Foto: Archiv ZŠ

Sázení Lípy svobody.  |  Foto: Pavel Holánek
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nové práci. Hlavní informace a zajímavosti prezentovali také formou vlastnoručně vyrábě-
ných interaktivních 3D knih – lapbooků. 

Exkurze žáků do Vídně
V úterý 16. října žáci osmých a devátých tříd navštívili město Vídeň.  Zhlédli historické 

centrum s dominantou kostela sv. Štěpána, obdivovali architekturu F. Hundertwassera  
a nakonec se vydováděli v zábavním středisku v Prátru. Všichni byli spokojení a odnesli si 
spoustu poznatků a zážitků.
Návštěvy v městské knihovně 

Již tradičně žáci 6. a 7. ročníku v rámci výuky předmětu český jazyk a literatura na pod-
zim navštívili městskou knihovnu.

Šesťáci si připomněli fungování knihovny, její řazení a uspořádávání knih a naučili se 
vyhledávat v on-line katalogu.

Sedmáci si zopakovali znalosti o pověstech a sami vymýšleli příběh na základě zada-
ných klíčových slov. Zhlédli pověst o panně Lidmile a vyzkoušeli si i „tvoření“ pověsti 
ústním předáváním informací.

O Novoveselský míč
Několik říjnových dní bylo v naší škole ve znamení intenzivního tréninku na turnaj ve 

vybíjené děvčat,  který se uskutečnil 26. října v Novém Veselí. 
Starší žákyně měly velkou motivaci, neboť obhajovaly loňské vítězství a největší konkurent 

– ZŠ Oslavická z Velkého Meziříčí – byl opět na soupisce. Největší bitva s obávaným soupeřem 
se strhla až ve finále, kdy naše hráčky nakonec po drtivém útoku zaslouženě zvítězily.

„Prvorepubliková třída“.  |  Foto: Archiv ZŠ
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Mladší žákyně se v turnaji rovněž neztratily. Do každého zápasu nastupovaly s velkým od-
hodláním, hru velmi prožívaly a povzbuzovaly se, skončily na krásném třetím místě.  Oběma 
týmům blahopřejeme ke skvělému umístění a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Okrskové kolo ve florbalu 
V listopadových dnech probíhají ve Velkém Meziříčí okrsková kola ve florbalu, kterých 

se úspěšně účastní tradičně žáci naší školy. Třetím místem započaly soutěž mladší žákyně. 
Postup do okresního kola si vybojovala starší děvčata společně s mladšími chlapci. V obou 
kategoriích žáci okrskový turnaj vyhráli. Gratulujeme a přejeme hodně zdaru v okresním 
kole. Uvidíme, jak si povedou starší žáci, které florbalové souboje teprve čekají. 

Návštěva Planetária a Retro muzea
1. listopadu 2018 se páté třídy s pedagogickým doprovodem vypravily do Brna do Pla-

netária a do nového Retro muzea. Nejdříve jsme navštívili Kraví horu, kde se nachází 
Planetárium. V sále digitária jsme zhlédli program s názvem Cesta Sluneční soustavou. 
Ve výpravném představení jsme spatřili ta nejzajímavější zákoutí našeho planetárního sys-
tému a podívali se do míst, kam se doposud odvážily jen meziplanetární sondy. V průběhu 
programu dostávali žáci otázky k tématu, prohlédli si hvězdy, souhvězdí, planety, komety 
a další vesmírné objekty.

Naše cesta pokračovala do Retro muzea, kde se děti mohly seznámit s jedinečnou expo-
zicí běžného života 50. – 90. let minulého století.

Logická olympiáda
V letošním kole jsme se opět zúčastnili Logické olympiády Mensy České republiky.  

V 1. kole děti řešily v zadaném čase na počítači několik náročných logických úloh. Soutě-
žily ve dvou kategoriích.

V kategorii mladších žáků se zapojilo 16 dětí z naší školy. Nejlépe si vedli a do kraj-
ského kola mezi 50 nejlepších z 582 účastníků postoupili:  Ladislav Chadim (5. A) –  
7. místo, Kateřina Řezáčová (5. C) – 25. místo, Kateřina Janštová (5. C) - 33. místo a Patrik 
Klega (5.C) - 39. místo.

V kategorii starších žáků se zapojilo 7 soutěžících z naší školy.  Do nejlepší padesátky 
z 1 111 soutěžících a do krajského kola se probojoval Radek Zeman (8. B) – 33. místo.

V pátek 2. listopadu vyrazila pětičlenná výprava logických olympioniků do Havlíčkova 
Brodu reprezentovat naši školu v krajském kole. Nejúspěšnějšími řešiteli dvou náročných 
testů  byli Ladislav Chadim (16. místo) a Patrik Kléga (17. místo). Gratulujeme.

Informatický bobřík 
Ve dnech 5. – 11. listopadu 2018 se žáci naší školy zúčastnili celostátní soutěže Bob-

řík informatiky. V soutěžním testu se snažili nalézt strategii řešení v zapeklitých úlohách  
a porozumět různým grafickým strukturám. Soutěžili v kategoriích Mini – 64 účastníků  
a Benjamín – 73 účastníků. Nejlépe si vedli:
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Kategorie Mini –  5. ročník:
1. Ladislav Chadim (5. A), Lukáš Rous (5. A), Adam Brzobohatý  (5. C) – 192 bodů
2. Jindřich Novotný (5. C),  Kamila Žáková (5. A) – 177 bodů 
3. Dufková Daniela (5. A) – 176 bodů
Kategorie Benjamín – 6. ročník
1. Pavel Šustáček (6. C) 183 bodů
2. Denys Andrusiv  (6. C) 164 bodů 
3. Natálie Jelínková (6. C) 152 bodů

Srdečně gratulujeme.

Kam po ukončení základní školy?
Tuto otázku i letos řeší žáci našich devátých tříd. Rodiče byli již seznámeni s prů-

během přijímacího řízení na střední školy v letošním školním roce. Žáci besedovali se 
zástupci místní střední školy a někteří navštívili 8. listopadu Veletrh středních škol, který 
se konal ve Žďáře nad Sázavou. Možná některé také osloví exkurze do místních podniků 
nebo návštěva Dne techniky ve Středním odborném učilišti Kuřim. Při volbě další cesty 
jim mohou pomoci Dny otevřených dveří, kam zvou žáky i jejich rodiče mnohé střední 
školy. Všemi těmito aktivitami se jim snažíme jejich nelehké rozhodování usnadnit. 

Marcela Doubková

STUDENTKA SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ ZÍSKALA  
3. MÍSTO V CUKRÁŘSKÉ SOUTĚŽI

V říjnu 2018 se studentka třetího ročníku oboru 
Cukrář Lucie Augustová zúčastnila mezinárodní 
cukrářské soutěže s názvem „Ukaž, co umíš“.  
Ta byla uspořádána pro žáky středních hotelových 
škol a středních odborných učilišť v rámci 41. Gas-
trodne Hotelové školy Světlá a Obchodní akademie 
Velké Meziříčí.
Téma znělo: 100 let české státnosti
Soutěž se skládala ze dvou částí: 
1.  – Cukrářský výrobek 
2.  – Pódiové vystoupení

V průběhu druhé části soutěžící vyhotovili  
4 porce talířového dezertu z vlastního polotovaru 
(korpus a náplň). Soutěžní čas pódiového vystou-
pení (45 minut) sloužil k dohotovení a zdobení 
dezertů. Doplňky a zdobící prvky musely být zho-

Soutěžící s dokončeným pódiovým dezertním 
výrobkem.  |  Foto: Hana Šiborová
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toveny během pódiového vystoupení. Hodnocení přípravy a finálních exponátů provedla 
komise externích odborníků z praxe, odborným garantem se stala Pavlína Berzsiová,  
víceprezidentka AKC ČR.

Lucie obsadila třetí místo, získala pohár, bronzovou medaili a cukrářskou knihu, kterou 
věnovala paní Berzsiová. Lucie odvedla perfektní práci a svým profesionálním přístupem 
vzorně reprezentovala naši školu. Právem jí patří poděkování.

Hana Šiborová, učitelka odborného výcviku

GAUDEAMUS – EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO  
A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci kariérového poradenství se dne 24. 10. 2018 žáci 4. ročníku maturitního oboru 
Mechanik-seřizovač ze Střední odborné školy Jana Tiraye ve Velké Bíteši zúčastnili Evrop-
ského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání, který se konal na Výstavišti Brno.

Návštěva byla pro žáky přínosná, neboť získali přehled o nabídce studia v České re-
publice i ve světě, obdrželi katalog s kontakty na univerzity, byl jim nabídnut poradenský 
servis, mohli se zúčastnit tematických přednášek, v testovacím centru otestovat své před-
poklady pro studium a především měli možnost hovořit se zástupci vysokých škol z ČR  
a zahraničí. 

Žáci se nejvíce zajímali o prezentaci Vysokého učení technického v Brně. Na zmíněné 
škole je totiž možné studovat obor Strojní inženýrství, na který si žáci maturitního oboru 
nejčastěji podávají přihlášku.

 Hana Karmazínová

Společné foto na veletrhu.  |  Foto: Archiv SOŠ
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DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA  
SOŠ JANA TIRAYE VELKÁ BÍTEŠ

Rádi bychom pozvali veřejnost na Dny otevřených dveří, které se konají ve dnech:  
7. 12. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin a 11. 1. 2019 od 14.00 do 17.00 hodin.

Současně je možné v těchto termínech navštívit také Středisko praktického vyučování 
PBS Velká Bíteš, Vlkovská 279.  

Těšíme se na setkání s vámi!

KULTURA

ČECHOMOR 30 LET SPOLU

Kapela Čechomor navštívila v rámci oslav 30ti leté existence také Velkou Bíteš.  
I když koncert 7. listopadu  kolidoval s vystoupením skupiny Kryštof ve Velkém Meziříčí,  
bylo už dopředu jasné, že nezůstane ani jedno sedadlo volné a na základě velkého zájmu 
šla do prodeje i místa na stání. Všichni návštěvníci zaplněného sálu kulturního domu přiví-
tali po devatenácté hodině potleskem šestičlennou skupinu, která patří k tomu nejlepšímu, 
co nabízí česká hudební scéna. 

Z původního složení  skupiny Čechomor v ní působí už jen zpěvák a kytarista František 
Černý. Zbytek kapely se postupem doby obměňoval a v současné době vystupují členové 
Karel Holas, který zpívá a hraje na pětistrunné housle. Přišla mladá muzikantská krev  
v podobě baskytaristy Lukáše Čunty, bubeníka Matěje Lienerta a kytaristy Adama Malíka.  

Z koncertu.  |  Foto: Otto Hasoň
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Jako stálý host Čechomoru vystoupila také zpěvačka Martina Pártlová. Sálem zazněly nej-
větší hity např. „Proměny“, „Husičky, husičky“, „Mamko, nedávej mě“ a další...

Na závěr koncertu aplaudovalo celé publikum opakovaně ve stoje. Následovala autogra-
miáda s celou kapelou, a kdo chtěl, mohl získat podpis třeba na CD zakoupeném přímo na 
místě, nebo se s kapelou vyfotit a mít pěknou vzpomínku na úžasný koncert.

Celé kapele patří velký dík za skvělý kulturní zážitek a zpříjemnění celého večera.  
Ať jim to ještě dlouho tak pěkně zpívá a hraje.

Klub kultury

LAMPIONOVÝ PRŮVOD V HOLUBÍ ZHOŘI

V Holubí Zhoři, se jako každý rok konal lampionový průvod vesnicí. Počasí bylo víc 
než příznivé, a proto se děti sešly v hojném počtu. Při průvodu Holubí Zhoří se rozléhaly 
písničky z pohádek, které zpříjemňovaly průvod a dodávaly tu správnou dušičkovou atmo-
sféru. Letošní průvod byl zakončen v kulturním domě, kde se promítal pro děti animovaný 
film. K filmu samozřejmě nesmí chybět popcorn, který děti měly během filmu v kornou-
tech, které si samy vyrobily v baby clubu. Po zhlédnutí bylo připraveno občerstvení pro 
děti i rodiče. Úsměvy dětí i rodičů prozradily, že se lampionový průvod moc povedl. 

Marcela Ondráčková za baby club

AUSTRALSKÁ HOUSLISTKA V PŮLKRUHU

Druhý koncert sezony Bítešského hudebního půlkruhu proběhl poněkud nezvykle již  
30. 10. 2018. Důvod byl prostý. Hlavní protagonistka Ivana Tomášková přiletěla až z Austrá-
lie, aby nám předvedla, jak se u nich hraje na housle. Takže termínem jsme se prostě museli 
přizpůsobit.

Společně s klavíristkou Renatou Ardaševovou nám přichystaly večer plný krásné hudby. 
Na úvod zazněla skladba P. Ebena – Sonatina semplice. Obě hráčky beze zbytku naplnily její 
podstatu, tedy jednoduchost, hravost, rytmičnost a také melodičnost. Přestože hudba 20. stol. 

Společné foto dětí.  |  Foto: Archiv obce
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bývá pro posluchače často náročná, 
v této skladbě se to příliš neprojevilo. 
Naopak působila velmi svěže a lehce  
a hudebně byla velmi dobře provedená. 
Následující Sonáta č. 1 G dur Op. 78  
J. Brahmse nás vrátila v čase do období 
klasicko-romantické syntézy. Bývá 
označována jako „Dešťová“, protože 
navozuje pocit melancholie a padají-
cích kapek deště. Přesto, že se tato roz-
sáhlá třívětá sonáta drží klasických fo-
rem, nachází se v ní plno dramatických 
momentů, vypjatých míst a tempových 
změn. Obě interpretky se jí zhostily se 
ctí. Podařilo se jim udržet soudržnost  

a napětí v průběhu celé skladby. Po přestávce nastala žánrová změna. Zazněly úryvky z jaz-
zové opery G. Gershwina Porgy and Bess v úpravě pro housle a klavír, včetně známého Su-
mmertime. Ivana Tomášková s Renatou Ardaševovou zde zaujaly velkou barevností hudby  
a bezchybným rytmickým cítěním. Na závěr zazněla Sonáta francouzského skladatele F. Po-
ulenca, nezvykle dramatická skladba s lyrickými místy. Druhá věta je psána jako tklivá píseň 
kytary. Zde měly obě umělkyně možnost projevit svoji muzikalitu, velké dynamické rozpětí 
a stejné hudební cítění. Krásný večer byl zakončen ještě třemi drobnými přídavky. 

Jak se tedy hraje na housle v Austrálii? Na tuto otázku si musí odpovědět každý sám.  
Ale pokud se Ivaně Tomáškové podařilo předat protinožcům alespoň něco ze svého houslo-
vého umění a evropského hudebního cítění, tak na tom nejsou vůbec špatně. A ještě perlička 
na závěr. V publiku zasedl i Ivanin otec, známý houslový pedagog prof. Stanislav Tomášek. 
Dceru přijel podpořit i ve svých 94 letech a určitě byl na ni právem hrdý.

Marika Kašparová

ADVENTNÍ PŮLKRUH V KOSTELE

Advent, čas radostného očekávání a těšení se, čas usebrání a tichého rozjímání... 
Opravdu? V dnešní uspěchané době spíše období plné stresu a honby za co nejdokona-
lejšími Vánocemi. Ale být to tak rozhodně nemusí: soubor Ensemble Serpens cantat nás  
s potěšením přenese do dob, kdy advent byl skutečně časem zklidnění. 

Na třetím koncertě XXII. sezóny Bítešského hudebního půlkruhu si vyslechneme pestrou 
škálu adventní barokní muziky. Pětice interpretů brněnského souboru nás provede advent-
ními díly barokních autorů, od světově proslulých mistrů, jako jsou Bach či Telemann, přes 
„našeho“ Michnu až po méně známé autory především německé a italské provenience. 

Hudebníky z různých koutů naší vlasti svedla dohromady v roce 2008 sopranistka Alice 
Ondrejková. Pod jejím uměleckým vedením vystupují v Ensemble Serpens cantat inter-

Dámy po koncertě.  |  Foto: Otto Hasoň
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preti, které spojuje nejen Brno (všichni zde studovali), ale především láska ke staré hudbě.  
Nám se přestaví část z nich: v tenorovém partu Jan Ondrejka, na barokní housle zahraje 
Martin Flašar, na teorbu Marek Kubát a k cembalu, resp. k varhanám usedne Kamila Dubská. 

Zaposlouchejte se s námi. V úterý 4. prosince, výjimečně nikoliv v kulturním domě,  
ale tak, jak se na barokní chrámovou hudbu sluší a patří, v kostele sv. Jana Křtitele.   
Těšíme se na slyšenou!

Michaela Hanzelková za výbor BHP 

NA HASIČSKÉM BÁLE V RAKOUSKU

Na letošní Mlynářské pouti pořádané 
„Okrašlovacím spolkem Dolní mlýn“,  
v sobotu 23. června 2018, jsme se seznámili 
se starostou rakouské obce Seefeld-Kadolz 
Georgem Jungmayerem. Přijel s cca 40 
krajany z Mikroregionu Pulkautal, jehož 
je předsedou. Nebylo to setkání náhodné, 
jelikož pan starosta podpořil za rakouskou 
stranu projekt Mlynářské pouti, podaný 
paní Vaňkovou z Dolního mlýna. Jednalo 
se o projekt v rámci Programu INTE-
RREG V-A Rakousko – Česká republika, 
v němž účast Rakušanů byla  podmínkou. 
Předběžně jsme se dohodli, že zvážíme 
možnost další pozvolné, nezávazné spolupráce. Příležitost se našla v rámci projektu „Tra-
diční bítešské hody 2019“, o jehož podporu ve stejném  programu INTERREG žádá náš 
Klub kultury. Pan starosta Jungmayer nám pomoc přislíbil a podepsal partnerství, nutné 
pro tento přeshraniční projekt. Při naší návštěvě nám velitel místních dobrovolných hasičů 
M. Seidl předal pozvánku na jejich „Hasičský bál“.  

Přes tradiční problémy se slíbenou účastí jsme nakonec vyjeli: ředitel ICaKK Josef Je-
línek, David Dvořáček, záchranář a historik dobrovolných hasičů a já. Není to daleko, 
po hodině a čtvrt jsme byli na místě. Ples se konal v kulturním centru JUFA, skutečně 
impozantním zařízení, přestavěném z mohutného třípodlažního mlýna. Přivítali nás mladí 
hasiči v elegantních uniformách, v čele s místním velitelem Matthiasem Seidlem, velitelem 
okrsku Hollabrun a dalšími funkcionáři. Pro ples byl vyhrazen přiměřený prostor, s dlou-
hými stoly ve dvou podélných řadách pro asi 120 osob.

Po slavnostním zahájení a přivítání hostů následovalo předtančení, které nás zaujalo tím,  
že bylo secvičeno a provedeno místními dobrovolnými hasiči spolu s jejich dívkami, part-
nerkami či manželkami. Muži v nažehlených uniformách a děvčata ve výrazných červených 
kostýmcích, působili velice příjemně a přirozeně.  Asi po hodině nás jako své „staré známé“ 
pozdravil starosta Jungmayer, který se vrátil ze služební cesty z Grazu. Hudba složená pouze 

Společné foto.  |  Foto: Archiv Klubu
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z klávesisty a zpěvačky se prezentovala většinou taneční klasikou. Do programu byly vloženy 
různé společenské hrátky, ale všechno v domácí režii. O půlnoci následovala tombola. 

Potom nás pan starosta pozval do „pekla“, kde obsluhovala stejná „červená“ děvčata míst-
ních hasičů. V nabídce byly především různé alko i nealko - koktejlové nápoje. Tam nás také 
starosta představil krajskému hejtmanovi z Hollabrunu, kterému se toto naše začínající partner-
ství velice zamlouvalo. Seznámili jsme se také s významným krajským funkcionářem žákovské 
kopané, s kterým jsme dohodli účast některého žákovského družstva na našem Mezinárodním 
žákovském turnaji. Čas byl neúprosný a po delším loučení, s přísliby možné budoucí spolu-
práce v různých oblastech, včetně pozvání na náš lednový Městský ples, jsme ve 2 hodiny 
odjeli domů.

Alois Koukola

VÁNOČNÍ DÍLNA V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ VELKÁ BÍTEŠ

Srdečně vás zveme na vánoční dílnu, která se bude 
konat v prostorách Městské knihovny ve čtvrtek  
13. prosince od 17.00 hodin. Přijďte si vyrobit ori-
ginální balicí papír na vánoční dárky. Různými tech-
nikami ozdobíme jemný bílý i  přírodní (hnědý) ba-
licí papír. Můžete si donést vlastní materiál, pokud 
byste chtěli zdobit větší množství papíru.

Hana Chytková

A JEŠTĚ JEDNA PŘEDNÁŠKA V MUZEU K 100. VÝROČÍ 
REPUBLIKY ŽIVOT V I. REPUBLICE

Městské muzeum ve Velké Bíteši pořádá při příležitosti letošního výročí 100. let od 
vzniku republiky další přednášku v prostorách velkého výstavního sálu. Ve čtvrtek  
6. prosince od 17.00 hodin proběhne beseda pod vedením Dity Desové na téma běž-
ného života v období První republiky.

V předvánočním čase nás Dita Desová seznámí s Vánočním obdobím a svátky obecně 
za První republiky. Dozníme se, jaké se peklo cukroví, jak se zdobil stromeček a co bylo za 
obvyklé dárky. Nebude chybět ani seznámení se způsobem života obecně v tomto období, 
které bude obnášet svatby, bydlení a vybavení domácností, stravování, příjmy domácností, 
v čem se chodilo, jak se učilo, trávení volného času, rozvoj filmu a populární hudby, způ-
soby dopravy, životní styl různých částí republiky a jak tamní lidé vnímali jednotný stát. 

To vše doplněné ukázkami dobové literatury, předmětů denní potřeby a malou módní přehlídkou.
Po přednášce bude pro zájemce následovat prohlídka vánoční výstavy Betlémů z Třebíč-

ských muzejních sbírek, která bude doplněna o malé občerstvení.
Ivo Kříž

Zdroj obrázku Pixabay.com
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VÝSTAVA BETLÉMŮ V BÍTEŠSKÉM MUZEU

Říká se, že betlémy – zobrazení Kristova narození - vznikly na církevní půdě na 
území Itálie. Významným mezníkem mohla být půlnoční mše zorganizovaná sv. Fran-
tiškem v roce 1223, k oltáři převedl živého osla a volka. Na našem území šířili betlémy 
jezuité, byly součástí jejich rekatolizačního programu. Od 16. století se postupně stá-
valy součástí kostelů. Jejich obliba u prostých lidí byla značná, součástí Josefínských 
reforem na konci 18. století byl zákaz vystavovat je v kostelích, odváděly totiž pozor-
nost od obřadu. V té době již pronikaly do domácností, v nich nebyly omezeny cír-
kevními předpisy. Příběh Kristova narození si lidé přenesli do jim známého prostředí, 
které upravili do vysněně krásné podoby.

Městské muzeum ve Velké Bíteši si pro vás připravilo v předvánočním a vánočním 
období výstavu Betlémů, obsahující ojedinělé sbírkové kusy ze sbírek třebíčského Mu-
zea Vysočiny. Prezentované betlémy představují nejen třebíčskou betlémářskou tvorbu 
(tzn. figurky malované na kartonu, papíru apod.), ale též betlémy z okolních regionů. 
Na výstavě převládají tzv. skříňkové betlémy, které jsou zmenšenou formou velkých 
stavěcích betlémů. Průřez třebíčským betlémářstvím pak tvoří soubor tabel z roku 
1943, na kterém jsou představeny betlémové figurky pocházející z dílny třebíčských 
betlémářů.

Výstava bude přístupná od 5. do 30. prosince v obvyklých otvíracích hodinách – ve 
všední dny mimo pondělí 8.00-12.00, 14.00-16.00, dále pak v sobotu a neděli 22.,   
23. a 29., 30. prosince a rovněž ve sváteční dny 25. a 26. prosince, a to od 13.00 do 
18.00 hodin. V úterý 11. prosince je výstava přístupná pouze do 12.00 hodin.

Jiné termíny návštěvy, v časovém rozmezí výstavy, je možno předem objednat  
telefonicky na čísle 566 789 380, 731 852 112 nebo e-mailem na muzeum.velkabites@
seznam.cz.

Ivo Kříž

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

JESTŘABÍ (II. ČÁST)

2015 Počasí

Zima  mírná, bez kalamit. Sjízdnost byla bez komplikací, i když se mínusové teploty 
objevovaly až do konce dubna, ale bez velkých mrazů.

Jaro krásné, ale suché - spíše připomínalo blížící se léto.
Léto překvapovaly tropické teploty, teplotní rekordy padaly po celé ČR.
Podzim rovněž nadprůměrně teplý, s přetrvávajícím suchem.
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Události
Dopravní komplikace

Příchod jara způsobil obyvatelům Jestřabí velké komplikace. Pokračovala rekonstrukce 
dálničního mostu a občané museli při cestě do Velké Bíteše absolvovat poměrně dlouhou 
objížďku. Ta vedla přes Jinošov, kde však také probíhala rekonstrukce vozovky, takže to 
bylo náročné. Nejhorší situace byla v prvních dvou dubnových týdnech. Poté se objížďka 
zkrátila a byla vedena přes Březku, kde do té doby také probíhala rekonstrukce dálničního 
mostu. Práce na mostě však skončily až na podzim.

I když vedení města vyvolalo jednání s ŘSD o nápravě škod na komunikaci V. Bíteš – 
Jestřabí, byl výsledek bohužel tragikomický: „V nejhorším deštivém počasí koncem listo-
padu lepili lepiči lopatami krajnice hrozným způsobem!“

Vylidňování?
„Na podzim se z Jestřabí odstěhovali mladí Kratochvílovi, škoda mladých lidí, kteří mizí 

z vesnice…“.

Ach ta cesta do Březky…
…Místní ji s úsměvem nazývají „EUROCESTA“ a je ve špatném stavu. Zpočátku to 

vypadalo, že by její oprava mohla pokračovat, ale … v září byla uzavřena, bez jakékoliv in-
formace předem. Smutné však bylo zjištění, proč byla uzavřena: „Vypadalo to, jako kdyby 
na ni někdo vysypal „nepotřebný materiál“. Po zjištění, že to byla firma Collas, dojel na 
místo pan starosta Vlček a též nebyl spokojen. Tak snad se to vyřeší a jednou bude cesta 
sjízdná celá“.

Nový systém financování
Členové Osadního výboru Jestřabí přijali s povděkem nový systém rozpočtového finan-

cování místních částí (MČ) města Velké Bíteše, se kterým byli seznámeni na prosincovém 
setkání osadních výborů s vedením města.

Jestřabí - panorama okolní krajiny.  |  Foto: Archiv regionální učebnice
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Každá MČ města Velké Bíteše do-
stane poměrnou částku, odpovídající 
počtu obyvatel s trvalým pobytem. Ne-
vyčerpaná částka se převede do dalších 
období.

Čerti s Mikulášem  
„Také letos se děti dočkaly. I když 

početní sestava čertů s Mikulášem zů-
stala stejná, na postu Mikuláše došlo 
k výměně. Jiřího Kratochvíla měl vy-
střídat Pavel Prokeš, ale z toho byl na-
konec jeden čert navíc a Mikulášem se 
stal František Svoboda.

2016 Počasí

Zima mírná, chudá na sníh i na vodu, bez kalamit a vlídná k řidičům.                  
Jaro suché, málo srážek, teplo přiměřené, tropy nás asi nečekají.
Léto přiměřeně teplé, ale bez loňských extrémů.
Podzim pěkný, s příjemnými teplotami, bez kalamit.

Události
Letní noc v Jestřabí

ANEB PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ JESTŘABÁKŮ
A JEJICH PŘÁTEL V DUCHU

OBNOVENÍ TRADICE POUTÍ NA SV. MAGDALÉNU

Místo konání: JESTŘABÍ 3 – stodola
Datum: 23. 7. 2016 od 19.00 hod

K tanci a poslechu bude hrát legendární kapela
RONÁTA

Občerstvení: pivo, limo, vepřové kýty
(vše formou příspěvku na kapelu)

Tato pouťová akce byla opravdu letní. Sešlo se mnoho lidí, nejen místních, ale také  
z Bíteše, z Březky i z jiných sousedních obcí. Vše bylo v režii rodiny Prokešovy, a povedlo 
se to…

Starý úvoz.  |  Foto: Archiv regionální učebnice



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

2017 Počasí

Zima mírná, sněhu málo, bez kalamit.                   
Jaro sníh se držel poměrně dlouho, asi do přelomu března a dubna
Léto  „Nic moc teplého, docela i pršelo, ale kdy nemělo. Na sena bylo sucho,  

tráva nerostla a teprve na sušení zapršelo“.
Podzim pěkný, barevný i docela teplý. Také zapršelo, takže rostly i houby.

Narození  • 11. 9. 2017 se narodila Tatiana Prokešová (Kadlecová),
 rodičům Zlatce Kadlecové a Radkovi Prokešovi 

Úmrtí  • 4. 2. 2017 zemřel ve věku 
95 let nejstarší občan Jestřabí 

 pan Stanislav Karásek 
  • 16. 4. 2017 zemřel ve věku 

nedožitých 80 let
 pan Drahomír Fiala

Čarodějnice
„…čarodějnice se letos klukům Jirkovi 

Doubkovi a Viktorovi Svobodovi moc po-
vedla. Měli ji tak hezkou, že byla škoda 
ji zapálit, ale shořela jako každoročně. 
Sešlo se hodně lidí a oheň jsme hlídali 
až do konce. Přálo nám počasí a bylo to 
moc hezké“.

Lesy
Rok 2017 byl pro jestřabské lesy  

(a nejen pro ně) velmi kritický. Lesy 
napadl „Lýkožrout smrkový“, lidově 
nazývaný kůrovec. Ten smrkové lesy 
výrazně poškodil a prořídlé porosty na-
víc „dorazila“ větrná kalamita. Kácení 
napadených stromů bude pokračovat  
i v příštím roce.

(Pozn.: Pasáže psané kurzívou jsou přepsané ze „Skorokroniky“ paní Ivy Svobodové.)

Dokončení příště
Alois Koukola

Ovocné sady.  |  Foto: Archiv regionální učebnice

Zátiší s nově vysázenými lípami a obecním znakem. 
Foto: Archiv regionální učebnice



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

33Prosinec 2018  |

SBOR DOBROVOLNÝH HASIČŮ

ANKETA DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU

Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš byl nominován 
za spoluorganizování Bítešského dětského dne do VIII. 
ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2018. Devítičlenná 
odborná porota, složená ze zástupců profesionálních i dob-
rovolných hasičů a zástupců partnerů ankety, jej 20. 9. vy-

brala do finále. Ve čtvrtek 14. 11. proběhlo 
na Brněnském výstavišti při galavečeru 
slavnostní vyhlášení výsledků. Na základě 
veřejného hlasování jsme obdrželi 1176 
hlasů a obsadili jsme 2. místo v kategorii 
Sborů dobrovolných hasičů v oblasti jih 
Moravy. Děkujeme všem za zaslané hlasy. 
Celým slavnostním večerem provázel herec 
a moderátor Petr Rychlý, zazpívali patronka 
ankety Ilona Csáková, Meky Žbirka a Petr 
Kolář. Záznam ze slavnostního večera od-
vysílá program ČT2 v sobotu 1. 12. v 16.45 
hodin.

David Dvořáček

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 POD HRADBAMI, čp. 80:

Tento dům mohl vzniknout až po roce 1739. Tehdy držitel domu čp. 10 na náměstí Jan 
Sekl odprodal sousedovi z čp. 9 Pavlu Kosteleckému „kus vejstupku neb místa od svého 
domu a gruntu“ za 7 rýnských zlatých. Toto nevelké místo přiléhající ke kamenným měst-
ským hradbám držitelé domu čp. 9 asi brzy nato zastavěli; jednoznačný důkaz o tom ale 
přináší až mapa stabilního katastru z roku 1825. Těmito držiteli byli Pavel Kostelecký 
do roku 1748, František Kostelecký do roku 1783, Antonín Kostelecký do roku 1826,  
Václav Maloušek do roku 1847 a Jan Spousta.

Slavnostní vyhlášení.  |  Foto: Archiv SDH
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V roce 1851 koupil dům 
čp. 9 na náměstí koželuh 
Antonín Seka. Ten v únoru 
1859 žádal úřady o povolení 
a koncem května téhož roku 
okresní úřad skutečně povo-
lil přestavbu stavení na dvoře 
se stájemi, zřízení přípravny  
a koželužské dílny, a to z pev-
ných materiálů a s ohniodol-
ným zastřešením. Počítalo se 

s využíváním přepadové vody z kašny, vedoucí přilehlou uličkou. Přestavba proběhla ještě 
téhož roku. Za neobvyklé lze považovat množství vypálených německých nápisů na krovu. 
Z nich je patrné, že investorem byl „s pomocí boží“ již zmíněný koželuh Antonín Seka 
(„Mit Gott. ERBAUT im Jahre 1859 v. ANTON SEKA. Lohgoerber.“), pomohli mu jeho 
bratři Jan a Vincenc. Mistrem polírem čili stavbyvedoucím tu byl z Ivančic František Šedý 
s pomocníkem Václavem Bučou, ostatní pocházeli z Velké Bíteše. Na zednických pracech 
se podíleli Jakub Koza, Filip Svoboda, S. a J. Jersenští a zednický mistr J. Kratochvíla,  
ze řemeslníků tu působil sklenář J. Gregor, truhláři J. a A. Loučtí, tesařský mistr J. Pa-
vouček a zámečník P. Wister s Malým z Vídně. Jeden z hlavních nápisů vyrozumívá, že vše 
spočívá na božím požehnání („An Gottes Segen ist Alles gelegen“).

V důsledku dědického řízení po Antonínu Sekovi byl tento dům od čp. 9 osamostatněn. 
Stalo se tak v srpnu 1920, kdy jej koupili zámečník František a Františka Škorpíkovi. 
Dům tehdy dostal číslo popisné 80, které kdysi náleželo domu v Kostelní ulici.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11789, fol. 94; sig. C 14, 
č. 26. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš 
město, č. kn. vl. 108.

Jan Zduba

RECEPTY S PŘÍBĚHEM

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

V naší rodině bývalo dlouho zvykem, asi dle obecnějších zvyklostí, povětšinou 
snídat a někdy též večeřet drobenou bílou kávu. Na talíř si každý rozdrobil chleba 

Dům čp. 80 Pod Hradbami v současnosti – po rekonstrukci, která se snažila  
vypořádat s nevhodnými stavebními zásahy 2. poloviny 70. let.  |  Foto: Jan Zduba
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a zalil bílou kávou, což byla melta (svátečně s troškou kávy na ovonění) svařená  
s trochou vody a zalitá svařeným mlékem. V případě, že nebyl chléb, byly narychlo 
upečeny jednoduché vdolky, které mi vyloženě chutnaly. Mouka, mléko (1/4 litru), 
máslo nebo sádlo (méně než 10 dkg), 3/4 kypřícího prášku do pečiva, sůl a trocha 
nemletého máku se vypracovalo v těsto, vytvarovaly se vdolky a upekly. Tento re-
cept byl tak samozřejmý, že jej ani babička ani prababička nezaznamenaly do svých 
receptářů.

Babička Antonie (1916–2009) takovéto vdolky místo chleba měla spojené se vzpomín-
kou na své dětství v Lesním Hlubokém. Její maminka je totiž pekla ráno v případě, že chléb 
byl již snězen. Přitom Jelínkovi si několik velkých pecnů kváskového chleba sami pekli 
jednou týdně doma v chlebové peci. Babiččino ráno tehdy ve 20. letech pokračovalo tak, 
že se se všemi školou povinnými hlubockými dětmi vydala pěšky do 7 km vzdálené Velké 
Bíteše. Pouze v případě, že chůzi ztěžovala větší vrstva sněhu nebo velký mráz, některý  
z hlubockých sousedů zapřáhl saně nebo bryčku, na ni naložil peřinu a pod ní nahřáté cihly, 
a děti do bítešské školy dovezl.

Tímto seriál o historických pokrmech ve Velké Bíteši končí. Jeho cílem nebylo vy-
čerpat své možnosti, ale naznačit historické způsoby zdejšího vaření. Pokud vedl k za-
mýšlení se nad zdokonalením místní kuchyně, pak svůj cíl naplnil. Zde je přehled témat, 
které seriál během dvou let ve Zpravodaji města Velké Bíteše přinesl: kapr (12/2016), 
kaše (01/2017), boží milosti (02/2017), pivo a pivní polévka (03/2017), velikonoční 
koláče (mazance) (04/2017), maso telecí a hovězí (05/2017), raci (06/2017), jahody  
a „střešně“ (07-08/2017), chléb a žemle (09/2017), ořechy (10/2017), husa (11/2017), 
vánočka (12/2017), lednové menu před 339 lety (01/2018), perník (02/2018), šišky 
či knedlíky? (03/2018), šmorn (04/2018), sýr (05/2018), hlávkový salát (06/2018), 
barokní pivo (07-08/2018), štrúdl či závin (09/2018), švestky či kadlátka (10/2018), 
kachna divoká (11/2018). Dobrou chuť!

Jan Zduba

Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY 

ČÁST XX

KRYOGENNÍ TECHNIKA
Pokud bylo u expanzních turbín uvedeno, že pracují při velmi nízkých teplotách, až do 

-180 °C, potom kryogenní technikou nazýváme zařízení, pracující s hluboce podchlaze-
nými plyny a kapalinami o teplotách -170 °C až -270 °C.   
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Heliová expanzní turbína
Na požadavek Výzkumného ústavu 

potravinářské a chladírenské techniky 
(VÚPCHT) Hradec Králové, se v roce 
1981 zapojila do vývoje kryogenních 
turbín také PBS Velká Bíteš. Její vý-
počtové oddělení pomáhalo s návrhem 
průtočných částí heliové expanzní tur-
bíny, určené pro supravodivý magne-
tický čistič kaolínu v Kaznějově. Tyto 
zkušenosti byly později využity po roce 
1985, ve kterém byla v našem závodě 
zavedena výroba malých, nízkoteplot-
ních heliových expanzních turbín, vy-

projektovaných VÚPCHT v Hradci Králové a vývojově dokončených našimi techniky, 
pro něž se ustálil název „heliovky“. Vzhledem k jejich minimálním rozměrům se jednalo 
o velice přesnou, takřka hodinářskou práci, vždyť průměr oběžného kola turbíny byl pou-
hých 16 mm. 

Popis: Svisle umístěný rotor turbínky je uložen v plynových ložiskách, do kterých je při 
spouštění a zastavování přiváděn ložiskový plyn. Mechanickou energii vzniklou expanzí 
pohlcuje elektrická vířivá brzda, napájená stejnosměrným proudem tak, aby byly udržo-
vány konstaktní – velmi vysoké otáčky. Turbíny pracují ve dvojicích a jsou řízeny automa-
tickým elektronickým systémem.

Vyráběli jsme pět velikostí těchto 
turbín: HEXT 0,5, HEXT 1, HEXT 1,5,  
a HEXT 2, o výkonech 0,5 kW až  
2 kW, s tlakem 1,6 MPa, teplotami 10 až 
100 K (Kelvinů) a 350 000 otáčkami za 
minutu. Dalším výrobkem byla HEXT 
10 s výkonem 10 kW, tlakem 1,6 MPa, 
teplotou 10 až 100 K a 170 000 otáč-
kami za minutu. Do roku 1993 bylo vy-
robeno celkem 350 kusů. Odběratelem 
byla mnichovská firma LINDE, která je 
používala pro malý zkapalňovač helia 
používaný v lékařských tomografech 
Helicon firmy Siemens.

V roce 1985 byla turbína HEXT  
1 oceněna zlatou medailí na Meziná-
rodním strojírenském veletrhu v Brně 
a navíc bylo v květnu 1988 uděleno 

Výpočtové oddělení v roce 1986 – zleva: Ing. Radovan Kundera, 
Jiřina Dudová (v popředí), Ing. Jan Pejchal 
a Ing. Ivan Brunovský, CSc.  |  Foto: Archiv PBS

Héliová expanzní turbína. Foto: Archiv PBS
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státní vyznamenání kolektivu VÚPCHT v Hradci Králové a řediteli našeho závodu  
Ing. Františku Matejovi.

SPALOVACÍ TURBÍNY
Obecný princip: Lopatkový turbokompresor nasává atmosférický vzduch, ten stlačí na 

vyšší tlak, a tím vzroste i jeho teplota. Stlačený vzduch je veden do spalovací komory,  
do které se průběžně vstřikuje palivo. Pohybová energie proudících spalin se na lopatkách 
turbíny mění na energii mechanickou, způsobující roztáčení turbíny. Část této energie se 
odvede hřídelí, část se spotřebuje na pohon kompresoru. Zbytek zůstane ve vystupujících 
spalinách. 

Spalovací turbíny LADOGA
V roce 1968 převzal závod tur-

bín (ZTU) PBS v Brně objednávku 
na výrobu 90 ks spalovacích tur-
bín LADOGA podle sovětské do-
kumentace. Vzhledem k velikosti 
těchto turbín o výkonu 6 MW to 
byla unikátní zakázka, a to nejen  
v rámci republiky. Turbíny se po-
užívaly k pohonu kompresorů mo-
hutného tranzitního plynovodu, 
dopravujícího zemní plyn ze Si-
biře do centrální Evropy. Palivem  
v těchto turbínách byl dopravo-
vaný zemní plyn. Náš závod se 
podílel na  výrobě oběžných i statorových lopatek. Oddělení technologického vývoje vy-
pracovalo projekt, podle kterého byly zakoupeny vertikální frézky, čtyřvřetenová horizon-
tální frézka FER 50 (s jedním párem vřeten pro hrubování a s jedním pro dokončování), 
dvouvřetenové horizontální frézky FA 4, programově řízené horizontální frézky FC 50 H 
s dvouvřetenovými hlavami a čtyřvřetenové kopírovací frézky FK 50 z TOS Kuřim a také 
nářadí na broušení a leštění lopatek. Ročně jsme vyráběli 20 až 30 sad turbinových lopatek 
pro ZTU, a to až do července roku 1977. Od roku 1976 začal výrobu lopatek zajišťovat 
nový specializovaný pobočný závod PBS v Mikulově. Jeho pracovníci byli v našem zá-
vodě zaškoleni a postupně bylo do Mikulova přestěhováno kompletní výrobní zařízení.

Tím ale kooperační výroba součástí pro turbíny Ladoga v Bíteši neskončila. Dále se 
vyráběly některé části, jako rotor, regulační ústrojí a prováděla se velmi náročná tech-
nologická operace – protahování stromečkových závěsů pro upevnění lopatek v discích 
výkonové turbíny a dvojdiscích generátorové turbíny. Tyto mohutné součásti svým prů-
měrem podstatně přesahovaly upínací plochu pracovního stolu svislého protahovacího 
stroje FORST od stejnojmenné západoněmecké firmy, a proto musely být upnuty do spe-

Spalovací turbína LADOGA. Foto: Archiv PBS
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ciálního přípravku. Vzhledem k omeze-
nému zdvihu a výkonu protahovacího 
stroje jsme museli také překonstruovat 
původní šestimetrovou sadu protahova-
cích trnů ze Škody Plzeň, kterou se nám 
podařilo zkrátit asi na jednu třetinu. 

Shodou okolností byl v té době v Brně 
na návštěvě u generálního ředitele PBS 
pan Forst, majitel výše uvedené stejno-
jmenné firmy. Když se o této „operaci“ 
dověděl, nechal si zavolat konstruktéra 
protahovacích trnů A. Koukoly, a ten 
jej musel o všem podrobně informo-
vat. Nevěřícně kroutil hlavou nad tím, 
co jeho stroj dokáže a odjel do Bíteše, 
aby se osobně přesvědčil. Konstruktéra 
potom odměnil odbornou příručkou  

o technologii protahování. A my jsme potom touto metodou zhotovili stromečkové závěsy 
v discích turbín Ladoga, které byly dodány téměř do všech kompresorových stanic po celé 
trase tranzitního plynovodu.

Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval 

Alois Koukola

SPORT

VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

Rok se s rokem sešel a opět jsme se setkali na pravidelném podzimním volejbalovém 
turnaji smíšených družstev ve Velké Bíteši. Turnaj se uskutečnil v sobotu 3. 11. 2018 ve 
sportovní hale a v tělocvičně  nedaleké ZŠ. Bylo velmi příjemné opět se setkat se všemi 
kamarády a známými, pro které je volejbal – stejně jako pro mne – celoživotní „drogou“. 

A tak se na zahájení turnaje potkalo celkem 10 družstev. Kromě tradičních družstev, 
která se na tomto turnaji objevují již řadu let, jsme letos přivítali i dva nováčky – Kozy 
paní Proškový a Stárky Tišnov. Tato byla, po slavnostním zahájení turnaje, rozlosována do 
dvou hracích skupin. První skupina zůstala ve sportovní hale a druhá se přesunula do tělo-
cvičny na ZŠ.  V obou skupinách se hrálo systémem „každý s každým“. Tento již tradiční 
turnaj dává všem zúčastněným možnost nejen dobře si zahrát, ale i popovídat si s kamarády  

Racionalizační brigáda pro technologii protahování v roce 1987.
Nahoře zleva: Lubomír Holík, Jiří Klíma, Ludvík Brychta,  
Zdeněk Volavka, František Dobiáš a Miloš Janšta.
Sedící zleva: Ondřej Sysel, Jiří Baláš, Ing. Alois Koukola,  
František Staněk a Jiří Mička
Foto: Archiv PBS
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a známými. Vzájemné souboje ve skupinách byly velmi vyrovnané a přinesly hodně pěk-
ných volejbalových výkonů. 

Pořadí družstev v obou skupinách rozhodlo o tom, kdo bude bojovat o celkové vítězství. 
Ze skupiny hrané na ZŠ postoupila do bojů o medaile družstva TNT Znojmo a SAKO.  
Ze skupiny ve sportovní hale to byli Šamani a Kozy paní Proškový.
A jak celý turnaj dopadl?
 1. místo – Kozy paní Proškový
 2. místo – TNT Znojmo
 3. místo – Šamani
 4. místo – Sako
 5. místo – Koncovka Znojmo
 6. místo – Frantíkovci
 7. místo - Tuhý & Kořínek Slavkov u Brna
 8. místo – Smajlíci
 9. místo - Stárci Tišnov
 10. místo – Tullamore

A samozřejmě jako každý rok byl turnaj zakončený příjemným posezením v restauraci  
„Na 103“, kde se většina účastníků s letošním podzimním turnajem rozloučila.

Závěrem bych chtěl poděkovat paní Holíkové a především mému výbornému kamará-
dovi, Petru Světlíkovi (se kterým se přes volejbal znám již více jak 40 let), za perfektně 
připravený turnaj.

Samozřejmě patří také velký dík všem sponzorům, kteří letošní podzimní turnaj pod-
pořili: město Velká Bíteš, Rytectví Mihal, Jeřábkova pekárna, Labara s.r.o., PBS a.s.  
Velká Bíteš, Restaurace na 103, Sport bar Klíma, Restaurace u Raušů, Potraviny Janda, 
Květiny Drlíčková.

Za družstvo Tuhý & Kořínek Slavkov u Brna se loučí a těší se na příští turnaj Milan Florian.

Společné foto volejbalistů. |  Foto: Otto Hasoň
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OSTATNÍ

ILONA KALOVÁ JE NEJLEPŠÍ PODNIKATELKOU  
V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2018

Na velký úspěch První brněnské strojírny, a.s. 
Velká Bíteš v letošním roce navázala Ilona Ka-
lová, která se v jedenáctém ročníku soutěže Oce-
nění českých podnikatelek stala absolutní vítězkou  
v kategorii středních firem. Dovolil bych si položit 
několik otázek, které budou určitě čtenáře Zpravo-
daje zajímat.

Mohla by jste v krátkosti vaši rodinnou firmu 
představit?

Firma KALA TRANS, s.r.o. se zabývá vnitro-
státní a mezinárodní nákladní dopravou. Zajišťuje 
přepravy zboží v rámci České republiky i v zahra-
ničí, a to především ve střední a západní Evropě.

Co je Vaší hlavní pracovní náplní?
Ve firmě, kde jsem současně i jednatelkou, mám 

na starosti hlavně ekonomiku společnosti, persona-
listiku a sjednávání dlouhodobých zakázek.

Jaká byla cesta k tomuhle velkému úspěchu?
Než jsem začala podnikat, pracovala jsem ve vedoucích funkcích v oboru dopravy  

a cestovního ruchu. V roce 2008 jsem jako OSVČ začala podnikat v oblasti nákladní  
i osobní dopravy. Vzhledem k tomu, že jsem založila firmu v době přicházející krize,  
začátky nebyly vůbec lehké. Velkou oporou mi byl manžel, s kterým spolupracuji od 
počátku. Nelehké životní situace mě naučily postarat se o sebe i o druhé a díky tomu 
jsme krizi překonali. Postupně se nám začalo dařit a v roce 2011 jsem založila firmu 
KALA TRANS, s.r.o. s 6 zaměstnanci. Následně se k nám také přidali syn s dcerou poté,  
co dokončili studia na střední a vysoké škole, takže jsme středně velkou rodinnou firmou. 
Nyní máme 21 zaměstnanců a 15 vozidel.

Budete se věnovat pouze dopravní činnosti nebo budete hledat další možnosti podnikání?
V loňském roce jsme zakoupili menší rekreační areál v Beskydech, který v současné době 

rekonstruujeme, takže by se naše činnost mohla dále rozvíjet i v oblasti cestovního ruchu.

Z vyhlášení soutěže.  |  Foto: Archiv podniku
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Jste aktivní i v politickém životě. Mohla by jste se vyjádřit i k této otázce?
Jsem členkou ODS a předsedkyní MS ODS ve Velké Bíteši. Skloubit práci ve firmě  

s dalšími aktivitami je mnohdy časově náročné.  

Jak trávíte volný čas?
Volný čas trávím nejraději s vnoučaty. Ráda sportuji a zajdu také za kulturou, pokud mi 

to čas dovolí. 

Ocenění, kde se hodnotí především ekonomické ukazatele a dlouhodobá udržitelnost 
firmy na trhu, si velmi vážím.  

Za rozhovor děkuji a přeji Vám hodně úspěchů v pracovním i soukromém životě. 

Josef Jelínek, ředitel Klubu kultury

OBČANÉ LUDVÍKOVA OSLAVILI 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ČESKOSLOVENSKA

Občané obce Ludvíkov oslavili 100. výročí založení Československé republiky. Spo-
lečně zasadili mladou lípu a poseděli v místním kulturním domě u dobrého občerstvení. 
Popovídali si o historii vesnice i o budoucích plánech pro zvelebení obce. Pravidelná spo-
lečná setkání utužují přátelství místních občanů a chalupářů, a občas k nám zavítají také 
hosté z okolních vesnic.  Další setkání bude v období vánočních svátků, na které se všichni 
těšíme. Ať nám lípa i naše republika vzkvétá!

Ilona Kalová za osadní výbor

Společné foto u lípy.  |  Foto: Petr Veleba
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OPYLOVATELÉ A DRUHY VČEL

Hmyzí svět je velmi rozmanitý a početný. Aby člověk byl schopen poznat a pocho-
pit úžasnou rozmanitost živého světa, musel si vytvořit určitý pevný systém, seskupující 
živé organismy podle vzájemných podobností, společných znaků a vývojových souvis-
lostí. Nejbližšími příbuznými včely medonosné, patřící do společné čeledi včelovitých,  
jsou rody samotářských včel, čmeláků a bezžihadlových včel.

Samotářské včely tvoří druhově nejbohatší skupinu včel. Na území České republiky žije 
přes 600 druhů samotářských včel. Jde vesměs o teplomilný hmyz, a tak nejvíce druhů 
lze nalézt v jižnějších a teplejších místech republiky. To, že nejsou zdaleka tak známé 
jako včela medonosná, je dáno jejich nenápadným způsobem hnízdění a částečně také 
podobností se včelou medonosnou, takže je laik na první pohled ani nerozezná. Jejich vý-
znam pro biodiverzitu je však obrovský. Se včelou medonosnou se dobře doplňují, neboť 
mají jiné strategie sběru pylu. Strategií včely medonosné je florokonstantnost – v daný 
okamžik sbírá potravu pouze z květů jediného druhu rostlin a tím zabezpečuje opylení. 
Na druhou stranu není ale včela medonosná vázána na jediný zdroj, neboť kdykoliv může 
začít navštěvovat květy jiných druhů rostlin. Včely samotářky mívají vlastnosti opačné. 
Často jsou vázány jen na jediný druh rostlin (např. šedosrstka tolicová na vojtěšku),  
jindy na několik druhů. Mezi druhy rostlin si ale na druhou stranu nevybírají, navštěvují 
je tak, jak jim přijdou do cesty. Samotářské včely nemají dělnice, nýbrž jen dokonalé po-
hlavní formy – samečky a samičky. Zimu přežívá larva v různých stadiích vývoje – podle 
druhu včely nejčastěji ve stadiu vzpřímené larvy, vzácněji jako dospělec. Po jarním pro-
buzení dokončuje vývoj a vybíhá. Nejprve se věnuje vlastní výživě. Když nabere dosta-
tek energie, vyhledá partnera ke spáření. Po spáření samička postaví hnízdo, zásobí ho 
potravou, naklade vajíčka a hnízdo uzavře. Dále se potomstvu nevěnuje. Za svůj život 
postaví maximálně několik desítek buněk a většinou uhyne dříve, nežli se z plodu vylíhnou 
dospělé včely.  Většina samotářských včel má jen jednu generaci do roka. Hnízdo samo-
tářských včel bývá většinou v zemi. Každý druh má svou typickou strukturu chodbiček, 
které mohou být jednoduché či větvené a v jejich stěnách jsou vyhloubeny plodové buňky.  
Do každé z těchto buněk samička klade jedno vajíčko, které je zásobené potravou – směsí 
pylu a nektaru. Další druhy samotářek hnízdí v různých dutinách, nejčastěji ve dřevě,  
ve stéblech trav rákosu, v opuštěných chodbách po larvách jiného hmyzu, a dokonce  
i v prázdných ulitách hlemýžďů, a nebo si hnízda staví volně na místech krytých před 
povětrnostními vlivy. Ať si samotářská včela najde vhodnou dutinu, či si hnízdo postaví 
sama, jeho vnitřek si do konečné podoby upraví vždy podle svého. Hedvábnice kupříkladu 
používají výstelku z vlákna vzniklého ztuhnutím sekretu slinných žláz. Některé čalounice 
si hnízdo vystýlají kousky listů, které odkrojí svými ostrými kusadly. Stočí do ruliček  
a vsunou do hnízda. Zednice či maltářky vytvářejí „zdivo a omítku“ ze směsi hlíny a vody. 
V současné době se dají koupit i hmyzí hotely, což jsou dřevěné domečky s navrtanými 
otvory do dřeva různých průměrů a se stébly dutých rostlin či dřevin. Domeček je dobré na 
jaře umístit na chráněné místo před deštěm a těšit se na přílet nových nájemníků. Co do ve-
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likosti najdeme mezi samotářkami malé trpaslíky, velké jen několik milimetrů, stejně jako 
hřmotné obry, kteří si velikostí nezadají se samičkami velkých druhů čmeláků. Třebaže 
samotářské včely žijí na první pohled nenápadně a skrytě, mají značný význam pro opy-
lování mnoha druhů i nepočetných kolonií  rostlin a tím přispívají pro udržování druhové 
rovnováhy v přírodě. 

Čmeláci jsou na rozdíl od včely medonosné chladnomilní, což lze vyčíst i z jejich hustého 
ochlupení. Čmeláci žijí v jednoletých společenstvech. Svá hnízda budují buď na povrchu – 
v suchém listí, mechu, trávě, nebo pod zemí – v opuštěných myších norách apod. Některé 
druhy jsou přizpůsobivé a  usadí se i v opuštěném veverčím hnízdě nebo v ptačí budce.  
Na území České republiky žije přibližně 30 druhů čmeláků. Na jaře po probuzení se sa-
mička až měsíc vykrmuje pylem a nektarem. Pak změní způsob chování – přestane se zajímat  
o květy, létá nízko nad zemí a hledá si vhodné hnízdiště.  V počátečních fázích vzniku čme-
láčí kolonie je samička na všechno sama. Musí postavit v novém hnízdě první buňky, nasbí-
rat potravu a odchovat prvních 5 – 8 dělnic. Ty pak převezmou většinu prací mimo hnízdo 
a samička nyní pokračuje v kladení vajíček a v péči o další plod. Postupně dělnic v hnízdě 
přibývá a podle druhu jich může být několik desítek až stovek.  Následně se objevují po-
hlavně dokonalí jedinci – samičky a samečky. Po oplození samičky hnízdo opouštějí a zimu 
přežijí samostatně v malé komůrce, kterou si vyhrabají na vyhlédnutém místě. Stará samička, 
dělnice a samečci na podzim hynou. Čmeláci mají význam jako opylovatelé mnoha druhů 
kvetoucích rostlin. Mají dlouhý sosák, a proto dobře opylují i květy s dlouhými květními 
trubkami. Dobře si zvykají i na omezený prostor např. ve sklenících. Mladou čmeláčí rodinu 
lze nyní na jaře i koupit zpravidla i s  malým úlkem (čmelínem).  Zájem však každoročně 
silně převyšuje nabídku. Mezi nejrozšířenější druhy čmeláků žijících na našem území patří 
čmelák skalní, čmelák luční, čmelák rolní, čmelák zahradní, čmelák zemní, čmelák hájový 
a čmelák lesní. Ve čmelácích hnízdech mohou parazitovat pačmeláci, kteří čmeláčí kolonie 
omezují v rozvoji nebo je pro rozvoj vlastního potomstva úplně zničí.  

Bezžihadlové včely zahrnují velké množství druhů žijících v tropických oblastech jižní 
polokoule. Tvoří společenství čítající od několika desítek jedinců až po obrovská sesku-
pení až 180 000 včel. Velikost jedinců se podle druhu pohybuje od 2 do 13 mm. Žihadlo 
mají zakrnělé, bez obranné funkce. Význam bezžihadlových včel spočívá především  
v opylování četných divokých rostlin a tím k udržení biodiverzity v místech jejich rozšíření.  

Dominantním opylovatelem v našich podmínkách zejména u zemědělských plodin  
a ovocných stromů zůstává včela medonosná. Je to dáno tím, že přezimuje v početných 
společenstvech čítajících zpravidla 10 000 až 20 000 dělnic. Na jaře navíc dochází k prud-
kému rozvoji včelstev. Na vrcholu rozvoje (zpravidla koncem května) včelstva mají okolo 
60 000 – 80 000 dělnic. V letošním roce některé obce v našem regionu postihly na jaře 
velké úhyny nebo silné zeslabení včelstev. Příčin je zpravidla více, ale hlavní příčinou byla 
patrně varroáza a následný nástup virových onemocnění. U včelstev v Evropě se zimní 
úhyny zvyšují, což je způsobeno i nižší odolností včelstev proti různým nemocem. V této 
souvislosti se nejvíce zmiňuje chemizace nejen v zemědělství a ubývání průběžné pestré 
nabídky pylu na polích a zatravněných plochách. Letošní nezvykle teplé jaro způsobilo 
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rychlý hromadný rozkvět rostlin a ovocných stromů. Včely ve svém rozvoji zaostávaly za 
rozkvetlou přírodou, a tak jarních medů bylo asi o třetinu méně. Suché počasí nepřálo ani 
medovicové snůšce z lesních porostů. Strádající jehličnany nemohly poskytnout dostateč-
nou výživu pro producenty medovice (červce, mšice a mery). Naopak letos silně kvetly 
např. lípy, které včelám i přes nedostatek srážek poskytly v některých oblastech květovou  
i medovicovou snůšku. Celkově byla letos snůška medu nižší, a tak většina včelařů již med 
vyprodala. Suché a teplé počasí naopak svědčilo rozvoji kůrovce ve smrkových porostech, 
který zvládl místo obvyklých dvou rojení v průběhu roku alespoň čtyři rojení. Důsledek 
vidíme všude v našich lesích. Nelze očekávat, že by kůrovcová kalamita nepokračovala  
i v příštím roce. V některých katastrech tak již v příštím roce většina starších porostů smrků 
zanikne. Včely tak přijdou o hlavní dřevinu, která je v naší oblasti dominantní pro snůšku 
medovicového (lesního) medu. 

Bíteští včelaři si na výroční členské schůzi konané dne 28. ledna 2018 v kulturním domě 
ve Březském připomněli 120. výročí založení organizovaného včelařství na Velkobítešsku. 
Schůze se zúčastnili i včelaři z okolních včelařských organizací, zástupci okresní organi-
zace, zástupce republikového výboru a místostarosta Velké Bíteše. Pro trvalé připomenutí 
tohoto výročí byl pořízen videozáznam a nyní je před dokončením vydání tohoto doku-
mentu na nosiči CD, který si budete moci koupit i na tradiční včelařské výstavě  bítešských 
včelařů.   A tak se opět těšíme, že se setkáme ve Velké Bíteši na této výstavě (výstavní síň 
Klubu kultury, Masarykovo nám. č. 5), a to od čtvrtka 6. prosince do úterý 11. prosince 
vždy od 9.00 do 17.00 hodin. Jako obvykle jsme pro vás připravili ke koupi kvalitní med 
od místních včelařů, včelařskou literaturu, medové pečivo, svíčky z včelího vosku, výrobky  
z včelích produktů, medovinu a oblíbené 15° medové pivo. Naši průvodci na výstavě se rádi 
s dětmi mateřských i základních škol, ale i s ostatními návštěvníky podělí o svoje zkušenosti 
s chovem včel a o zajímavosti z jejich života. Pro praktické včelaře chceme předvést opět 
některé zajímavé včelařské pomůcky a k prodeji budou základní včelařské potřeby.

Na vaši účast, přátelská setkání a nové podněty se opět těší organizátoři, kteří všem ná-
vštěvníkům rádi přiblíží chov včel.      

Josef Janšta, předseda ZO ČSV Velká Bíteš

KURZY ALFA

Kolpingova rodina Velká Bíteš bude pořádat celosvětově uznávanou, evangelizační, 
křesťanskou akci, takzvanou „Kurzy Alfa“. Celý kurz se skládá z deseti setkání, které tr-
vají asi 2 hodiny. Začíná se přednáškou s malým občerstvením. Po ní následuje beseda  
k danému tématu ve skupinkách. Přednášet budou kněží z Velké Bíteše a také laici.

Témata jednotlivých přednášek jsou např.: Existuje Bůh? Proč zemřel Pán Ježíš? Jak číst 
správně Bibli? Jak se máme modlit? Existuje život po smrti? atd.

Kurzy začínají každé pondělí  od  7. ledna 2019 v 19.00 hod. na Základní umělecké škole 
ve Velké Bíteši. Přihlášky a další informace na tel. č. 777 732 410.

Vítězslav Kratochvíl
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NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK

Prosinec máme spojený především s adventem a vánočními svátky. Přemýšlíme nad 
vánoční výzdobou, vyrábíme adventní věnce a různé dekorace, hospodyňky hledají osvěd-
čené recepty na vánoční cukroví a těšíme se na společný čas strávený s rodinou u stro-
mečku. Chceme svým blízkým udělat radost, překvapit je a někdy nám dá zabrat vymyslet 
a sehnat ten správný dárek. Musím se přiznat, že se taky těším, jak si rozbalím nějaký 
ten dáreček s překvapením. Co myslíte, jaký je ten nejlepší dárek, který udělá radost kaž-
dému bez výjimky? Co člověk nejvíc ve svém životě ocení? Jiná odpověď zazní od dítěte,  
jinak se na to, co je nejcennější, dívá dospělák a jiný pohled má člověk na sklonku ži-
vota. Víte, že Bůh má připravený pro každého osobně velmi vzácný dar? Každému člo-
věku nabízí možnost začít žít nově, s Jeho pomocí a moudrostí a navíc nekonečně dlouho.  
Zajímá vás, jak lze takový dar získat?

Přijďte si o tom popovídat na naše pravidelná setkání, která se konají každou druhou  
a čtvrtou (případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masary-
kově náměstí č. 5 v 1. patře (na pavlači). A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské při-
jetí, několik křesťanských písní, krátké zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, 
co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory 
na témata, která vás zajímají, u drobného občerstvení.

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

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný 
adventní čas i vánoční svátky Věra Pokorná

KLUB V 9 PODPORUJE OSAMOSTATNĚNÍ KLIENTŮ  
S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM I VE VELKOBÍTEŠSKU

Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví, který je jedním ze šest-
nácti zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou, poskytuje služby sociální rehabilitace.  
Služba je poskytovaná jako ambulantní (pobočka na Hornoměstské ul. 366/41) i terénní, 
tedy v domácnostech uživatelů.

Nabídka péče je určena lidem s duševním onemocněním ve věkovém rozmezí od 18 do 
70 let. Sociální rehabilitace podporuje lidi s duševním onemocněním, aby dobře zvládali 
svůj samostatný život. Duševní onemocnění totiž velmi často omezuje, až znemožňuje 
běžné „fungování“ člověka. Pouhá pravidelnost ve využívání ambulantní služby a různých 
nabízených aktivit Klubu v 9 uživatelům pomáhá.

Podporu uživatelům poskytujeme například při přechodu z dlouhodobé hospitalizace 
do běžného života. Mezi poskytované služby patří například doprovázení uživatele k lé-
kaři nebo při vyřizování běžných pochůzek a nákupů. Trénujeme různé činnosti spojené  
s chodem domácnosti – nakupování, praní, vaření a s ním spojené hospodaření s penězi tak, 
aby získané dovednosti uživatel využil ve své vlastní domácnosti. Při setkávání s ostatními 
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uživateli dochází k přirozenému tréninku sociálních dovedností.  Zaměřujeme se na udr-
žení a rozvoj paměťových a komunikačních dovednosti a poznávání sebe sama. Příjemnou  
a zároveň důležitou součástí programů jsou klubové aktivity mimo zařízení, kdy chodíme 
na různé výstavy, provozujeme turistiku, jezdíme na výlety, houbaříme anebo hrajeme 
bowling.  Nedílnou součástí sociální rehabilitace jsou pravidelné dílny, které umožňují 
nácvik dodržování pravidelného režimu, rozvoj pracovních dovedností dle zájmů každého 
uživatele, práci s různými materiály, prostor pro kreativní tvoření.

Mezi individuální činnosti uživatelů patří práce s internetem, kdy si za pomoci pracov-
níka Klubu mohou zřídit emailovou schránku, napsat životopis pro zaměstnavatele nebo 
internet využít jako zdroj informací pro různé oblasti. Je zde také prostor pro individuální 
konzultace anebo jen pro pouhé povídání o běžných věcech.

Sociální rehabilitace je na základě smlouvy s uživatelem poskytovaná zdarma.

Provozní doba

Kde nás najdete: Hornoměstská ul. 366/41, 594 01 Velké Meziříčí (u Billy)
Kontakt: Bc. Ivana Ptáčková – mob.: 777 756 410, 
 tel.: 566 629 319; email: klubv9@zdar.charita.cz

SVÁTEK DOBRÉ VŮLE

Pátý prosinec je čas rejdění čertů, čertíků a čertisek. Ale také mnohem ušlechtilejších 
bytostí jako je svatý Mikuláš nebo sbory andělů. A právě zastavení u takových, avšak lid-
ských andělů, se tu budu věnovat. 

On je totiž 5. prosinec také Mezinárodním dnem dobrovolníků. Tedy svátkem lidí, 
kteří mají odvahu, chuť a dobrou vůli nezištně pomáhat druhým. Třeba těm, kterým nebylo 
všeho v životě dopřáno anebo síly už na vše nestačí. Nebo těm, které tíží samota nebo mají 
jen málo příležitostí dostat se mezi lidi. Forma pomoci a uplatnění na poli dobrovolnictví 
je rozhodně široká a různorodá. 

U nás v Domově bez zámku můžete být třeba na chvíli společníkem člověku s hendike-
pem, můžete nám pomáhat v kavárně Pohodička, když je frmol nebo potřebujeme občas 
pomocnou ruku při organizaci akcí pro veřejnost či naše uživatele. 

Můžete i přijít se svým zvířecím kamarádem, doprovodit člověka na vozíku na pivo, 
vzít teoretického rybáře na skutečné ryby nebo jen tak u něj doma poklábosit o životě.  

Pobočka Velké Meziříčí Terénní služba v oblasti Velké Bíteše
Pondělí 8.00 – 16.00
Úterý 9.00 – 12.00 8.00 – 16.00
Středa 8.00 – 16.00
Čtvrtek 8.00 – 16.00
Pátek 8.00 – 16.00
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A spoustu, spoustu dalších aktivit, jak jen fantazie dovolí. Pokud jste v sobě i Vy našli 
touhu pomáhat anebo ve vás tento nápad teprve zraje, kontaktujte nás na telefonu 604 291 
266 nebo emailu valova.marta@domovbz.cz. 

Klidný závěr roku za Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou přeje 

Marta Valová, koordinátor dobrovolníků.

SLOVO HEJTMANA

Po podzimních komunálních volbách zastupitelstva ve všech obcích a městech zvo-
lila svá nová vedení. Často došlo zvláště v menších sídlech k obhajobě postů stávajícími 
představiteli. To svědčí o jejich dobré práci, ovšem i částečná obměna v zastupitelských 
sborech je zdravým jevem, neboť „čerstvá krev“ bývá potřebným podnětem pro jejich 
fungování. Za Kraj Vysočina všem gratuluji ke zvolení a věřím, že navážeme na dosavadní 
dobrou spolupráci. Ta fungovala v minulých obdobích bez závažnějších problémů a z naší 
strany jsme připraveni v tom pokračovat.

Mezi základní problémy, které budeme muset společně řešit, patří pokračující sucho  
a s tím související kalamita v oblasti lesního hospodářství způsobená kromě sucha kůrovcem. 
Naše lesy jsou zavaleny spoustou dřevin čekajících na odvoz a následné zpracování. Další 
stromy usychají vestoje. Současná situace je opravdu vážná a vyžaduje rozsáhlá nestandartní 
opatření. To však není možné vyřešit bez spolupráce a aktivního zapojení vlády, krajů i obcí, 
ale i vlastníků lesů a zpracovatelů dřeva. Nakonec i všech občanů, neboť šetrné zacházení  
s vodou můžeme a musíme vzít za své opravdu všichni. Zatím mám pocit, že se většinou dr-
žíme hesla „dokud mi teče voda z kohoutku, šetření se mě netýká“. Leč na mnohých místech 
se už objevují alarmující signály – zdroje podzemních vod vysychají i lokální studny jsou 
prázdné, musíme vrtat stále hlouběji. Nechceme přistupovat k drastickým zásahům, k ploš-
nému zakazování čerpání pitné vody pro hospodářské účely, blokování zdrojů a podobně. 
Možná nám ale brzy nic jiného nezbude. Možnosti úspor začínají u každého z nás – v domác-
nosti i ve firmách. Apel na osobní zodpovědnost nebývá vnímán, natož vyslyšen. Je nutné si 
ale uvědomit, že situace v oblasti hospodaření s vodou se stále zhoršuje.

Vnímat ovšem můžeme i ty příjemnější skutečnosti. Ačkoliv si my Češi rádi stěžujeme 
na kdeco, obecně je situace naší země poměrně dobrá. Možná dokonce nejlepší v naší 
moderní historii. Nezaměstnanost je nejnižší za posledních dvacet let, platy, dokonce i dů-
chody a vůbec – příjmy domácností stoupají, nemáme se špatně. Více než půlstoletí jsme 
nepoznali válku. Rozhlédneme-li se po světě, není to zas taková samozřejmost. Můžeme 
jen doufat v pokračování prosperity a míru.

A navíc – čekají nás nejkrásnější svátky, čas, kdy se potkáváme se svými blízkými  
a navzájem se obdarováváme – nejen dárky, ale především svou přítomností, svou laska-
vostí a láskou. Přeji vám příjemný přátelský vánoční čas.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 120/2018 KONANÉ DNE 22. ŘÍJNA 2018 
 
2/120/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 119/2018 ze dne 8. 10. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 22. 10. 2018
3/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelového finančního daru Základní školou Velká 
Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6760/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2018
4/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s pořádáním akce Svatomartinský průvod světýlek dne 
11.11.2018 dle žádosti MC Bítešáček č.j. MÚVB/6784/18.
odpovědnost: starosta termín: 31. 10. 2018
5/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Základní školou  
a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/6809/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2018
6/120/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš od 1. 11. 
2018 za nájemné 65,–Kč/m2/měsíc a na dobu neurčitou. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
7/120/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 za nájemné 45,– Kč/m2/ měsíc.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
8/120/18/RM – rozhoduje uzavřít smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na in-
vestiční akce „Velká Bíteš – novostavba vodovodu a kanalizace Na Vyhlídce“ ve výši Kč 
1.425.766,- a „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Lípová - Strojní“ ve výši Kč 3.230.269,- 
a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na akci „Velká Bíteš – novostavba vodovodu 
a kanalizace Babinec – 2. etapa“, kterým se navyšuje příspěvek o Kč 95.580,- se Svazem vo-
dovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513, v předloženém 
znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 11. 2018
9/120/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města  
č. 11/2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 10. 2018
10/120/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 2435/1 oddělené 
geometrickým plánem č. 2589-24/2018 a nově označené p.č. 2435/7 zahrada o výměře 2 m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
11/120/18/RM – rozhoduje uzavřít předloženou Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vy-
budování dopravní a technické infrastruktury mezi městem Velká Bíteš
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
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12/120/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu na ulici Sadová 579, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/ měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
13/120/18/RM – bere na vědomí výroční zprávu Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, pří-
spěvkové organizace za školní rok 2017/2018.
14/120/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace 
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, 
IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení 1. etapy, předmět plnění a navyšuje se cena díla  
o 1.639.064,32 Kč bez DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový  termín: 2. 11. 2018
15/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s omezením provozu Mateřské školy Velká Bíteš,  
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace dle žádosti paní ředitelky o projednání omezení  
č.j. MÚVB/7154/18.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 29. 10. 2018
16/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou 
Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/7155/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2018
17/120/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Zá-
kladní uměleckou školou, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkovou organizací dle žádosti  
č.j. MÚVB/7183/18. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 10. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 121/2018 KONANÉ DNE 31. ŘÍJNA 2018 
 
2/121/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 120/2018 ze dne 22. 10. 2018.
odpovědnost: rada města
3/121/18/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 12/2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 6. 11. 2018
4/121/18/RM – rozhoduje, že uvolněnému členovi Zastupitelstva města Velká Bíteš, který splňuje 
zákonem stanovené podmínky pro výplatu odměny při skončení funkčního období, bude tato odměna 
vyplacena jednorázově v platech za měsíc listopad 2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 14. 12. 2018
5/121/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 475, Velká Bíteš na dobu 
neurčitou od 01.12.2018 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
6/121/18/RM – bere na vědomí informace předložené odborem majetkovým k případné výměně 
hadic v hydrantech bytových domů na adrese Velká Bíteš, U Stadionu 475, 548 a pověřuje odbor ma-
jetkový zajištěním vypracování aktuální požární zprávy pro bytový dům U Stadionu 548 a dořešením 
případných nedostatků, které vyplynou z požární zprávy. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018



50 |  Prosinec 2018 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

7/121/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 k nájemní smlouvě uzavřené dne 12. 10. 2012 mezi 
městem Velká Bíteš jako pronajímatelem a Technickými 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 dodatků, jehož předmětem je dohoda smluvních stran o nájemném 
za pronájem lesní půdy za období od 1. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 4 % z částky tržeb za prodej 
dřevní hmoty z pronajatých lesních pozemků. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 11. 2018
8/121/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout směnit pozemek p.č. 580/9 zahrada o výměře 4 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 589/2 zahrada o výměře 
cca 28 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr směňo-
vaných pozemků za cenu 120,- Kč/m2 ze strany města. Město Velká Bíteš uhradí náklady související 
s výše uvedenou směnou pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 12. 2018
9/121/18/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu na adrese U Stadionu 548,  
Velká Bíteš ke dni 31. 10. 2018.
Současně rada města rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 548, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem 
(dohoda o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notář-
ského řádu a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu).
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 11. 2018
10/121/18/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Mateřskou školou 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkovou organizací dle žádosti č. j. MÚVB/7365/18. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 11. 2018
11/121/18/RM – bere na vědomí informace paní ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, U Sta-
dionu 538, příspěvkové organizace o okolnostech krádeže hotovosti v lednu letošního roku a o tom,  
že vzniklá škoda bude uhrazena z nákladového účtu MŠ č. 547 Manka a škody. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2018
12/121/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr pronájmu:
- plynárenského zařízení – STL plynovod – dimenze DN, ø 63 o délce 776,2 m + 51 ks přípojek – 
dimenze DN, ø 32 o délce 370,7 m v k.ú. Velká Bíteš - lokalita Pod Základní školou – II. etapa na 
dobu neurčitou za roční nájemné ve výši 27.910,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
13/121/18/RM – bere na vědomí výroční zprávu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, 
příspěvkové organizace za školní rok 2017/2018.
14/121/18/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu, U Stadionu 277, Velká Bíteš na dobu 
určitou od 1. 11. 2018 do 31. 10. 2019 za nájemné 65,– Kč/m2/měsíc a s notářským zápisem (dohoda 
o splnění závazku se svolením přímé vykonatelnosti notářského zápisu podle § 71b notářského řádu 
a § 274 odst. 1. písm. e) občanského soudního řádu). 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 1. 11. 2018
15/121/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Hydrogeologického 
průzkumu na pozemku par. č. 2568 v k. ú. Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou a vodní dílo – vr-
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tanou studnu jako zdroj pitné vody – chata „Letná““ se zhotovitelem HS geo s.r.o., Absolonova 2a,  
624 00 Brno; IČ: 269 17 785, kterým se navyšuje cena dílo o 48.500,- Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 1/2018 KONANÉ DNE 12. LISTOPADU 2018 
 
2/1/18/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 121/2018 ze dne 31. 10. 2018.
odpovědnost: rada města termín: 31. 10. 2018
3/1/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 Pojistné smlouvy č. 2731319909 se společností UNIQA 
pojišťovna, a. s., Evropská 136, Praha 6, IČ: 49240480.
odpovědnost: odbor finanční termín: 20. 11. 2018
4/1/18/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o.: 
-       bere na vědomí zápis z 4. zasedání dozorčí rady TS ze dne 4. 10. 2018
-       schvaluje ceník prací a služeb pro rok 2019
-       schvaluje plán investic pro rok 2019. 
odpovědnost: jednatel TS termín: průběžně
5/1/18/RM – schvaluje s účinností od 01.12.2018 aktualizovanou Směrnici k tvorbě a čerpání soci-
álního fondu a Směrnici pro vedení účetnictví města Velká Bíteš v předloženém znění. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 12. 2018
6/1/18/RM – stanoví tajemnicí finančního výboru vedoucí odboru finančního a tajemnicí kontrol-
ního výboru referentku odboru správního.
odpovědnost: tajemnice výboru termín: volební období 2018 – 2022
7/1/18/RM – bere na vědomí účetní závěrky k 30. 9. 2018 příspěvkových organizací zřízených 
městem Velká Bíteš. 
8/1/18/RM – rozhoduje uzavřít se zhotovitelem KAVYL, spol. s r.o., 675 75 Mohelno 563 dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo 6/97/18/BDV, kterým se snižuje cena díla o 68.183,50 Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
9/1/18/RM – rozhoduje zveřejnit záměr změny nájemního vztahu ze dne 01.01.2008 uzavřené se 
spol. Agro Záblatí, a.s., IČ: 607 28 353, se sídlem Záblatí 63, 594 53 Osová Bítýška jako nájemcem 
ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 8. 2014 spočívající v aktualizaci předmětu nájmu dle evidence v ka-
tastru nemovitostí dle předložené přílohy.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
10/1/18/RM – rozhoduje uzavřít se spoluvlastníky pozemku p.č. 2539/115 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
dodatek č. 1 smlouvy zakládající právo provést stavbu za účelem smluvního ošetření:
-  bezúplatného uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k přípojkám a pilíři umístěným na 

předmětném pozemku,
- závazku vlastníků udržovat sjezd na pozemek na vlastní náklady (letní a zimní údržba),
-  učinění opatření, aby nedošlo k poškození komunikací a jejich součástí těžkou technikou,  

příp. zajištění jejich opravy, popř. úhrada poškozené věci.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2018
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11/1/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemku p.č. 376 ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 197 m2 v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 5. 12 .2018
12/1/18/RM – rozhoduje neuzavřít s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce,  
a.s. předloženou smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí  
č. 12448044. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
13/1/18/RM – schvaluje uzavření knihovny dle žádosti Městské knihovny Velká Bíteš ve dnech  
21. 12. 2018 - 31. 12. 2018. 
odpovědnost: knihovnice termín: 21. 12. 2018
14/1/18/RM – rozhoduje odložit přípravu realizace akustických opatření v tělocvičně Základní 
školy Velká Bíteš v budově na adrese: Sadová 579, Velká Bíteš na rok 2020.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2019
15/1/18/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Inženýrské 
sítě na Babinci – 2. etapa“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, 
IČ: 253 22 257, kterým se mění předmět plnění, snižuje cena díla o 57.323,93 Kč včetně DPH  
a prodlužuje termín dokončení stavby o 5 dní.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 26. 11. 2018
16/1/18/RM – rozhoduje pokácet 2 ks osiky na pozemku parc.č. 352/1 v k.ú. Velká Bíteš ve vlastnic-
tví města s tím, že po dohodě s majetkovým odborem zajistí investor náhradní výsadbu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 11. 2018
17/1/18/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 1064/9 ostatní 
plocha, neplodná půda o výměře cca 160 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
18/1/18/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z rozpočtu města 
na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č.j. MÚVB/7691/18  ve výši 
200.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 5. 12. 2018

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 25/2018 KONANÉHO DNE 24. ZÁŘÍ 2018 
 
1/25/18/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Řezáče a pana Aloise Špačka. 
3/25/18/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření města č. 5/2018 schválené radou města dne  
25. 6. 2018, č. 6/2018 schválené radou města dne 2. 7. 2018, č. 7/2018 schválené radou města dne  
16. 7. 2018 a č. 8/2018 schválené radou města dne 27. 8. 2018.
4/25/18/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 dle rozpočtového opatření města č. 9/2018.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 9. 2018
5/25/18/ZM: bere na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 8. 2018
6/25/18/ZM: rozhoduje poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na 
rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4573/18 ve výši 105.000 Kč 
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a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2018
7/25/18/ZM: rozhoduje poskytnout FC PBS Velká Bíteš dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 
2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 4506/18 a doplnění ze dne 24. 9. 
2018 ve výši 385.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2018
8/25/18/ZM: rozhoduje poskytnout Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou dotaci z rozpočtu města 
Velká Bíteš na rok 2018 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 3777/18 ve výši 
236.450 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 10. 2018
9/25/18/ZM: bere na vědomí zápis č. 16/2018 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města 
Velká Bíteš konaného dne 10. 9. 2018. 
10/25/18/ZM: Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje bezúplatně nabýt:
-  část pozemku p.č. 2539/1 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označenou 

p.č. 2539/178 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 493 m2,
-  část pozemku p.č. 2538/11 oddělenou geometrickým plánem č. 2318-153/2016 a nově označenou 

p.č. 2538/11 trvalý travní porost o výměře 273 m2,
-  část pozemku p.č. 2539/84 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označenou 

díl „a“ o výměře 217 m2,
-  část pozemku p.č. 2539/85 oddělenou geometrickým plánem č. 2885-72/2018 a nově označenou 

díl „b“ o výměře 152 m2,
- pozemek p.č. 2539/63 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 461 m2

vše v k.ú. Velká Bíteš, obec Velká Bíteš s tím, že město uhradí náklady související s nabytím pozemků.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
11/25/18/ZM: rozhoduje bezúplatně převést část pozemku p.č. 2469/1 oddělenou geometrickým 
plánem č. 2546-6012/2017 a nově označenou p.č. 2469/4 ostatní plocha o výměře 22 m2 a části po-
zemku p.č. 2473/6 oddělené geometrickým plánem č. 2546-6012/2017 a nově označené p.č. 2473/10 
trvalý travní porost o výměře 46 m2 a p.č. 2473/8 trvalý travní porost o výměře 11 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Kraje Vysočina, IČ: 708 90 749, se sídlem 
Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. Náklady související s vkladem vlastnického práva do katastru 
nemovitostí uhradí obdarovaný.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
12/25/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. st. 459 oddělenou geometrickým plánem 
č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 4742 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 a část po-
zemku p.č. 461 oddělenou geometrickým plánem č. 2500-42385/2017 a nově označenou p.č. 461/2 
zahrada o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s vkladem 
vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
13/25/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 4693 orná půda o výměře cca 704 m2 v k.ú. Velká 
Bíteš za cenu 120,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady související s koupí části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
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14/25/18/ZM: rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 599 zahrada o výměře cca 50 m2 v k.ú. 
a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s nabytím části uvedeného pozemku 
uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
15/25/18/ZM: rozhoduje revokovat usnesení č. 10/24/18/ZM a nahradit ho novým usnesením ve znění:
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje úplatně nabýt část pozemku p.č. 88 zahrada o výměře 
25 m2 v k.ú. Košíkov za cenu 80,- Kč/m2 s tím, že město na vlastní náklady zajistí a vybuduje na 
nově vznikající hranici pozemků nové oplocení, a to betonový taras, kovové sloupky a dřevěné laťky 
včetně výsadby habrového živého plotu o výšce cca 150 cm s případnou náhradou sazenic v případě 
jejich úhynu do dvou let od jejich výsadby. Náklady související s vkladem vlastnického práva do 
katastru nemovitostí uhradí město Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
16/25/18/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku p.č. 2539/70 orná půda o výměře cca 486 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve 
výši 372,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady související s koupí části uvedeného pozemku.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
17/25/18/ZM: rozhoduje směnit pozemky p.č. p.č. 2940/1 o výměře 232 m2 a p.č. 2942/8 trvalý 
travní porost o výměře 2884 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš za cenu 
25,- Kč/m2 za část pozemku p.č. 1556/1 orná půda o výměře cca 800 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem 1.500,- Kč/m2. Rozdíl 
hodnot směňovaných pozemků by byl doplacen městu Velká Bíteš. Náklady související se směnou 
smluvní strany uhradí rovným dílem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
18/25/18/ZM: zamítá žádost o úplatný převod části pozemku p.č. 65 orná půda o výměře cca 700 
m2, části pozemku p.č. 66 orná půda o výměře cca 540 m2 a části pozemku p.č. 67 orná půda o výměře 
cca 365 m2 v k.ú. Ludvíkov u Velké Bíteše, obec Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018
19/25/18/ZM: rozhoduje 
a) nevyhovět žádosti o prodloužení lhůty k výstavbě rodinného domu na p.č. 84/11 v k.ú. Ludvíkov 
u Velké Bíteše,
b) uzavřít dohodu o vrácení smluvní pokuty ve výši 127.600,- Kč v případě, že na p.č. 84/11 v k.ú. 
Ludvíkov u Velké Bíteše dokončí výstavbu rodinného domu do 29. 9. 2021 a v domě bude k tomuto 
datu přihlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 10. 2018
20/25/18/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 2539/93 orná půda o výměře cca 84 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za pozemek p.č. 2538/26 trvalý travní porost o výměře 316 
m2 a část pozemku p.č. 2539/94 orná půda o výměře cca 33 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví 
města Velká Bíteš. Náklady související se směnou výše uvedených pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
21/25/18/ZM: rozhoduje směnit část pozemku p.č. 23 orná půda o výměře cca 160 m2 v k.ú. Ludví-
kov u Velké Bíteše z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 4599 orná půda o výměře cca 
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121 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš a pozemku p.č. 3008/11 ostatní plocha, 
silnice o výměře 178 m2 i části pozemků p.č. 4595 orná půda o výměře cca 20 m2, p.č. 4594 orná půda 
o výměře cca 92 m2 v k.ú. Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš s úhradou za rozdíl výměr 
pozemků ze strany města ve výši 120,- Kč/m2. Náklady na směnu pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
22/25/18/ZM: rozhoduje úplatně převést
- bytovou jednotku č. 275/3 v budově č.p. 275, bytový dům, která je součástí pozemku p.č. 794,
- spoluvlastnický podíl na společných částech budovy č.p. 275 ve výši id. 82/1000,
- spoluvlastnický podíl na pozemku p.č. 794 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291 m2 ve výši 
id. 82/1000
z vlastnictví města Velká Bíteš za cenu obvyklou ve výši 832.160,- Kč s tím, že kupní cena bude 
uhrazena před podpisem kupní smlouvy a že náklady za podání návrhu na vklad vlastnického práva 
do katastru nemovitostí uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
23/25/18/ZM: pověřuje RM k zahájení přípravy kroků směřujících k předložení návrhu úplatného 
převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 48922366/64048780 k pozemku p.č. 2996, zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova v ulici Jihlavská č.p. 282, byt. dům, včetně spoluvlastnic-
kých podílů ve výši id. 359/470 ke každé bytové jednotce č. 282/1-282/28 v k.ú. a obci Velká Bíteš 
zastupitelstvu města k projednání a rozhodnutí o něm. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 8. 2019
24/25/18/ZM: rozhoduje bezúplatně převést drobný dlouhodobý majetek umístěný v objektu Letná 
130 z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví Informačního centra a Klubu kultury Města Velké 
Bíteše, příspěvkové organizace dle předloženého soupisu majetku a uzavřít Darovací smlouvu s výše 
uvedenou příspěvkovou organizací.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 10. 2018

SOUHRN USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ Č. 1/2018 KONANÉHO 
DNE 5. LISTOPADU 2018 
 
1/1/18/ZM: určuje ověřovateli zápisu pana Ing. et Ing. Jana Václava Bryma a paní Mgr. Markétu 
Burešovou. 
3/1/18/ZM: schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
4/1/18/ZM: určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva města 
uvolněni.
5/1/18/ZM: schvaluje veřejnou volbu po jménech.
6/1/18/ZM: volí starostou města Velká Bíteš Ing. Milana Vlčka.
7/1/18/ZM: volí místostarostkou města Velká Bíteš JUDr. Alenu Malou.
8/1/18/ZM: stanovuje počet členů rady města sedm. 
9/1/18/ZM: volí členem Rady města Velká Bíteš: Ing. Josefa Jelínka, Zdeňka Řezáče,  
Aloise Špačka, MUDr. Jaroslava Štefka, Jana Vrbu.
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10/1/18/ZM: zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou sedmičlenné. 
11/1/18/ZM: volí předsedou finančního výboru Ing. Ondřeje Macholu.
12/1/18/ZM: volí předsedou kontrolního výboru Aloise Špačka.
13/1/18/ZM: volí členem finančního výboru: Ing. Bohumila Hejtmánka, Jaroslava Hofmanna,  
Bc. Ilonu Kalovou, Petra Vondráka, Ing. Lumíra Krestu, Ing. Tomáše Kučeru.
14/1/18/ZM: volí členem kontrolního výboru: Petra Davida, Danu Jirglovou, Ing. Libora Kotačku, 
Ph.D., Ing. Aloise Koukolu, CSc., Mgr. Dagmar Macholovou, Mgr. Aleše Koubka.
15/1/18/ZM: stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena zastupitelstva města od-
měnu ve výši 1.500 Kč za měsíc, odměna bude poskytovaná ode dne složení slibu.
16/1/18/ZM: stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce člena rady města odměnu ve 
výši 5.000 Kč za měsíc, odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do funkce.
17/1/18/ZM: stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce předsedy finančního a kontrol-
ního výboru zastupitelstva města odměnu ve výši 2.900 Kč v měsíci, ve kterém proběhne minimálně 
jedno zasedání výboru. Odměna bude poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce. 
18/1/18/ZM: stanovuje, že v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát neuvolněného 
člena zastupitelstva města bude odměna poskytovaná ode dne složení slibu. V případě budoucích 
změn v obsazení jednotlivých funkcí člena rady města, předsedy finančního a kontrolního výboru 
zastupitelstva města bude odměna poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce. Při souběhu vý-
konu více neuvolněných funkcí se výše odměn sčítá v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
19/1/18/ZM: rozhoduje poskytovat svým neuvolněným i uvolněným členům tato plnění: příspěvek 
na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města ve výši 294 Kč na osobu  
a rok z rozpočtu města.
Zastupitelstvo města Velká Bíteš rozhoduje poskytovat svým uvolněným členům tato plnění:
příspěvek na stravování ve stejné výši a za stejných podmínek jako zaměstnancům města dle „Směr-
nice k tvorbě a čerpání sociálního fondu města“, tj. částečně z rozpočtu města a částečně ze sociál-
ního fondu. 
20/1/18/ZM: deleguje paní JUDr. Alenu Malou jako zástupce města Velká Bíteš na valné hromady Mi-
kroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, a to do doby ukončení volebního období zastupitelstva města.

VZPOMÍNÁME

31. prosince 2018 uplyne 7. výročí od úmrtí Martina Horkého, 
kdo jste ho měli rádi a nezapomněli, vzpomeňte s námi. 
„Tak, jak proudí  voda v potoce, ubíhá rok po roce. 
Čas plyne stále dál, nevrátí, co osud jednou vzal“.
S láskou zarmoucená rodina

Komerční sdělení / Inzerce
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INZERCE 

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

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro leden 2019: 13. prosince 2018. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Přejeme Vám příjemné  
prožití Vánočních svátků  
a mnoho osobních  
i pracovních úspěchů  
v novém roce 2019.

Informační centrum a Klub kultury  
Města Velké Bíteše, příspěvková organizace

Komerční sdělení / Inzerce
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21.12.2018  
8:00 –  9:30 Sádka Lánice Velká Bíteš 
8:00 – 14: 30 parkoviště u Kulturního domu Velká Bíteš 
8:00 – 15:00 Masarykovo náměstí Velká Bíteš 
11:00 – 12:00 Domašov, 12:30 – 13:00 Rudka 

22.12.2018 
8:00 –  9:30 Sádka Lánice Velká Bíteš 
8:00 – 14: 30 parkoviště u Kulturního domu Velká Bíteš 
8:00 – 15:00 Masarykovo náměstí Velká Bíteš 
10:00 – 11:00 Osová Bitýška, 11:15 – 12:00 Křoví, 13:00 – 14:00 Stanoviště 

23.12.2018 
8:00 –  9:30 Sádka Lánice Velká Bíteš 
8:00 – 11: 30 parkoviště u Kulturního domu Velká Bíteš 
8:00 – 12:00 Masarykovo náměstí Velká Bíteš 
 

  
 

Prodej zajišťuje MRS PS Velká Bíteš 

 

Jiří Košťál – Jinošov 83 
 

LYŽAŘSKÝ SERVIS 
PŮJČOVNA 

 
PŮJČOVNA, PRODEJ A SERVIS LYŽAŘSKÉHO, BĚŽKAŘSKÉHO 

 A SNOWBOARDOVÉHO VYBAVENÍ  
PRONÁJEM STŘEŠNÍCH BOXŮ 

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

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

                                      (pauza 12.00 – 12.30) 
 

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

Komerční sdělení / Inzerce
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Našim pacientům přejeme 
pokojné prožití vánočních svátků 

a stálý úsměv v roce 2019

www.bsmile.cz

 PF 2019

a stálý úsměv v roce 2019

Komerční sdělení / Inzerce
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 klempířské práce 
 pokrývačské práce  
 tesařské konstrukce 
 hydroizolační práce  
 pergoly 
 přístřešky  
 půdní vestavby  
 zednické práce 
 půjčování pojízdného, lehkého, 

duralového, profesionálního lešení Boss 
(do výšky až 15m schodišťová věž) 

kontakt: 

Pavel Krempl    
Nová čtvrť 324    tel 725 087 382 
595 01  Velká Bíteš        e-mail: krempl@seznam.cz 
 
 

Komerční sdělení / Inzerce
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vstupné:

Předprodej vstupenek  
bude zahájen od 1. 10. 2018  

v Turistickém informačním centru,  
Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši.

Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

v 19.00 hodin

Radim Zenkl / světový hráč na mandolínu
Karel Nováček / trubka / zakládající člen kapely

Pěvecký sbor / POUPATA ZUŠ Velká Bíteš

Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš

20|12|2018

Komerční sdělení / Inzerce






