
ZPRAVODAJ
MĚSTO VELKÁ BÍTEŠ

Pavel Helan – host a licitátor na Charitativním plese DS Březejc. Foto: Otto Hasoň

Duben 2014



PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Hraje ROBUR ROCK. Pro děti připraven ohníček  
na párečky, občerstvení zajištěno.
U pejskařů v areálu Kynologického klubu  
ve Velké Bíteši.

Organizuje: 
Restaurace „Naše Bítešská“

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na obvyklém místě asi 150 metrů od bývalé 
Státní traktorové stanice. Vystoupení skupiny 
historického šermu REGNUM FORTIS z Hrotovic, 
ukončení večera ohnivá show
Vítáni jsou všechny děti a dospělí v čarodějnických 
kostýmech. 
Soutěže pro děti. Občerstvení zajištěno - grilované 
maso, točené pivo, limo.

Organizuje: 
Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

„ČARODĚJNÉ PÁRTY“ pro všechny generace 
Na fotbalovém stadionu, soutěže pro děti,  
občerstvení, hudba a také dětská diskotéka. 
Zajištěno  občerstvení  - uzeniny k opékání, pivo, limo.                         

Organizuje: 
FC Spartak Velká Bíteš

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Na všechny čekají soutěže  a  hry, skákací hrad, 
ohňostroj, hudba k tanci a občerstvení. Na místě 
bude velký party stan, koná se za každého počasí.

Organizuje: 
Farnost, Kolpingova rodina  a MC Bítešáček

úterý 30. dubna 2014 od 17.00 hodin
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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
to, co bylo avizováno minulý měsíc, je skutečností. Od pon-

dělí 10. března byly z Masarykova náměstí vymístěny všechny 
zastávky linek autobusové dopravy a přemístěny do konce re-
konstrukce náměstí do ulice Za Potokem do prostoru pod kři-
žovatkou s ulicí Strmá. Pro bezpečné fungování této náhradní 
lokality bylo nutné zřídit provizorní nástupiště, doplnit veřejné 
osvětlení v trasách příchodu na náměstí ulicemi Za Potokem, 
Hybešova a Růžová. Od stejného dne firma IMOS Brno a.s. 
zahájila práce na další etapě rekonstrukce severní části Masary-
kova náměstí - přestupním terminálu. Skutečný pracovní záběr 
nastal teprve o dva dny později, kdy ve středu začalo frézování 
stávající asfaltové vozovky a intenzivní rozebírání dlažby vozovky. Další fází prací je zahájené 
odtěžování jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky a příprava na sanaci podloží nové vo-
zovky a provádění vrstev nové komunikace. U rekonstrukce jižní části náměstí, jako samostatné 
investiční akce, po uskutečněném výběrovém řízení a důkladné, jeden a půl měsíční kontrole 
správnosti tohoto řízení ze strany poskytovatele evropské dotace – ROP Jihovýchod, bylo možno 
konečně v závěru března vyhlásit vítěze soutěže. Je jím velkomeziříčská firma ATIKA – Lysý 
s.r.o., která v silné konkurenci stavebních firem nabídla pro naše město finančně nejvýhodnější 
nabídku na stavební dílo ve výši necelých 6,8 mil. Kč bez DPH. Na základě uvedených termínů 
proto předpokládáme zahájení prací v této další, spodní části náměstí nejpozději ve třetí dekádě 
dubna, dokončení pak v červenci letošního roku.

Během výstavby probíhají pravidelně každou středu kontrolní dny stavby, během kterých 
se řeší nejen technická řešení stavby, ale zejména i organizace stavebních prací a jejich do-
pady na obyvatele a obchodníky na náměstí. Svolali jsme informační schůzku s podnikateli 
a obchodníky z horní strany náměstí, nejvíce dotčenými první etapou prací, a projednali 
s nimi systém zásobování jejich provozoven během rekonstrukce. Na radě města budeme 
rovněž jednat o dopadech stavby a souvisejícího dopravního omezení vjezdu na náměstí 
na podnikatele a o možném zmírnění těchto dopadů. Nejen v případě obchodníků v měst-
ských domech na náměstí, ale i u ostatních soukromých podnikatelů na náměstí.

V měsících dubnu a květnu nás všechny čeká rozhodující etapa výstavby, ve které budou 
prováděny největší objemy stavebních prací na stavbě terminálu. Rychlost jejich provádění 
ovlivní termín dokončení celé rekonstrukce náměstí. Rád bych Vás proto opětovně požádal 
o zodpovědný a ohleduplný přístup Vás všech k sobě navzájem i stavebním firmám při prů-
chodu, průjezdu a zvláště parkování na náměstí během stavebních prací.

Milan Vlček, starosta města

www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com
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ZVEME VÁS

Každou středu v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin
MATEŘSKÉ CENTRUM BÍTEŠÁČEK
V prostorách solné jeskyně

Každé pondělí a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hodin
Vás zve Studio Oriflame k návštěvě a “ochutnávce” výrobků. 
Masarykovo náměstí 88 - 2. patro Kontakt 607 909 462: info@oriflamevb.cz  www.oriflamevb.cz. 
Velká Bíteš
Organizuje: Studio Oriflame, Marcela Machalová

Od 31. března do 11. dubna 2014 od 8.00 do 11.30 a od 12.00 do 15.30 hodin, 
so a ne od 8.00 do 15.00 hodin 
VÝSTAVA OBRAZŮ A GRAFICKÝCH LISTŮ VLASTY ŠVEJDOVÉ, 
PETRA LORENZE A UMĚLECKÉHO SKLA A ŠPERKŮ JARMILY JERSÁKOVÉ
Výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s autory

Od 15. dubna do 25. dubna 2014, otevřeno po - pá 8.00 – 11.30, 12.00 – 15.30,  
so 9.00 - 12.00 a ne 13.00 – 16.00 hodin
 „TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME“
Prodejní výstava výrobků klientů Domova bez zámku a dětí z Mateřské školy Masary-
kovo náměstí a Lánice ve Velké Bíteši. Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 15. dubna  
v 16 hodin ve výstavní síni Klubu kultury.
Výstavní síň, Masarykovo nám. 5, Velká Bíteš
Organizuje: Domov bez zámku Velká Bíteš ve spolupráci s Mateřskou školou Masarykovo 
náměstí a MŠ Lánice Velká Bíteš

Úterý dne 1. dubna 2014 v 18.00 hodin
BÍTEŠSKÁ AKADEMIE – Karel Satoria: Život je sacra zajímavej 
Na Základní umělecké škole Velká Bíteš. 
Organizuje a všechny zve Kolpingova rodina a KDU-ČSL

Úterý dne 1. dubna 2014 v 19.00 hodin
7. KONCERT BHP – PETROF PIANO TRIO
V podání: klavíristky Martiny Schulmeisterové, houslisty Jana Schulmeistera a violoncellisty Kamila Žvaka
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Bítešský hudební půlkruh
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Čtvrtek dne 3. dubna 2014 v 17.00 hodin
BESEDA - „PRVNÍ REPUBLIKA“
Graciézností První republiky nás provede Ing. Dita Desová, členka klubu Elegantní dámy
V Městské knihovně, Masarykovo náměstí 85, Velká Bíteš
Organizuje: Městská knihovna Velká Bíteš 

Sobota dne 5. dubna 2014 v 18.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - MANON LESCAUT 
Hraje soubor Ensemble Vitae. V hlavních rolích Ester Lajkepová, Libor Talaš, Tomáš Lajkep 
a Tomáš Pejchal. Vstupné dobrovolné. 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Divadelní soubor Ensemble Vitae

Neděle dne 6. dubna 2014 v 19.00 hodin
DUBAJ - VIDĚLI JSME BUDOUCNOST 
Promítání fotek - Ladislav Koubek a Tomáš Baran. „Za 15 let se z města tehdy menšího než 
Brno stala světová metropole – osmý div světa.  Uvidíte výhledy z nejvyšší budovy světa. 
Poznáte zážitky ze světa formule 1. Okusíte, jak vypadá krytá sjezdovka, kde se lyžuje i při 
venkovní teplotě 40°C. A možná pozměníte svůj názor na islámskou civilizaci. Muslimové 
umějí být překvapivě tolerantní…“
Na Základní umělecké škole, Hrnčířská 117, Velká Bíteš
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL

Středa dne 9. dubna 2014 v 18.00 hodin
MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Hrají: Pavel Liška, Josef Polášek, Martin Zbrožek
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Čtvrtek dne 10. dubna 2014 v 16.00 hodin
VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ – VÝZDOBA Z PEDIGU
Vstupné 20 Kč + cena za spotřebovaný materiál, který bude zajištěn, a proto je nutná rezer-
vace do 7. 4. 2014. V prostorách Střední odborné školy Jana Tiraye.
Organizuje: Mateřské centrum Bítešáček

Pátek dne 11. dubna 2014 v 17.00 hodin
OKRESNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ AKADEMIE
Kontakt: Hana Holíková, tel. č. 737 743 444
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak
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Pondělí dne 14. dubna 2014 v 16.00 hodin
ODPOLEDNE PLNÉ HRAVÉ ANGLIČTINY S HELEN DORON ENGLISH
Program pro děti předškolního a mladšího školního věku připravila Markéta Tomanová, 
lektorka školy Helen Doron English. Vstupné: zdarma.
V Městské knihovně ve Velké Bíteši.
Organizuje: MC Bítešáček a Městská knihovna Velká Bíteš

Úterý dne 15. dubna 2014 v 8.30 hodin 
POHÁDKOVÝ KOLOTOČ 
Vystoupení oddílu moderní gymnastiky pro mateřské a základní školy s TJ Spartak 
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: TJ Spartak ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Úterý dne 15. dubna 2014  od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB
V Mateřské škole na Masarykově náměstí.
Organizuje: Mateřská škola na Masarykově náměstí

Středa dne 16. dubna 2014 ve 14.00 hodin
PRAVIDELNÁ SCHŮZKA SENIORKLUBU
V přísálí Kulturního domu, Vlkovská 482,Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub

Sobota dne 19. dubna 2014 v 8.30 hodin
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU – registrovaní, neregistrovaní
Kontakt: Lucie Zezulová, tel. č. 778 407 810
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak

Úterý dne 22. dubna 2014 od 15.00 do 17.00 hodin 
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE - Červená třída
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 15.30 hodin
KNIHOVNA PATŘÍ DĚTEM – Na dvorku
V prostorách Městské knihovny ve Velké Bíteši
Organizuje: MC Bítešáček a Městská knihovna ve Velké Bíteši

Pátek dne 25. dubna 2014 v 19.00 hodin 
V. BÍTEŠSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN
Host: skupina „NacoNoty“, Vinařství: Zámecké vinařství Bzenec

6



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

Sobota dne 26. dubna 2014 od 8.00 do 12.00 hodin 
ŽELEZNÁ SOBOTA
Tradiční sběr veškerého starého železa ve městě. V případě většího množství železa  
a případných dotazů kontaktujte Zdeňka Řezáče tel. č. 737 522 794.
Organizuje: Sbor dobrovolných hasičů Velká Bíteš

Sobota dne 26. dubna 2014 v 8.30 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU O PUTOVNÍ POHÁR TJ – SMÍŠENÁ DRUŽSTVA
Kontakt: Petr Světlík, tel. č. 603 429 878
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak

Neděle dne 27. dubna 2014 v 18.58 hodin
„JAK TEN ČAS LETÍ“ - DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Další nová hra tasovských ochotníků divadelního spolku Tastyjátr.
Předprodej vstupenek v Informačním a turistickém centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš ve spolupráci s ochotnickým 
divadelním spolkem Tastyjátr

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE 
VE VELKÉ BÍTEŠI: 

Zelený čtvrtek 17. dubna: 18.00 hodin
Velký pátek 18. dubna: 18.00 hodin (od 17.30 křížová cesta)
Bílá sobota 19. dubna: 20.00 hodin
Boží hod velikonoční 20. dubna: 8.00 a 9.30 hodin
Velikonoční pondělí 21. dubna: 8.00 hodin

PŘIPRAVUJEME V MĚSÍCI KVĚTNU:

Neděle dne 11. května 2014 v 19.00 hodin
POZVÁNÍ NA VEČÍREK - Komedie divadla Pavla Trávníčka
Předprodej vstupenek bude zahájen v Informačním a turistickém centru, Masarykovo  
náměstí 5, Velká Bíteš.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje:  Divadlo Pavla Trávníčka
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Úterý dne 27. května 2014 v 19.00 hodin
KONCERT VÍTĚZŮ MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE JAKUBA PUSTINY
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Jakubem Pustinou

Středa dne 28. května 2014 v 19.00 hodin
,,2106,, - TRAVESTI REVUE TECHTLE MECHTLE
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5,  
Velká Bíteš, Vstupné: 220 Kč předprodej / 250 Kč na místě.
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš 
Organizuje: Lukáš Čepelák, Travesti Techtle Mechtle

ZPRÁVY Z RADNICE

VE VELKÉ BÍTEŠI DEFINITIVNĚ KONČÍ AUTOMATY

S koncem března uplynulo přechodné období, které dávalo provozovatelům hracích 
automatů na území města možnost postupně ukončit jejich provoz. Zastupitelé města 
se loni rozhodli, že tuto lhůtu jim poskytnou, aby se mohli vyrovnat s propadem tržeb  
a přehodnotit svoje podnikatelské plány.

Automaty jsou zlem, které ruinuje život rodinám postižených. Bohužel Česká 
republika má vzhledem k počtu obyvatel nejvíce automatů v celé Evropě. Závislí 
hráči jsou schopni velmi rychle nejen utratit zde celou svou výplatu, ale automaty je 
mnohdy uvrhnou do pasti dluhů. Stejně jako Velká Bíteš zakazují provoz automatů 
desítky dalších měst. Pokud by od dubna někdo na území města automaty provozo-
val, porušuje městskou vyhlášku. Na základě vyhlášky schválené městem je nyní mi-
nisterstvo financí povinno všechny automaty na území města zrušit. K tomuto bylo 
ministerstvo financí vyzváno již v loňském roce.

Zákaz hazardu je ale jen malým střípkem do mozaiky kvalitnějšího života nás 
všech. Zásadnější je, abychom uměli vytvářet kvalitní a dostupné alternativy trávení 
volného času, zejména pro děti. V tom je nezastupitelná práce dobrovolníků v našich 
sportovních klubech a zájmových spolcích. Na počátku roku jim byly přiděleny pří-
spěvky na jejich činnost z Grantového programu města. Podpora sportovních klubů 
a všech dalších spolků patří k důležitým prioritám města a právě jim bych chtěl po-
děkovat za všechny aktivity, kterými přispívají k tomu, že mnozí mladí lidé tráví svůj 
čas smysluplným způsobem.

Tomáš Kučera, místostarosta
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VELKÁ BÍTEŠ HOSPODAŘILA S PŘEBYTKEM
 
Loňský rozpočet města skončil v přebytku téměř 17 milionů korun. Míra zadluže-

nosti města naopak poklesla ve srovnání s rokem 2010. Informace některých zastupitelů 
o „rekordním zadlužení“ se tedy nezakládají na pravdě. Zlepšující se finanční kondice 
města nám naopak umožní další investice.

Závazky města ke konci roku 2010 (tzn. na počátku volebního období) činily 36,686 mil. 
Kč. Jejich velikost monitoruje již léta ministerstvo financí a údaj si můžete ověřit na jeho 
webu monitor.statnipokladna.cz. V roce 2013 (poslední údaj je k 30. 9.) činily závazky 
města už jen 31,160 mil. Kč. Navíc oproti roku 2010 výrazně vzrostlo množství peněz, které 
má město v hotovosti na účtech. K 30. 9. 2013 tato částka činila cca. 27 milionů korun 
oproti 15 milionům v roce 2010. Znamená to, že reálně je zadlužení města prakticky nulové. 
To městu umožňuje financovat bez velkých problémů smysluplné investice jako je výkup 
pozemků na Babinci, pod fotbalovým stadionem, rekonstrukci náměstí, budování výtahů  
v městských bytovkách či projekty obchvatu.

V posledním roce se také podařilo Velké Bíteši získat značné dotace - kromě rekon-
strukce obou částí náměstí např. na novou zahradu u Mateřské školy Lánice, zateplení SOŠ 
Jana Tiraye, kamerový systém, zpomalovací semafory či opravu památek.

Určitě je i co zlepšovat a netvrdím, že je Velká Bíteš rájem na zemi. A vítám konstruktivní kri-
tiku. Musí být ale založena na pravdivých a ověřených informacích.

Ladislav Koubek, radní

SOUTĚŽ

SOUTĚŽ O NEJSTARŠÍ FOTOGRAFII BÍTEŠSKÝCH MLÝNŮ 

Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s. vyhlašuje soutěž o nejstarší fotografii bíteš-
ských mlýnů. Stáří fotografií minimálně 20 let. Soutěž je součástí přípravy k oslavám 
šestistého výročí první písemné zmínky o bítešských mlýnech v první městské knize. 

Naskenované fotografie s datem nebo rokem pořízení zasílejte na e-mailovou adresu 
milada.vankova@seznam.cz, nebo na poštovní adresu Okrašlovací spolek Dolní mlýn, 
o.p.s., Janovice č.p. 55, 595 01 Velká Bíteš. Fotografie v obálce rovněž můžete nechat 
na poště na naši adresu nebo v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí  
5 ve Velké Bíteši. 

Složení poroty: Mgr. Ivo Kříž, ředitel muzea, Silva Smutná, muzejní spolek Velkobí-
tešska, Jan Zduba, Ing. Milada Vaňková, PhDr. Jan Erml za Okrašlovací spolek Dolní 
mlýn, o.p.s.

Majitelé tří nejstarších fotografií, nebo fotografie mimořádné vypovídací hodnoty, 
za kterou bude udělena zvláštní cena, budou odměněni hodinou výuky v jízdě na koni. 
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Výsledky soutěže budou uveřejněny ve Zpravodaji a všechny fotografie budou uveřej-
něny na webu www.dolnimlyn.webnode.cz v sekci soutěže. 
Datum ukončení soutěže je 1. května 2014.

Sledujte naše další soutěže k šestistému výročí první městské knihy Velké Bíteše!

Za Okrašlovací spolek Dolní mlýn, o.p.s., Milada Vaňková, předsedkyně představenstva

MC BÍTEŠÁČEK, ŠKOLKY, ŠKOLY

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ S MATEŘSKÝM CENTREM 
BÍTEŠÁČEK

 
Ve čtvrtek 10. dubna  

v 16 hodin se již po třetí se-
jdeme v prostorách Střední 
odborné školy Jana Tiraye, 
abychom se velikonočně na-
ladili a vlastnoručně si vyro-
bili věnec, košíček či hnízdo  
s vajíčky. Tentokrát si zkusíme 
práci s pedigem. Mnozí již mají  
s tímto materiálem zkuše-
nosti, pro ostatní si dovolím 
malou odbočku. Pedig je 
přírodní materiál dovážený  
z jihovýchodní Asie. Získává 
se z popínavé palmy Talamus 

rotang neboli ratanu. Před samotným pletením se pedig musí na chvíli namočit, aby se stal 
pružným a po uschnutí drží tvar. Lze ho také barvit. 

Materiál bude zajištěn, jen je nutná rezervace, a to do pondělí 7. dubna na  
mcbitesacek@seznam.cz, facebooku, či každou středu dopoledne v MC Bítešáček. S sebou 
si doneste starý ručník, zahradnické nůžky nebo nůžky s pružinou. Nezapomeňte na různé 
ozdobičky (vajíčka, stužky, kytičky...). 

Děti nenechávejte doma. Mohou se těšit na barvení vajíček (vyfouklá s sebou) a výrobu 
velikonočních dekorací, kterými pomohou maminkám dozdobit věneček či košíček z pe-
digu.

Na závěr bych chtěla poděkovat Ivetě Žaloudkové, která si na nás udělala čas a povede 
naše velikonoční tvoření.

Za MC Bítešáček Petra Pařilová
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PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL 

Přijímací řízení obou mateřských škol ve městě bude probíhat dne 15. 5. 2014 v době od 
8.00 do 16.00 hodin v budovách mateřských škol. Bližší informace pro rodiče přinese květ-
nový Zpravodaj.

Ředitelství MŠ U Stadionu a MŠ Masarykovo náměstí

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Zpravodaje, ve Velké Bíteši bude letos probí-
hat příměstský tábor.  Je určen pro děti od 4 let (které už alespoň 1 rok navštěvují mateřskou 
školu) do 7 let (ukončená 1. třída). Tábor bude probíhat v termínu 28. 7. – 1. 8., v čase 7.00 
– 16.00. Obědy budou zajišťovány restaurací Naše bítešská. 

Naší „základnou“ bude ZUŠ ve Velké Bíteši, k dispozici budeme mít farní zahradu.  
V případě příznivého počasí budeme vyrážet na výlety v okolí Velké Bíteše. 

Cena za 1 den je 150 Kč, včetně stravy a pitného režimu. Bližší informace a přihlášky rádi 
poskytneme na tel. č. 604 593 128 – Jana Střechová.

Za Mc Bítešáček a Kolpingovu rodinu Jana Střechová a Ladislav Koubek

BAREVNÁ ODPOLEDNE VE VESELÉ ŠKOLCE

„Kdo chtěl vidět červenou?“
Mohl nás poctít návštěvou na Ba-

revném odpoledni, které se konalo  
v Červené třídě MŠ U Stadionu.

A věřte, mohli jsme se pochlubit 
nejen novými (finančně náročnými) 
hračkami, které děti dostaly pod 
stromeček, ale i novým nábytkem. 
Sestavu dětských stolků a židliček 
jsme doplnili i novými skříněmi na 
pomůcky, učitelským stolem se skří-
ňovou sestavou (stěnou), výtvarným 
stolem s vysouvacími deskami na kreslení nebo modelování, stěnou na uložení hraček do-
plněnou dětskou knihovou. Rodiče i děti zaujal náš nový „badatelský“ koutek, kde děti mají 
k dispozici lupy, mikroskop a kde mají možnost nejenom vše si přiblížit, zmenšit, ale také 
si pozorované věci zakreslit.  Tím dáváme dětem možnost pozorováním si rozšířit svoje 
poznatky a vědomosti.

Na Červeném odpoledni se děti mohly nejen seznámit s novým prostředím  
a pohrát si s hračkami, ale i vyrobit sněhuláčka na zápich do květináče. Ke své práci 
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mohly využít netradiční výtvarný materiál, např. filc, vatu, knoflíky, špachtle. Pro 
nejmenší děti byly připraveny omalovánky a   předtištěné obrázky na vymalovávání. 
Dětem šlo tvoření pěkně od ruky – tvořily pro tatínka, babičku, sourozence nebo jen 
tak, na památku.

Celé odpoledne se náramně vydařilo a rodiče odcházeli domů se spokojenými dětmi. Již 
dnes Vás zveme na další Barevné odpoledne, které se bude konat v naší třídě 22. 4. 2014.

Učitelky Červené třídy Naděžda Burianová a Naděžda Rousová

BYLA ZIMA MEZI NÁMA, ALE UŽ JE ZA HORAMA….

Nejen tahle říkanka, ale i spousta jiných bás-
niček a písniček rozezvučily v úterý 18. března 
nádvoří u školky na Masarykově náměstí. Sešli se 
tu děti a rodiče na již tradičním vynášení Morény 
a vítání jara. Děti si tento starodávný zvyk oblíbily 
a pečlivě se na něj nachystaly. Vyrobily ze sena 
Morénu, nastříhaly pentličky na ozdobení větvi-
ček. Ozdobené větvičky, tzv. ,,lítečko,, jsou symbo-
lem nadcházejícího jara. Děti si zopakovaly zimní 
i jarní písničky. A proč také zimní? No, musely se 
přece se zimou pořádně rozloučit. Moréně se nej-
spíš zpívání hodně líbilo, protože se zachytila v po-
toku o kámen. Nakonec přece jenom odplavala za 
ty hory, za ty lesy a všichni jsme mohli radostně 
přivítat jaro. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ Masarykovo náměstí

„VESELÁ ŠKOLKA“ DĚKUJE SPONZORŮM ZA OCHOTU

Prostřednictvím Zpravodaje Velké Bíteše děkujeme společnostem a organizacím za 
ochotu, vstřícnost a laskavost při spoluorganizování aktivit naší školy v průběhu měsíce 
března. Je až s podivem, že i v této náročné, nejisté době se najdou lidé, kteří sami nabídnou 
své produkty, výrobky a pomoc druhým. 

Jsou to: 
AG FOODS Group, a.s. – společnost, jež darovala dětem produkty firmy na zajištění 

akce pořádané naší školou a zaštítěné společností AG FOODS Group, a.s.. Aktivita se týkala 
výtvarného tvoření na téma „Ovocné čaje, to je naše! Pije celá školka, snad i ta Vaše!“. Do 
akce byly zapojeny i okolní mateřské a základní školy. Další dar společnosti bude směřovat 
k Velikonocům s jarními perníčky všem dětem naší školy.  
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Jeřábkova pekárna – občerstvení dětí při masopustním průvodu městem, díky vstříc-
nosti majitelky Hany Pöcklové byly masopustní koláčky dětem ochotně rozdávány pracov-
nicí prodejny přímo na Masarykově náměstí.

BDS, Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o. – zorganizování a uhrazení výchovného 
a vzdělávacího pořadu pro děti naší školy „Autobusová pohádka“.               

ITW Pronovia – výtvarný materiál pro děti 

Patří jim velké a upřímné poděkování.
Jiřina Janíková, ředitelka MŠ U Stadionu

„SLANÝ PROJEKT“ V MATEŘSKÉ ŠKOLE U STADIONU

Od prosince do března děti naší mateřské školy opětovně využily nabídku Technických 
služeb Velká Bíteš a jedenkrát v týdnu navštěvovaly solnou jeskyni. Součástí pravidelných 
návštěv byl nejen pobyt v uklidňujícím, harmonickém prostředí mezi tunami soli z Mrt-
vého moře, v prostředí, které nenapodobitelně imituje přírodu a uvolňuje stopové prvky to-
lik důležité pro dětský organismus. Děti se naučily vnímat slanou „příchuť„ v ústech a nosu 
a po čase jim přestala vadit, získaly nové zkušenosti a pochopily význam soli a její využití  
v lékařství, gastronomii, dopravě apod. 

Samotnými návštěvami solné jeskyně však náš „slaný projekt“ nekončil, propojení 
se vzdělávacími a motivačními aktivitami realizovanými v mateřské škole se přímo 
nabízelo -  a tak si děti vyzkoušely „slané obrázky“ (výtvarná technika, při níž se 
akvarelová malba narušuje slanými krystalkami), v tzv. pískovničkách kreslily prsty 
obrázky ve vrstvě soli, vytvářely solné krystaly (pokus spojený s krystalizací soli při 
odpařování vody z jejího roztoku), potápěli jsme do slaného roztoku provázky, po-
zorovali vzlínání slané vody a posléze po zahřátí jsme měli malou solnou jeskyni ve 
školce, připravili jsme si slané těsto na výtvarné tvoření, připomněli jsme pohádku 
Sůl nad zlato, sůl jsme ochutnali, očichali…zkrátka „slaný projekt“ byl slaný. Prová-
děli jsme jednoduché experimenty, pokládali jsme si otázky proč, vyzkoušeli jsme si, 
jak a co funguje v přírodě, prováděli jsme jednoduchá vyvozování závěrů. Hravou 
formou tak připravujeme děti na přírodopis, chemii, fyziku i zeměpis. Děti tak samy 
postupně zjišťují, že vše spolu souvisí a že objevovat zákonitosti přírody je vlastně 
zábava. 

A tak si připomeňme slova starověkého lékaře Dioskuridese „Sůl patří ke každému a kdo 
ji používá s rozvahou, bude mít dlouhý život, bude si užívat jeho radosti k blahu svému,  
své rodiny a blahu celého společenství, protože sůl je život sám“.

…A Vám, vedení Technických služeb, děkujeme za možnost takovýchto návštěv…působí 
podpůrně i preventivně při mnohých zdravotních problémech, nabízí příjemnou relaxaci  
a navíc je motivací pro další „slaný projekt“.

Jiřina Janíková, ředitelka Mateřské školy U Stadionu
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SADOVÁ

Vážení čtenáři,
o jarních prázdninách jsme měli čas vydechnout a ohlédnout se za uplynulým měsícem.
Vidíme jej asi následovně:
Zimní stadion ve Velké Bíteši se konečně dočkal a v únoru uvítal nejmladší bruslaře 

naší školy, žáky prvních tříd. Téměř každý měl svého osobního trenéra. Pomáhal mu obout 
brusle i udělat první kroky na ledě. Obvykle tuto úlohu plní rodiče. Letos se jí s úspěchem 
zhostily i žákyně spřátelených 9. tříd. 

Brzy bylo jasné, že mnoho prvňáků tajně trénovalo. Jezdili tak dobře, že si pod vedením 
učitelky Kateřiny Slavíčkové vyzkoušeli i malou školu krasobruslení! Co na tom, že některé 
pokusy zvednout nohu, udělat dřep a jiné obtížné cviky dopadly až na led. Prvňáci to mají 
blízko a takové drobnosti jako pád je nezastaví. Byla radost sledovat, jak se každým poku-
sem zlepšují, opouštějí plastové opory a vydávají se sami na ledovou plochu. Děti se rado-
valy z možnosti vyřádit se na ledě společně se svými kamarády, nám se zase líbilo nadšení 
dětí pro pohyb. Určitě se spolu na ledovou plochu ještě podíváme!

Žáci pátého ročníku pracovali pod vedením paní učitelky Milady Sklenářové a Evy Hud-
cové na projektu Vesmír. Téma prolínalo do všech předmětů a při jeho zpracování si páťáci 
procvičili organizování a plánování práce, sebehodnocení a hodnocení výstupů svých spo-
lužáků, třídění a vyhledávání informací a materiálů z různých zdrojů, komunikaci a spolu-
práci ve skupině. Na závěrečné prezentaci ukázali, jak umí využít nejen získané vědomosti 
a dovednosti, ale také pobavit své kamarády vesmírným divadlem, písničkami, návštěvou 
mimozemšťanů, soutěžemi, hádankou nebo básničkou a pohádkou.

Žáci třetích tříd se zúčastnili projektového dne na téma Zdravá výživa. Vyplňovali pra-
covní listy, připravili jednoduchý zdravý pokrm, na kterém si následně pochutnali. Také se 
seznámili s pojmem potravinová pyramida a na závěr si ji ve skupinách sestavili. Dozvěděli 
se mnoho zajímavého z oblasti zdravé výživy.

Kde najít tu správnou knížku, co znamenají barvičky na knihách, abeceda na knížkách 
- to vše se dozvěděli prvňáci v knihovně. Poslouchali pozorně pohádku a plnili úkoly, na-
nečisto si zkusili najít knížku. Učili jsme se ne ve třídě, ale v knihovně. U knížek nám bylo 
dobře.

V hodinách dějepisu právě probíráme rané dějiny českého národa. Jsou velmi pestré  
a nabízejí spoustu násilí, úskoků, ale i odvahy a dobrých činů. Žáci 7. tříd se rozhodli pod 
vedením paní učitelky Evy Čermákové některé události zdramatizovat formou dějepisných 
scének.

Prakticky všechny scénky byly ukázkou samostatné práce žáků – na základě historických 
podkladů si příběh ztvárnili po svém, rozdělili si role, postarali se také o kulisy a rekvizity. 
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Poté si vzájemně předvedli, co si připravili. V chronologickém sledu žáci odehráli příběhy 
bájných Přemyslovců - O Bivojovi a o Libuši. Následovaly dějiny Velké Moravy a pověst  
o Svatoplukovi. Z historie raných přemyslovských Čech jsme zvolili příběh kněžny Ludmily, 
zavraždění svatého Václava, dramatické události na Libici, smrt svatého Vojtěcha, pověst  
o Oldřichovi a Boženě a Břetislavovi a Jitce.

Snad žákům historické divadlo potvrdí, že dějepis není jen soupis nudných dat a letopočtů.
 
Kdo to byl Jan Amos Komenský? Jaký je jeho význam v současnosti? Tyto a podobné 

otázky položila Zdeňka Simonová žákům 8.A v hodině literární výchovy. V rámci projektu 
hledali informace k jedné z několika stránek Komenského života. Žáci používali slovníky, 
encyklopedie, počítač. Nakonec vše zpracovali do krátkých odkazů, které umístili na velkou 
společnou myšlenkovou mapu. Tu následovně doplnili vysvětlivkami, obrázky, grafickými 
značkami.,,

„To jsem netušila, že práce na Komenském může být taková legrace.“

Hlavním posláním základní školy je připravit žáky pro zodpovědné rozhodování o další 
studijní a profesní orientaci a naučit je objektivně posuzovat všechny faktory, které mohou 
tuto volbu ovlivňovat. Zatímco žáci devátého ročníku jsou již rozhodnuti a odevzdávají při-
hlášky na střední školy, „osmákům“ jsme při jejich budoucím rozhodování nabídli pomoc. 

Výchovná poradkyně Marie Vlčková společně s třídními učiteli připravili pro osmáky 
návštěvu Informačního a poradenského centra úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou. Zde 
se dozvěděli, že pomoc může spočívat v poskytnutí informačních materiálů, testování  
a diagnostice osobnosti žáka či ve využití internetových informací. Nejdůležitější však je, 
aby se žák dokázal rozhodnout sám a tím učinil první krok k samostatnosti a ke správnému 
výběru zaměstnání.

„INVENTURA“ pro rodiče: V jakém případě se nemusím o nabídnuté informace, zna-
losti, vědomosti zajímat? Když:
 a) vím o charakteristikách povolání a důvodech, proč se jimi zabývat
 b) umím vyhledávat informace ze škol
 c) vím, jaké informace je třeba k získání přesnější představy o učebním nebo  
  studijním oboru
 d) orientuji se v informacích z trhu práce
 e) umím propojit informace o povoláních, vzdělávání s šancemi na zaměstnání

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Naši prvňáci a čtvrťáci se zúčast-
nili takové malé přednášky a ukázky, jak tento obor funguje v praxi. Zprostředkoval nám ji 
pan Mgr. Luděk Trojan se svým irským teriérem Česťou. Mottem pana Trojana je: Spoko-
jený pán a pes.

A nebyla řeč jen o canisterapii. Děti se od pana Trojana dozvěděly, že kromě zábavy pejsek 
vyžaduje také velkou péči. Seznámil je, jaké povinnosti má psí majitel ke svému mazlíčkovi, 
aby byl zdravý a spokojený. A taktéž dětem předvedl, čeho se vyvarovat v přítomnosti ci-
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zího psa a možného nebezpečí 
při styku s ním. Zároveň jsme 
si povídali o terapeutických ná-
vštěvách domovů důchodců, ne-
mocnic nebo osob tělesně nebo 
mentálně postižených, kterým 
terapie přináší opravdu dobrou 
náladu, úlevu a úsměv. 

Prvňáčky potom psí tematika 
doprovázela i v dalších dnech  
v hodinách českého jazyka, ma-
tematiky,...  „Pejskování“ si děti 
opravdu užily.

Pro devátý ročník připravila Markéta Velebová besedu o kouření, závislostech a drogách. 
Přijela za námi paní Čiháková z K-centra v Třebíči, která pracuje jako terénní pracovnice 
pro oblast Velkobítešska. Beseda začala povídáním o tolerovaných drogách – cigaretách, 
kterými obvykle začíná i postupná závislost. Žáci měli možnost si v besedě připomenout 
vznik závislosti, její příčiny, průběh a následky, jak se o tom již dříve učili v hodinách vý-
chovy ke zdraví. Povídání bylo zpestřeno autentickými příběhy lidí, se kterými přišla paní 
Čiháková do styku, jejími zkušenostmi z působení v terénu, dozvěděli jsme se i zajímavosti 
z její práce se závislými v našem městě.

Snad beseda přispěla zase jiným způsobem k zamyšlení, jestli svou energii, zdraví, schop-
nosti, volný čas a posléze i peníze neinvestovat vhodnějším způsobem. Ohlasy žáků potvr-
zují, že tato forma prevence je pro žáky zajímavá.

Po únorové reportáži redaktorky Českého rozhlasu se o regionální učebnici Velkobítešsko 
zajímala i Česká televize. Redaktorka Blanka Poulová připravila reportáž „Regionálních učeb-
nic v Česku přibývá“, která byla odvysílána v pořadu Události v regionech (Praha) v pátek 7. 3.

Na základě smlouvy s firmou Microsoft máme možnost poskytnout desktopovou verzi 
aplikací sady Microsoft Office 365 Pro Plus bezplatně všem žákům po dobu jejich do-
cházky na ZŠ Velká Bíteš. Žáci si mohou tyto aplikace nainstalovat až na 5 vlastních zaří-
zení, a to včetně mobilních platforem, a používat je k nekomerčním účelům.

Žáci 6. ročníku navštívili pod vedení Jaroslavy Cendelínové nejznámější muzeum o vý-
voji lidského rodu Anthropos a v planetáriu v Brně absolvovali výukový program Neuvě-
řitelný vesmír.

Ve školních lavicích prvních tříd jsme s paní učitelkou Liškovou na hodinu MATEMATIKY 
uvítali předškoláky z MŠ Masarykovo náměstí. Přišli odpoledne se svými rodiči. Vyzkoušeli 
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si, jak se dokáží hlásit, pracovat podle 
pokynů, jestli vydrží vyučovací hodinu, 
zkrátka „jak se na lopatu sedá“.  Pře-
kvapilo nás, jak dobře všichni pracovali  
a reagovali!  Úkoly, které běžně plníme 
s dětmi na počátku první třídy, zvlá-
dali hravě a s rezervou.  Rodiče, kteří je 
bedlivě sledovali, mohli být spokojeni  
s výkony svých dětí. Na vlastní oči se 
přesvědčili, že děti tuto zkoušku zvládly 
a že jsou na školu dobře připraveny.  

Učitelé ze ZŠ Sadová

„ŘEMESLO VYSOČINY 2014“ – SOŠ JANA TIRAYE OPĚT PRVNÍ

Řemeslo Vysočiny 2014, takový je název dvoudenní krajské soutěže zručnosti žáků. Jako 
v předešlých letech se i letos konala ve Střední škole technické ve Žďáře nad Sázavou, a to 
ve dnech 25. a 26. 2. 2014. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 18 studentů z osmi různých škol, mezi nimi byla 
i dvě družstva žáků SOŠ J. Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace a SPV PBS 
Velká Bíteš. První družstvo tvořili žáci z oboru Mechanik-seřizovač, jmenovitě 
Kryštof Svoboda a Tomáš Nečas, obor Obráběč kovů reprezentovali Milan Lunda  
a Pavel Řezanina.

Prvním úkolem me-
chaniků-seřizovačů bylo 
zpracovat dle výkresové 
dokumentace takový pro-
gram na součást, který by 
byl použitelný ve výrobě. 
Soutěžící prokazovali zna-
lost buď řídicího systému 
Heidenhain iTNC 530, 
nebo Sinumerik 840D. 
Druhým úkolem bylo vy-
tvoření technologického 
postupu na součást dle 
výkresové dokumentace, 
následoval výpočet řezných 
podmínek a nakonec mě-
ření obrobku.
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U obráběčů kovů se soutěžilo ve dvou etapách. Po praktické části I – výrobě součásti 
dle výkresové dokumentace – následovala praktická část II – měření a základní teoretické 
znalosti.

Z mechaniků-seřizovačů obsadil Kryštof Svoboda 2. místo v řídicím systému Heiden-
hain iTNC 530 a Nečas Tomáš se umístil jako čtvrtý v řídicím systému Sinumerik 840D, 
oba v kategorii jednotlivců. V kategorii družstev získali krásné 2. místo. 

V oboru Obráběč kovů se naši žáci ve velmi  silné konkurenci osmi škol umístili násle-
dovně: krásné 1. místo vybojoval v kategorii jednotlivců Milan Lunda a 10. místo získal 
Pavel Řezanina. V kategorii družstev skončili naši obráběči na 3. místě.

Milan Lunda, celkový vítěz soutěže v oboru Obráběč kovů, postupuje do celostátního 
kola, v němž bude (v dubnu 2014 ve Žďáře nad Sázavou) bojovat znovu, tentokrát o pres-
tižní cenu s názvem „Zlaté ručičky“.

Poděkování za vzornou a příkladnou reprezentaci nejen SOŠ J. Tiraye ve Velké Bí-
teši, ale i Střediska praktického vyučování PBS Velká Bíteš, kde žáci vykonávají praxi, 
patří jak zmíněným čtyřem žákům, tak i všem učitelům, kteří se na přípravě žáků před 
soutěží podíleli.

Jiří Ulman a Aleš Janíček, SOŠ J. Tiraye a SPV PBS 

KULTURA

ÚSPĚŠNÉ DOTACE Z KRAJE VYSOČINA NA PODPORU 
TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA VE VELKÉ BÍTEŠI 

Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 11. 3. 2014 rozhodla poskytnout dotaci na 
zkvalitnění služeb poskytovaných Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké 
Bíteše (dále jen jako „TIC“) ve výši 44.500,- Kč. Opět i letos využijeme těchto získaných 
finančních prostředků pro co nejlepší zkvalitnění služeb TIC ve Velké Bíteši. 

Je pro nás samozřejmostí účastnit se akcí Czech Tourism na bázi „Mystery shopping“ 
i jiných obdobných testů a hodnocení společností, zabývajících se turistikou v našem re-
gionu. Výsledky těchto testů jasně dokumentují potenciální a vyrovnanou činnost TIC ve 
Velké Bíteši. 

Tomáš Jelínek, ředitel
Informační centrum a Klub kultury 

MASKY OVLÁDLY KULTURNÍ DŮM VE VELKÉ BÍTEŠI
 
V Kulturním domě ve Velké Bíteši se v sobotu 8. března uskutečnil už po sedmé Maš-

karní bál, který pořádal Klub kultury. Ve 20 hodin se sál zaplnil různými maskami. Na-
vštívili nás upíři, kovbojové, rytíři, cigánky, baletky, vězeň s policajtkou, klauni, školačky s 
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učitelkou, černoši, Avatar a mnohé další. Bylo k vidění až 
200 různých masek. 

Po celý večer nám krásně hráli a zpívali k poslechu  
i tanci „mniši“, tedy v civilu hudební kapela PS Band ze 
Skřinářova. 

Opět i letos nezávislá porota tajně sledovala po celý ve-
čer krásné masky a o půlnoci jsme tak mohli ocenit tři 
nejlepší. Třetí místo obsadili „Travesťáci“, druhé místo 
„Baletky s baleťáky“ a první místo získala dvojice „Sate-
liťáků“. Všichni ocenění dostali pohár, diplom a láhev vína 
z Valtického vinařství. Součástí Maškarního bálu byla bo-
hatá a vtipná tombola.

Letošní Maškarní bál je za námi a těšíme se na příští 
rok, jaké masky nás překvapí. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

DĚTSKÝ KARNEVAL

Po vydařeném Maškarním bálu pro dospělé se v neděli  
9. března ve 14 hodin uskutečnil v Kulturním domě ve Velké 
Bíteši také pro děti Dětský karneval s Davidem a Vojtou Polan-
skými. Děti si s bratry Davidem a Vojtou užily dvě hodiny plné 
tance, zábavy, písniček i soutěží. Odvážné děti si měly možnost 
zazpívat na pódium, nafouknout co nejrychleji balónky nebo 
poznat hudbu z některých pohádek. Za odměnu dostaly sladké 
bonbóny, pexeso nebo omalovánky. 

Děti se převlékly do různých kostýmů. Měli jsme možnost 
vidět Červenou karkulku, mažoretku, piráty, indiány, víly, čaro-
děje, vodníka, andílka, dinosaura, mnoho princezen, berušek, 
kocourů i kočiček, Bořka stavitele, Šmoulu a mnohé další. 

Pro malé návštěvníky byla připravena úspěšná bohatá tom-
bola, kde děti mohly vyhrát nejen různé sladkosti, ale i hračky. 

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

MDŽ S PETROU ČERNOCKOU VE VELKÉ BÍTEŠI 

Klub kultury města připravil pro veřejnost ve středu 5. března 2014 v 15.30 hodin v kul-
turním domě hudebně-zábavný pořad hudebního divadla „HNEDLE VEDLE“ pod názvem 
„SE MNOU SI PÍSEŇ BROUKEJ!“, jehož protagonistou byla zpěvačka, herečka, moderátorka  
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a hlavně žena s originálním hu-
morem a nadhledem Petra ČER-
NOCKÁ. Ta spolu s manželem Jiřím 
PRACNÝM a Tomášem BARTÁ-
KEM přinesla převážně ženskému 
publiku povídání o životě, filmu  
a muzice, doplněné promítáním 
fotografií o jejím životě, stejně jako 
spoustu písniček. Zpěvačka, jež 
zpívá od svých patnácti let, je totiž 
nejen velmi vtipnou ženou, která má 
zdravý životní nadhled, ale dokáže, 
s humorem sobě vlastním, okomen-

tovat snad úplně vše. Během pořadu zazněly její nejznámější hity jako například: Ovečka; Kou-
kej se mnou si píseň broukej; Náklaďák; Mississippi; Hádej mámo; Krásná a hloupá; Svatební; 
Jednou otevřu si cukrárnu; Saxana; Vrať mi zpět můj smích a další, a to za doprovodu kytaristy 
Jiřího Pracného. Samozřejmostí byla možnost zakoupit si její CD „Náklaďák“.

Letošní pořad byl rovněž připomenutím svátku Mezinárodního dne žen. Svátku, který 
většina ze starší generace zná pod zkratkou MDŽ a který vznikl díky stávce švadlen z New 
Yorku roku 1908 za zlepšení životních podmínek s cílem získání volebního práva pro ženy, 
rovnoprávnosti a spravedlnosti. Jak všichni víme, v průběhu dějin se formy oslav MDŽ 
měnily (v živé paměti máme ještě například socialistickou propagandu a nezapomenutelné 
karafiáty, ručníky či chlebíčky) a od roku 1990 dokonce není MDŽ oficiálním svátkem. I tak 
se však slaví tento svátek v mnoha rodinách do současnosti. 

Stejně jako v minulém roce podpořila celou akci nákupem vstupenek pro zaměstnance 
PBS Velká Bíteš a.s. odborová organizace OS KOVO. Letos se jednalo přibližně o necelé dvě 
stovky vstupenek, které tak představovaly téměř dvě třetiny publika. Nakonec velmi zda-
řilého pořadu pak měli pořadatelé ještě pro každou ženu na rozloučenou připraven malý 
dárek, a to krásnou rudou růži.

Informační centrum a Klub kultury

RICHARD NOVÁK OPĚT EXCELOVAL V BHP

V úterý 4. 3. 2014 se uskutečnil šestý koncert Bítešského hudebního půlkruhu. Koncert 
byl zahájen pěveckým výstupem Kateřiny Vrzalové ze třídy Mgr. Aleny Borkové za klavírní 
spolupráce pianistky Heleny Bobkové ze ZUŠ Velká Bíteš.

Celovečerní recitál patřil vynikajícímu zpěvákovi Richardu Novákovi, který vystupoval 
jak koncertně na světových podiích, tak jako sólista Janáčkova divadla v Brně. Klavírní spo-
lupráci bravurně a s citem zajistil pianista prof. Jaroslav Šaroun. S klavírním doprovodem 
má mimořádné zkušenosti, od roku 1966 korepetoval na AMU v Praze, 36 sezón působil 
jako člen České filharmonie. 
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První půle koncertu byla věnována 
písním závažného charakteru, v druhé 
půli se sólista klonil k áriím duchov-
ního charakteru. I ve svém pokročilém 
věku podal Richard Novák precizní 
výkon. Soustředěnost, výrazovost, dy-
namika a sehranost s klavíristou vta-
hovaly posluchače do nitra děl. Vše sa-
mozřejmě zpaměti. Na závěr koncertu 
přidal Richard Novák jeden ze svých 
meisterstücků – jednu z Biblických 
písní Antonína Dvořáka. Děkujeme za 
krásný hudební zážitek.

Alena Borková

TRADIČNÍ ZVYKY NAŠEHO REGIONU NA VÝSTAVĚ V USA

Ve čtvrtek 13. března 2014 byla slavnostně otevřena mezinárodní výstava „Tradiční 
zvyky v České republice“ pod anglickým názvem „Celebration! Rituals and Revelry of 
Life“, kterou uspořádalo Národní muzeum v Praze v prostorách Národního českého 
a slovenského muzea ve státě IOWA v USA. Na přípravě výstavy se podílelo rovněž 
Regionální pracoviště tradiční lidové kultury při Muzeu Vysočiny Třebíč společně  
s Muzejním spolkem Velkobítešska.

Výstava seznamuje návštěvníky s tradičními zvyky v Čechách a na Moravě v prů-
běhu celého kalendářního roku a rodinnými obřadnostmi od 19. století až po součas-
nost. Vystaveno je více než 200 předmětů ze sbírek Národního muzea, které tematicky 
doplňují barevné fotografie po-
nejvíce z Velké Bíteše a širšího 
okolí zachycující současné do-
sud živé obyčeje. 

Autorkami výstavy jsou  
Mgr. Petra Červinková a Mgr. 
Monika Tauberová, které vy-
zvaly naše Regionální praco-
viště TLK k užší spolupráci. 
Nabídli jsme kolekci dvaceti 
tematických foto souborů,  
z nichž autorky výstavy vybraly 
34 snímků vystihujících charak-
teristické okamžiky z některých 
obyčejových tradic.  Naši kra-
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jané a další návštěvníci výstavy se takto mohou seznámit s ostatky v Nových Sadech 
a ve Skleném nad Oslavou, smrtelnoškami v Dědicích na Moravskobudějovicku, ve-
likonočním hrkáním v Jasenici a v Rudě, pálením čarodějnic v Jestřabí a ve Velké Bí-
teši, svatodušní obchůzkou královničky v Jestřabí a Březském, posejpkami v Menhar-
ticích na Jemnicku, Božím Tělem v Heřmanově, pěší poutí ke cti P. Marie Karmelské 
na Heřmanovsku, krojovanou svatovavřineckou poutí ve Vlkově, tradičními hody  
a živým betlémem ve Velké Bíteši. Autory fotografií jsou Silva Smutná, Mgr. Eva To-
mášová, Jiří Zacha a Mgr. Ivo Kříž.

Fotografickou část výstavy z Velkobítešska uvádí samostatný panel se stručnou 
charakteristikou města, prezentovány jsou také hlavní folklorní aktivity - dětská pře-
hlídka „Mladé Bítešsko“, folklorní festival „Setkání na Podhorácku“,  předadventní 
scénický pořad „Na bítešském jarmarku“ a rovněž oživený králenský obyčej v Břez-
ském.

Mgr. Monika Tauberová nám po návratu z USA sdělila, že tamní veřejnost o vý-
stavu projevila velký zájem, slavnostního otevření se zúčastnilo více než 250 osob 
-  krajané, donátoři muzea, odborná veřejnost aj. Zahájení výstavy provedli před-
stavitelé obou muzejních institucí paní Gail Naughton, prezidentka CEO (výkonná 
ředitelka muzea) a PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea  
v Praze. V průběhu vernisáže obě autorky výstavy odpovídaly na četné dotazy ná-
vštěvníků. Velký ohlas prý sklidily velkobítešské královničky, které upoutávaly 
pozornost rovněž krásou krojů. Výstavní prostory jsou vybaveny malým kinosá-
lem, kde probíhala projekce dvouminutové ukázky ze svatodušní obchůzky králov-
niček v Březském a uvedeny byly také dva krátké dokumentární filmy člena Mu-
zejního spolku Velkobítešska Karla Veleby opatřené anglickými titulky - „Bábina pouť“  
o pouti na Heřmanovsku a „Františka“ o sběratelce lidových písní Františce Kyselkové.

V 19 hodin proběhla v přednáškovém sále muzea prezentace k výstavě doplněná 
dalším fotografickým materiálem, kterou v anglickém jazyce přednesla Mgr. Petra 
Červinková. Při té příležitosti rovněž poděkovala Muzeu Vysočiny Třebíč a Muzej-
nímu spolku Velkobítešska za spolupráci. Zmínka o spolupráci zazněla rovněž při 
propagaci výstavy v místních médiích - několika novinách a regionální televizi. Vý-
stava potrvá do 11. ledna 2015.

Silva Smutná, Regionální pracoviště tradiční lidové kultury, Muzeum Vysočiny Třebíč

KRÁLOVNIČKY V ČESKÉ TELEVIZI

Loňská králenská obchůzka v Březkém bude vysílána na kanálu ČT 2 v pořadu „Naše 
tradice“ v neděli 18. května v 17.20 hodin. Repríza pořadu pak bude uvedena ve středu  
21. května v 13.35 hodin na témže programu. Případná změna vysílání pořadu bude uve-
dena na webových stránkách České televize v sekci Pořady.

Ivo Kříž
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VÍTÁNÍ JARA NA ŠMELCOVNĚ

Letošní první jarní neděli 23. března se konalo  
v údolí Bílého potoka na Šmelcovně tradiční každoroční 
vítání jara. Nedělní ráno bylo deštivé a otázkou bylo,  
zdali v tomto počasí někdo k objednanému autobusu  
z Velké Bíteše přijde a zda autobus nezrušit. Účast pře-
kvapila, počasí neodradilo – jedeme. Cestou na Šmel-
covnu jsme potkali další skupinky lidí, kteří šli pěšky  
z Bíteše po vlastní trase.

O půl dvanácté přišly zpívající děti ze Základní školy 
Domašov přivítat jaro společně s „Morénou“, která, 
aby nezmokla, byla v pláštěnce, což bylo pro přítomné 
nezvyklé. Děti recitovaly básničky, zpívaly písničky  
a následně byla Moréna - symbol končící zimy zapálena  
a poté vhozena do potoka. 

Pro návštěvníky byly přichystány stánky s občerstvením a drobnými suvenýry. Deštivé 
a blátivé počasí přítomné neodradilo a zúčastnilo se mnoho lidí od nejmenších až po 
seniory. 

Doufáme, že se potkáme v tak hojném počtu i v příštím roce, tentokrát třeba i v lepším 
jarním počasí.  

Silvie Kotačková, Informační centrum a Klub kultury

CHARITATIVNÍ PLES DĚTSKÉHO STŘEDISKA BŘEZEJC 
POPRVÉ VE VELKÉ BÍTEŠI

Tímto patří poděkování všem, kteří se zúčastnili 14. Charitativního plesu DS Březejc, 
konaném v Kulturním domě ve Velké Bíteši. Velké díky patří zejména sponzorům, dražite-
lům a Všem zúčastněným, kteří dokázali vytvořit skvělou atmosféru, a to bez rozdílu, mezi 
návštěvníky a handicapovanými.           

Letos, vzhledem k rekonstrukci Jupiter Clubu ve Velkém Meziříčí, se ples konal poprvé 
ve Velké Bíteši a účast hostů byla překvapivě velká. Mezi hosty jsme mohli zahlédnout členy 
hraběcí rodiny Podstatzky – Lichtenstein, starosty Velké Bíteše Ing. Milana Vlčka, místosta-
rosty Velkého Meziříčí Josefa Komínka, starosty Osové Bítýšky Josefa Macha. 

Po celý večer skvěle hrála přítomným k tanci i poslechu skupina PKT – Písně, Které Těší. 
Plesovým večerem příjemně provedl moderátor Honza Hlaváček. Jako host plesu vy-

stoupil Pavel Helan, který se zároveň stal s bítešským ředitelem Klubu kultury Tomášem 
Jelínkem jedním z licitátorů slavnostní dražby devíti vlastnoručně vyrobených předmětů 
klientů DS Březejc. Dražba přinesla celkovou částku 47.200,- Kč. Z toho ZŠ a SŠ Březejc za 
tři výrobky dostala částku 8.100,- Kč.  Dětské středisko Březejc za šest výrobků vydražilo 
částku 39.100,-Kč.  Březejckým  patří výtěžek z tomboly, který je 37.400,-Kč. 
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Letošní „Moréna“. Foto: Silvie Kotačková
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S vřelým poděkováním přispěli do tomboly a aktivně dražili výrobky klientů DS Březejc 
následující:

Kociánka Brno – pan Komárek; BDS s.r.o.,Velká Bíteš – paní Klimentová; Sanborn a.s., 
Velké Meziříčí – pan Holub; PBS a.s. Velká Bíteš - pan Dvořák; zástupce ČSOB z Jihlavy 
- pan Vala; rodina Rašovská z Velkého Meziříčí; Stavební firma Pelánek z Rudy a všem 
ostatním. Moc děkujeme.     

Klienti a zaměstnanci DS Březejc,
Informační centrum a Klub kultury Velká Bíteš

POZVÁNKA NA BESEDU „PRVNÍ REPUBLIKA“

Městská knihovna Velká Bí-
teš Vás srdečně zve na besedu  
s názvem „První republika“, která 
se uskuteční 3. dubna v 17 hodin  
v Městské knihovně ve Velké Bí-
teši. 

Graciézností První republiky 
nás provede Ing. Dita Desová, 
členka klubu Elegantní dámy 
(Klub policejní historie v Brně). 
Ty se zabývají především historií 
odívání a životního stylu první 
poloviny 20. století se zvláštním 

zaměřením na období tzv. První republiky. Jejich cílem je popularizace tohoto období  
a prezentace způsobů odívání široké veřejnosti. Zajímají se nejen o vývoj módy, ale také  
o způsob, jakým se v dané době žilo, neboť právě to z velké části ovlivňovalo následně i vý-
voj módy. Další informace: http://www.cetnictvo.cz/elegantni-damy/blog.htx.

„První republika“ – období spojené s elegancí běžného denního života, ať již v nejzná-
mějším pojetí filmů pro pamětníky, které ukazují eleganci vyšších vrstev městské společ-
nosti, ale i prostého lidu na celém území tehdejšího státu, od Aše až po Jasiňu.

Dnes se leckdo pokouší toto období ztvárnit, aniž by jako celek dodržel principy, které 
právě tuto eleganci tvořily. A to i tam, kde bychom očekávali pravdivý obrázek doby,  
např. v televizním seriálu 1. republika. 

Jak tedy vypadala móda a život v letech 1918 – 1939? Co se tančilo, kam se jezdilo, co se jedlo 
a jaké byly rozdíly v jednotlivých částech státu? Na tyto otázky a mnohé další dokázala odpovědět 
poslední filmová hvězda prvorepublikových filmů – paní Zita Kabátová, která mi až do své smrti 
ráda své vzpomínky vyprávěla. Spolu se studiem dobových materiálů je tedy možné pokusit se 
vytvořit reálný obraz té doby a mnohé z něho přenést i do současnosti.“

Rády se s Vámi uvidí Knihovničky a Dita Desová
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Dobová stylizace. Foto: Věra Zlevorová
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PETROF PIANO TRIO

Petrof Piano Trio vzniklo roku 2009 z inici-
ativy Jana Schulmeistera, houslisty Wihanova 
kvarteta. Ve stejném roce se ansámbl stal re-
zidenčním souborem společnosti PETROF,  
která jej zaštiťuje a podtrhuje záměr jeho členů, 
renomovaných komorních hráčů, spojovat umění 
na nejvyšší úrovni. Během poměrně krátké doby 
své existence se trio vypracovalo mezi přední 
česká komorní sdružení. Členové souboru bývají 
pravidelnými hosty domácích i zahraničních pó-
dií (např. Španělsko, Anglie či Francie). Repertoár 
zahrnuje jak díla skladatelů od raného klasici-
smu po impresionismus, tak i tvorbu soudobých autorů z konce 20. a začátku 21. století.  
Na svém kontě má trio tři CD s díly nejvýznamnějších skladatelů od klasicismu po vrcholný 
romantismus. Od roku 2011 umělci působí rovněž jako lektoři na Mezinárodních interpre-
tačních kurzech v Zábřehu na Moravě.

Klavíristka Martina Schulmeisterová je absolventkou u Vandy Jandové na Konzerva-
toři P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Dále pokračovala ve třídě doc. Aleny Vlasákové na 
brněnské JAMU. Během studia na sebe upozornila mnoha výraznými úspěchy v národních 
i mezinárodních soutěžích. Své vzdělání obohacovala na interpretačních kurzech po celé 
Evropě. Jako sólistka spolupracuje s předními českými ansámbly a orchestry. Na kroměříž-
ské Konzervatoři vyučuje klavírní hru.  

Houslista Jan Schulmeister vystudoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského pod vedením svého 
otce a pražskou AMU ve třídě prof. Antonína Moravce. Ve studiu pokračoval v Mistrovské třídě 
Mnichovské vysoké hudební školy a na řadě mistrovských kurzů. Od roku 1985 působí ve Wi-
hanově kvartetu, s nímž získal bezpočet ocenění a natočil 40 CD. Koncertuje po celém světě,  
od roku 1998 pedagogicky působí v Anglii a USA. V sezónách 2004–2006 byl Wihanovým 
kvartetem navržen na cenu anglické Královské filharmonické společnosti za přínos v oblasti 
komorní hudby. Roku 2007 společně s manželkou realizoval CD s Bachovými varhanními tri-
ovými sonátami v transkripci pro housle a klavír. Nahrávka v této úpravě je světovou premiérou. 
Jan Schulmeister hraje na nástroj z dílny Jana Baptisty Dvořáka z roku 1879.

Violoncellista Kamil Žvak studoval u Zdeňky Pimkové na kroměřížské Konzervatoři 
a u prof. Miroslava Petráše na AMU. Své vzdělání si rozšiřoval na kurzech staré hudby, 
letních akademiích či mistrovských kurzech. Zúčastnil se řady mezinárodních soutěží.  
Je vyhledávaným komorním hráčem a v řadě evropských zemí vystupuje i jako sólista. 
Hraje na nástroj Tomáše Haškovce z roku 2003. Působí jako pedagog na Konzervatoři  
P. J. Vejvanovského.    

Mistrovskou hru Petrof Piano Tria jsme si mohli vychutnat již ve 14. sezóně BHP.  Tentokrát 
nám umělci přednesou Haydnovo Trio G dur zvané Gypsy rondo, transkripci Písní beze slov 
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Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Klavírní trio a moll op. 50 Petra Iljiče Čajkovského. Přijďte 
se příjemně naladit – v úterý 1. dubna v 19 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši.

Michaela Hanzelková 

POZVÁNKA NA ODPOLEDNE PLNÉ HRAVÉ ANGLIČTINY S 
HELEN DORON ENGLISH

 
MC Bítešáček a Městská knihovna 

Velká Bíteš srdečně zvou děti před-
školního a mladšího školního věku 
na zábavně-naučné odpoledne pro 
děti, které se s angličtinou ještě ne-
setkaly. Přijďte v pondělí 14. dubna 
2014 v 16.00 hodin do Městské 
knihovny Velká Bíteš.

Lektorka metody Helen Doron 
English Markéta Tomanová při-
chystá program výhradně v anglič-
tině. Pro Vaše malé děti budou při-
praveny písničky, jednoduché hry, 
skládanky a obrázky, pro začínající 
čtenáře zábavné úkoly se čtením a psaním.

Rodiče se budou moci dozvědět více informací o metodě Helen Doron English. Tato 
metoda britské lingvistky je propracovaná metoda výuky angličtiny pro děti, kdy se učí 
zábavnou formou, prostřednictvím širokého spektra pomůcek, názorných příkladů a pro-
žitků. Tato metoda je osvědčená a funguje více než 25 let.

Jste srdečně zváni!
Kateřina Brychtová a Markéta Tomanová

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ
Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bí-
teše zabývající se dobou před rokem 1871. Nyní NÁMĚSTÍ OSVOBOZENÍ, ZANIKLÝ 
DŮM ČP. 194:

Dům byl postaven zevnitř městských hradeb vedle Kostelní brány, při pohledu z Kostelní 
ulice vpravo, okolo roku 1800. První zápis o něm v gruntovní knize vypovídá, že jej roku 
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Markéta Tomanová s dětmi. 
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1805 František Večeřa postoupil 
v ceně 400 zlatých svému stejno-
jmennému synovi tkalci Františku 
Večeřovi. Ten se však zadlužil  
a nezbylo mu, než prodat roku 
1819 svůj „u Kostelní brány situiro-
vaný sousedský dům“. Za 1630 zla-
tých jej pořídil Jan Hájek pro svého 
stejnojmenného syna Jana Hájka  
a s manželkou Marianou si vymí-
nili „v tomto domě pokojný obydlí“. 
Roku 1834 Jan Hájek nechal připsat 
polovinu domu Kateřině Hájkové. 
Společně jej roku 1867 postoupili v ceně 800 zlatých Karlu Kratochvílovi. Již od roku 1869 
jej vlastnili v téže ceně Jan a Kateřina Kratochvílovi. Jan Kratochvíla pak roku 1885 ovdo-
věl, načež se stal vlastníkem celého domu.

Později obecní kronikář napsal, že v říjnu 1930 obec koupila od Anny Komárkové tento 
domek „za tím účelem, aby byl zbořen a nehyzdil město v blízkosti obou škol a kostela. Do-
mek byl již tak zchátralý, že se zdi jeho rozestupovaly a nakláněly, v šindelové střeše byly veliké 
díry, takže déšť promáčel stropy a na dvorku střecha kůlničky se propadala“. V dubnu 1932 
bylo bourání domku dokončeno, země byla urovnána, pozemek ohrazen nízkým plotem  
a založen na něm malý park. Holý štít sousedního domku byl zakryt řadou zakrslých štíh-
lých topolů a do trávníku nasázeny stromy.

Prameny: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, kn. č. 11792, fol. 11, kn. č. 11795, fol. 486.

Jan Zduba

BÍTEŠSKÉ NÁMĚSTÍ V PROMĚNÁCH ČASU - POKRAČOVÁNÍ

V pozdější době byla výrazná rekonstrukce zmiňované „císařské silnice“, vedoucí přes 
náměstí a její začlenění do sítě státních silnic I. třídy, provedena v letech 1930–1. Tehdy 
bylo mezi Domašovem a Velkým Meziříčím zmírněno stoupání v kopcích a silnice byla 
nově vydlážděna žulovými kostkami; v Bíteši dláždil s použitím písku z řeky Oslavy u Vanče 
vyškovský František Pospíšil. Toto dláždění silnice bylo patrné do druhé poloviny sedmde-
sátých let, kdy byla silnice přes náměstí vyasfaltována.

Po válce v říjnu 1945 byl vypracován v pořadí druhý komplexní plán úpravy náměstí, 
a to Technickou kanceláří architekta Zdeňka Sedláčka z Brna. O dva roky později tatáž 
kancelář vypracovala první územní plán Velké Bíteše a zároveň mírně upravila plán úpravy 
náměstí. Zde je nutno dodat, že v této poválečné době již bylo urbanistické plánování po-
měrně radikální, výrazně zasahující do vlastnických práv, a proto muselo počítat s radikální 
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Někdejší dům čp. 194 koncem 19. století. Foto: Archiv muzea
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a nákladnou realizací. Při následné úpravě náměstí v padesátých letech se ovšem dle zmíně-
ného plánu téměř nepostupovalo. Podstatou této nové úpravy již nebylo urbanistické řešení 
náměstí, ale vydláždění celé jeho plochy. Provedl ji státní podnik Dlažba, lidové družstvo 
pro silniční dlažby a stavby Brno. Nejprve byla v druhé polovině roku 1953, po skácení 
stromů u domů, vydlážděna dolní část náměstí s nově vytvořenými vyvýšenými autobuso-
vými zastávkami. Středová zelená plocha byla navezena a vyrovnána na jaře 1955 a během 
roku zatravněna. Zároveň byla postavena betonová tribuna pro slavnostní příležitosti (od-
straněna r. 1999 jako symbol minulého režimu). Koncem téhož roku 1955 bylo provedeno 
zadláždění horní části náměstí. Roku 1958 byla zelená plocha oplocena nízkým trubkovým 
zábradlím v žluto-modré barvě, byly postaveny kovové stožáry veřejného osvětlení, při-
byly odpadkové koše. Ke dláždění byly použity kostky ze „skutečské žuly“ - šedomodrý až 
tmavý, zčásti i světle šedý, středně až jemně zrnitý amfibolicko-biotický granodiorit se zá-
valky černých rohovců z nasavrckého masívu v Železných horách. Při pozdějších úpravách 
dlažby před poštou a u západní kašny byly osazeny z tmavé skutečské žuly také obrubníky. 
Na chodníky byly použity drobné žulové kostky zmíněného druhu, ve větší míře doplněné 
kostkami černých rohovců, velmi jemnozrnných a houževnatých ze skutečské lomařské 
oblasti. Výjimečně, jak je patrné ve zbytcích před domy čp. 17, 18 a 19, byly do chodníku 
zasazeny drobné kostky z bílého mramoru. Vyleštěné obkladové desky ze skutečské žuly  
s velkými závalky černých rohovců můžeme spatřit na schodišti poštovního úřadu v našem 
městě. Při pozdějších výkopových pracech a opravách byla do dlažby přimísena ve větší 
míře drobně zrnitá skutečská žula zbarvená světle žlutě v důsledku slabého navětrání hor-
niny. Obrubníky nástupních ostrůvků a chodníků kolem celého náměstí byly zhotoveny 
z „mrákotínské žuly“ - světle šedého, drobně až středně zrnitého, muskoviticko-biotitic-
kého (dvojslídného) granitu. Předností této úpravy náměstí bylo, že dříve prašná, štěrkem 
a pískem a zčásti lomovým kamenem zpevňovaná plocha náměstí byla souvisle vydlážděna 
včetně chodníků. Naopak záporem bylo vytvoření středového pásu nepřístupné zeleně, 
který prostor náměstí rozdělil opticky i provozně na dvě části.
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Plán úpravy náměstí z r. 1947. Zdroj: SOkA ZR.
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V další generaci územního plánu z roku 1969, vypracovaném brněnským Urbanistic-
kým pracovištěm Výzkumného ústavu výstavby a architektury a reagujícím na plánovanou 
výstavbu dálnice, se počítalo s hlavní osou města od ulice Pod Hradbami přes Kostelní na 
Vlkovskou ulici, přičemž Kostelní ulice měla být jejím vyvrcholením s pouze pěším provo-
zem. V důsledku této úvahy nebylo náměstí detailně nově navrhováno. Tento územní plán 
pak v roce 1999 nahradil územní plán nový, citlivější, který se změnami platí dosud. Ná-
sledně vznikl v roce 2006 projekt rekonstrukce náměstí od brněnské architektonické kan-
celáře Burian - Křivinka, který zachovává veškeré funkce Masarykova náměstí a v letošním 
roce se realizuje.

Zdroje: SOkA Žďár n. S., f. AM Velká Bíteš, sig. C23, č. 1912, 2226, 4059, 4060, 4061, 
4404, 4407, 4408, 4417, 4423, 4606; sig. C14, č. 198; obecní kroniky; územní plány. Ar-
chiv Městského úřadu Velká Bíteš, č. 25/54, 4/56. Jan ZDUBA, Urbanistický vývoj vrchnos-
tenského města Velké Bíteše v letech 1414–1848, in: sborník Západní Morava XIII., 2009,  
str. 152–155.

Jan Zduba a Josef Hájek, Muzejní spolek Velkobítešska

BÍTEŠŠTÍ MISTŘI POPRAVNÍ

Sedm loket (4 m) červeného sukna na šaty obdržel od města v roce 1683 zdejší mistr 
popravní. K takovému daru se radní rozhodli „na jeho velikou sníženou prosbu“ a z důvodu, 
že neměl delší čas „od vrchnosti milostivé z panství ani od města žádný služby anebo platu“. 
Obecní účty tak prozrazují, že i zde měl kat výrazné červené oblečení. Kati (čili mistři po-
pravní, popravci) spolu s biřici (čili právními posly) tvořili poměrně uzavřenou hmotně 
zajištěnou společenskou skupinu, která bývala spjata s širším městským prostředím.

Zřejmě první ve Velké Bíteši usazený kat byl přijat v roce 1657. Byl jím Pavel Svoboda (*asi 
1594–†10. 2. 1674), který sem přišel již v pokročilém věku, ve svých patrně 63 letech. Je otázkou, 
kde byla jeho předchozí působiště a v jakém byl vztahu k jakémusi Svobodovi (*před 1585), 
který byl okolo roku 1610 katem v Brušperku u Frýdku-Místku, nebo k Václavu Svobodovi vy-
konávajícím katovské řemeslo do roku 1613 v Kopidlně u Jičína v Čechách. Své řemeslo předal  
v roce 1672 svému synu Martinovi a po dvou letech ve věku úctyhodných 80 let skonal.

Mistrovskou zkoušku složil Martin Svoboda (*asi 1643–†21. 3. 1707) v roce 1672, a to 
na Spravedlnosti dvojím stětím mečem. Předtím se živil v Bíteši jako pohodný, později si 
přivydělával jako pastýř velkého stáda (1687). Je pravděpodobné, že nebyl totožný s osobou, 
která byla do roku 1676 biřicem v Chlumci nad Cidlinou. V Bíteši se v roce 1674 uvedl  
i s manželkou Magdalenou a dětmi v poddanost náměšťského hraběte, což bylo dáno zřejmě 
zděděním domu čp. 110 na dnešní Tišnovské ulici. Zde vychovávali své tři syny a šest dcer,  
z nichž dvě zemřely patrně v časném věku. Byli to: Mariana (*7. 8. 1668–†29. 12. 1695, měla 
nemanželskou dceru Veroniku ((*28. 12. 1695–†8. 1. 1696)) zřejmě s brněnským katem), 
Dorota (*3. 2. 1672, provdána 21. 6. 1700 za Františka pozůstalého syna Jana Kopřivy praž-
ského biřice z Vyšehradu), Ludmila (*21. 9. 1674, provdána 15. 5. 1707 za Vojtěcha syna 
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Samuela Svobody slavkovského biřice), Kateřina (*28. 4. 1677, zemřela asi vzápětí), Lukáš 
(*16. 10. 1679), Jiřík (o něm níže), Jitka (*27. 9. 1685, zemřela asi vzápětí), Václav (*23. 9. 
1687) a Jana (*14. 3. 1690, provdána 15. 7. 1710 za Adama Knaula z Brna). Poté Martin ov-
dověl, načež se oženil 10. 2. 1699 s Justýnou, pozůstalou dcerou Matěje Ráčka z Křoví. Jistou 
dobu si vydržoval i pacholka Jakuba a děvečku Bětu. Ovšem toto soužití vyústilo v svatbu 
30. 6. 1682. Lze říci, že Martin Svoboda, německy psaný jako Freimann, býval výraznou 
bítešskou osobností s projevem opilce a násilníka, jehož výtržnosti museli radní opakovaně 
řešit (1675, 1706). Právě rok před svou smrtí v 64 letech se při hromničním jarmarku na 
náměstí v opilství porval, před rychtářem vejskal a pak v šatlavě vytloukl okno.

Po smrti Martina Svobody byl novým katem ustanoven jeho syn Jiřík Svoboda (*11. 4. 
1682–†14. 1. 1731). Ten však zůstal v aktech hrdelního soudu nenápadným, dokonce až 
bezejmenným. Jeho manželkou byla Kateřina (*asi 1678–†6. 8. 1748), s níž měl dceru Ve-
roniku (*1. 1. 1718, provdána 7. 2. 1741 za Jiříka, pozůstalého syna Jiříka Kolenského z Ústí 
nad Orlicí v Čechách). Zemřel bez přímého rodinného nástupce ve věku 48 let.

Novým katem se stal příslušník dalšího rozvětveného katovského rodu Václav Růžička. 
Oženil se 26. 6. 1731 s pozůstalou vdovou po Jiříku Svobodovi a za svědky jim šel meziříč-
ský kat Karel Vokurka a jihlavský Ignác Křivánek. Zdá se, že spolu děti neměli. Obrat nastal 
až poté, co ovdověl a 9. 2. 1751 se oženil s Veronikou, pozůstalou dcerou Martina Obe-
rreitera. Narodil se jim syn Jiřík (*3. 4. 1752, oženil se v Polné 25. 6. 1776 jako pomocník 
pohodného v Polné s Magdalenou, vdovou Hořínkovou, roz. Zvěřinovou), další Jiřík zemřel 
ve věku dvou let 17. 2. 1765. Václav Růžička se ke skutečné popravě patrně již nedostal; 
dokonce zažil zrušení hrdelního soudu (1755) a tím i zánik jeho funkce mistra popravního. 
Živil se pak jako pohodný (1760), pastýř (1765) či biřic (před 1776). Jeho pohodnou živnost 
převzal zřejmě v roce 1760 Ignác Oberreiter, který si vystavěl samotu u hráze rybníka, kte-
rému se říkalo „Silnický k Březskýmu“. Na tuto samotu tak byl přenesen romantický duch 
bývalé katovny, která byla v roce 1767 opětovně vystavěna a obydlena.

Téměř do dnešních dnů se dochoval popravní meč, který obec pořídila a uchovávala 
na radnici. Po zániku bítešského okresu v roce 1960 byl převezen do Žďáru nad Sázavou.  
O jeho vzhledu a dalších osudech není již téměř nic známo.

Zdroje: MZA Brno, f. E 67 (Sbírka matrik). SOkA ZR, f. AMVB, kn. č. 11787, fol. 255, 
kn. č. 11789, fol. 15 (katovna). VERBÍK A., ŠTARHA I., KNESL E., Černá kniha města Velké 
Bíteše, 1979, str. 17. KOTÍK J., Bítešské historky a pověsti, 1992, str. 22–24. VYHLÍDKA J., 
Lexikon nedotknutelných, 2013.

Jan Zduba

POZNÁVÁME SVŮJ REGION - KOŠÍKOV

Pokračování bude v květnovém Zpravodaji.



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com 31 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Děkuji všem sponzorům, kteří přispěli svými dary k obohacení již 23. reprezentač-
ního plesu SH ČMS, okrsku Velká Bíteš, konaném 22. února 2014 v obci Katov a zároveň 
mají tak pochopení pro činnost dobrovolných sborů, které jsou zde pro to, aby chránily 
majetky a životy nás všech. Musím vyjádřit obdiv a poděkování za věnování atraktivních 
darů do tomboly od všech našich bratrů hasičů ze základní organizace, spadajících do 
okrsku Velká Bíteš. 

Starosta SH ČMS okrsku Velká Bíteš Ludvík Zavřel

SPORT

PRVNÍ HALOVÝ BIATLON MÁME ÚSPĚŠNĚ ZA SEBOU
 
I v měsíci březnu se sešli sportovci z Bíteše a okolí, aby soutěžili v další disciplíně Bíteš-

ského dvanáctiboje. Na programu byla tentokrát střelba ze vzduchové pistole. Už při pláno-
vání jsme ji chtěli opět ozvláštnit něčím zajímavým tak, abychom naplnili podtitul našeho 
ročního snažení: sportovně a zábavně.

V tomto střeleckém klání jsme se inspirovali letními a zimními olympijskými hrami, 
na kterých je divákovi vždy představena střelba. I my jsme rozdělili naše sobotní klání na 
část letní a zimní. Z letních her jsme nachystali statické střelecké pozice, tzv. ležku a stojku. 
Nástřel byl 10 plus 10 ran do terčů ze vzdálenosti deseti metrů. 

Poté jsme se svezli na vlně letos tolik oblíbeného biatlonu a dvanáctibojaři se příjemně 
zapotili. Zkusili jsme absolvovat biatlon v halových podmínkách. Princip našeho biatlonu 
byl v zásadě stejný, jen sníh byl nahrazen parketami a lyžovaní během. Účastníci nejprve 
museli zdolat nachystanou běžeckou dráhu, poté doběhnout ke střelnici, zaujmout pozici 
a s dobíjením sestřelit pět plechových figurek na střelnici. V případě, že minuli, čekalo je 
dobíjení a drobná časová penalizace, která se promítla ve výsledném čase. 

Aby soutěžení mělo potřebnou diabolku, pardon náboj :-), startovalo se ve skupinkách. 
Na závěr se výsledky z obou částí závodu bodově vyhodnotily a body se připsaly do prů-
běžného pořadí. Tato pátá disciplína se uskutečnila až po uzávěrce Zpravodaje, proto vám 
výsledky přineseme v květnovém vydání. 

Poněvadž nám letošní zima nedala vůbec šanci uspořádat běžecké lyžování, museli jsme 
přistoupit k náhradní disciplíně. V květnu bude následovat šestá soutěž – turnaj ve stolním 
tenise. O termínu, místu a detailech vás budeme informovat prostřednictvím našich infor-
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mačních kanálů www.bitessky12boj.webnode.cz, www.facebook.com/bitessky12boj nebo 
na telefonním čísle 775 263 932. 

Pokud máte chuť přidat se do našeho celoročního klání, není nic jednoduššího,  
než v daný den přijít na místo, kde se koná další dvanáctibojařská soutěž. Každý účastník je 
vítaný a vězte, že o výsledky jde až v druhé řadě. Budeme rádi, když se přidáte a pomůžete 
nám rozhýbat město!

Na závěr bychom chtěli poděkovat Tělovýchovné jednotě Spartak, jmenovitě paní Holíkové, 
která nám zdarma poskytla halu.

Ondra Machola, organizátor Bítešského dvanáctiboje

ŽÁDOST O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK „KUP SI SVŮJ MANTINEL“

Vážení příznivci bítešského sportu, vážení sponzoři a podporovatelé bítešského sportov-
ního dění,

vedení TJ Spartak Velká Bíteš se na Vás všechny obrací s následující žádostí o finanční 
příspěvek pro oddíl florbalu. Tuto akci jsme nazvali „KUP SI SVŮJ MANTINEL“

Pro další plnohodnotnou činnost oddílu a současně rovněž pro organizování pravidelných kaž-
doročních turnajů mládeže a dospělých ve florbalu bude totiž nutné v letošním roce zakoupit nové 
plastové mantinely pro vymezení  plochy florbalového hřiště ve sportovní hale na ulici Tyršova.

Celkem se jedná o 68m mantinelů (30 ks 2metrových a 8 ks metrových) výšky 500 mm.
Náklady na tuto investici budou 85400,- Kč. Plocha mantinelů bude využitelná jako ide-

ální plocha pro reklamu Vaší firmy, spolku či instituce.
Kontaktní osobou pro Vaše finanční příspěvky je členka vedení  TJ Spartak Velká Bíteš - Hana 

Holíková (tel. 737 743 444), se kterou můžete podrobnosti projednat telefonicky nebo přímo 
osobně v kanceláři v budově sauny na Tyršově ulici č. 617. Finanční příspěvky můžete rovněž 
poukazovat na účet TJ Spartak Velká Bíteš vedený u České spořitelny a.s. číslo: 1623764319/0800.

Věříme, že nám podle svých možností pomůžete zrealizovat náš záměr zakoupit manti-
nely, které přispějí k větší bezpečnosti a zvýší současně úroveň samotné hry.

Dárcům předem děkujeme
Hana Holíková, TJ Spartak Velká Bíteš

JSME MISTŘI KRAJSKÉ HOKEJOVÉ SOUTĚŽE 2014 
HC SPARTAK VELKÁ BÍTEŠ – HHK VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Pátek 21. března 2014
6 : 4 (0:0) (2:1) (4:3)

 Co byl před sezónou jen sen, se stalo skutečností. Hokejisté Velké Bíteše porazili ve čtvr-
tém finálovém utkání soupeře z Velkého Meziříčí a stali se tak vítězem Krajské ligy mužů 
Jižní Moravy v ročníku 2013/2014. Výsledek série utkání skončil stavem 3 : 1.

Po vyrovnaném utkání s řadou brankových šancí na obou stranách se podařilo hokejo-
vějšímu mužstvu dotáhnout zápas do vítězného konce, po kterém došlo k předání poháru 
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od zástupce hokejového svazu Ing. Sklenáře a následné oslavě s příznivci bítešského hokeje, 
který i v této sezóně potvrdil svoji letitou kvalitu. Současně zviditelnil město Velkou Bíteš  
a jeho podporu bítešskému sportu.

Co byl před sezónou jen sen, se stalo skutečností. Hokejisté Velké Bíteše poráží ve čtvr-
tém finálovém utkání soupeře z Velkého Meziříčí a stávají se vítězem Krajské ligy mužů 
Jižní Moravy v ročníku 2013/2014. Série utkání 3 : 1.

Po vyrovnaném utkání s řadou brankových šancí na obou stranách se podařilo hokejo-
vějšímu mužstvu dotáhnout zápas do vítězného konce, po kterém došlo k předání poháru 
od zástupce hokejového svazu pana Ing. Sklenáře a následné oslavě s příznivci bítešského 
hokeje, který i v této sezóně potvrdil svoji letitou kvalitu a tím i reklamu města Velké Bíteše 
v širokém okolí.

Jan Konečný, HC Spartak

OSTATNÍ

ZPRÁVA TĚM, CO MAJÍ RÁDI KOLO 
14. ROČNÍK – VZHŮRU K PRAMENŮM                                                       
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Společné foto vítězného mužstva krajské hokejové soutěže 2014. Foto: David Alexa

Výlet ke smírčím kamenům v dubnu 2013. Foto: Karel Smolík
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Něco z historie:
Začali jsme jako jedna z mnoha aktivit Seniorklubu. 13 minulých ročníků, to je 13 x 7 

= 91 výletů na kolech. Nespočet krásných zážitků. Projeli jsme Slavkovské bojiště, objeli 
jsme Pálavu, projeli jsme Lednicko-valtický areál, vystoupali jsme k hradům a rozhlednám 
a další. Nejvíce nás jelo 51 údolím Bílého potoka, nejméně 7 k hradu Lísek, většinu dne  
v dešti.

Něco o naší organizaci:
Máme to vyzkoušené a osvědčilo se nám to. Ve stručnosti:
- jezdíme vždy poslední sobotu v měsících duben až říjen
- srazy jsou u fotbalového stadionu, v měsíci dubnu a říjnu ve 13 hod., ostatní měsíce v 9 hod. 
- není nutno se předem přihlašovat
- společná jízda není podmínkou, každý má možnost program si upravit
- máme rádi žlutou: dresy, bundy, přilby, rukavice, kola, atd.
- náročnost: celodenní do 50 km, odpolední do 30 km
- více informací: www.cykloturistika.webnode
-  www.btessko.com/cykloturistika
- programový leták (osobně, IC, na výletech)

Něco o programu:
Nezávodíme, jezdíme v pohodě, počkáme na sebe na záchytných místech. Těšíme se  

z hezkých věcí: příroda, stavby, památky, je čas i na odpočinek na příjemných místech. Po-
slední léta se zaměřujeme tematicky: hrady, rozhledny. Letos budou naším cílem prameny 
nejbližších potoků. Vyhledáme je, dle možností upravíme, označíme. Pro letošních 7 výletů 
jsme vybrali potoky: Bítýška, Bílý potok, Libochovka, Bobrava, Chvojnice, Jasinka a Halda. 
Podrobnější informace o trasách najdete na letácích a na internetu.
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Na kolech se v Bíteši jezdilo už v minulosti. Foto: Archiv rodiny Rosendorfové



www.velkabites.cz   |   www.bitessko.com

Něco zajímavého na závěr:
Na kolech se v Bíteši jezdilo už v minulosti. Do rukou se nám dostala fotografie s velkou 

skupinou cyklistů, na rubu je napsáno: 5.-7. 6., Výlet do Krásněvsi. To byla paráda. Cestou 
nepotkali auto, i když v takovém počtu asi splašili pár koňských povozů, kdo ví.

Tož VZHŮRU K PRAMENŮM, se šťastnými návraty.
Karel Smolík

DOMOV PRO SENIORY VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ SI PŘIPOMÍNÁ 
JIŽ 3. VÝROČÍ

V domově pro seniory ve Velkém Meziříčí jsme si připomněli 3. výročí otevření nové 
budovy domova. 

Stavba nové budovy byla zahájena v říjnu 2009. Slavnostní otevření domova pro seniory se 
uskutečnilo 24. ledna 2011. Významné události se zúčastnili zástupci Senátu a Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Kraje Vysočina, Biskupství br-
něnského a města Velké Meziříčí. Klienti se do nových pokojů nastěhovali 25. února 2011. 

Domov pro seniory Velké Meziříčí v současnosti poskytuje dvě sociální služby - domov 
pro seniory a domov se zvláštním režimem – Pomněnka. 

Služba domov pro seniory je určena osobám ve věku nad 65 let, trvale žijícím na území 
ČR, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pra-
videlnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc jim nemůže být zajištěna v jejich přiroze-
ném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb.

Domov se zvláštním režimem Pomněnka poskytuje službu osobám ve věku nad 50 let,  
trvale žijícím na území ČR, které mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění demencí, 
včetně demence Alzheimerova typu, jejichž situace vyžaduje bezpečné prostředí oddělení do-
mova se zvláštním režimem a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc jim nemůže 
být zajištěna v jejich přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných sociálních služeb. Bez-
pečným prostředím se rozumí prostředí, které může klient opustit pouze s doprovodem a které 
podporuje orientaci klienta.

Celková kapacita domova dosa-
huje 94 lůžek, pro službu domov 
pro seniory je vymezeno 60 lůžek, 
domov se zvláštním režimem – Po-
mněnka disponuje 34 lůžky. Klienti 
jsou ubytováni v jednolůžkových či 
dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením.

Péči o klienty zajišťuje 65 zaměst-
nanců, kteří uplatňují moderní me-
tody přístupu ke klientům.  V do-
mově se aplikuje Psychobiografický 
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Domov pro seniory ve Velkém Meziříčí. Foto: Archiv Domova
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model prof. Böhma, který je založen na práci s životním příběhem klientů. Uplatňovány jsou 
i metody Bazální stimulace, s jejichž pomocí je rozvíjeno základní smyslové vnímání klientů. 

Klientům nabízíme rozličné aktivity. Pravidelně se u nás konají přednášky, besedy, besídky 
dětí a žáků z místních mateřských a základních škol, hudební a divadelní vystoupení, oslavy 
narozenin, canisterapie, keramika. Každý pátek odpoledne probíhají v kapli domova boho-
služby. Klientům je k dispozici obsáhlá knihovna a několik společenských místností. Domov 
vydává jednou měsíčně vlastní časopis Déčko. Klienti se mohou vzdělávat také na Univerzitě 
třetího věku, která nabízí přednášky vysokoškolských pedagogů a odborníků z praxe.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podílejí na vytváření příjemného 
prostředí v našem domově a smysluplného využití volného času našich seniorů.

Eliška Gregorová, pracovnice vztahů k veřejnosti

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 4/14 KONANÉ DNE 10. ÚNORA 2014 

• 2/4/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 3/14 ze dne 27. 1. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 10. 2. 2014
• 3/4/14/RM – rozhoduje souhlasit s pronájmem učebny Střední odbornou školou Jana Tiraye Velká 
Bíteš, příspěvková organizace pro výuku anglického jazyka nájemci Středisku praktického vyučování 
PBS Velká Bíteš dle předložené Nájemní smlouvy č. 01/2014.
odpovědnost: ředitel termín: 12. 2. 2014
• 4/4/14/RM – rozhoduje souhlasit s přijetím účelově určeného finančního daru Střední odbornou 
školou Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvková organizace dle žádosti č.j. MÚVB/740/14.
odpovědnost: ředitel termín: 28. 2. 2014
• 5/4/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku projektanta Ing. arch. Aleše Buriana, Pod 
Vinohrady 703, 664 34 Kuřim za výkon autorského dozoru na stavbě „Rekonstrukce Masarykova 
náměstí – jih“ za cenu 96.000 Kč bez DPH a uzavřít s ním smlouvu o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 3. 2014
• 6/4/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Luďka Trunečky, Dobrovského 447/8, 
568 02 Svitavy a uzavřít s ním smlouvu o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – jih za cenu 14.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: rada města termín: 3. 3. 2014
• 7/4/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 k mandátní smlouvě na dotační management  
k projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ se společností RENARDS dotační, s.r.o., 
Vídeňská 7, 639 00 Brno, kterým se upřesňují platební podmínky.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 3. 2014
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• 8/4/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Makovec 349/9, 664 
31 Lelekovice a uzavřít s ním smlouvu o dílo na výkon činnosti technického dozoru objednatele na 
stavbě „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ za cenu 149.000 Kč bez DPH a uděluje mu plnou 
moc k zastupování ve věcech stavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 3. 2014
• 9/4/14/RM – bere na vědomí ekonomickou analýzu rekreačního objektu „Letná“ za období 1. 1. 2013 – 31. 
12. 2013 předloženou Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 10/4/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k  bytu č. 18 o velikosti 1+kk v DPS ve Velké 
Bíteši na ulici Družstevní, č.p.  584 na dobu neurčitou, nájemné 36,58 Kč/m2/měsíc.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 11/4/14/RM – rozhoduje vyhovět žádosti Marie Janštové o úhradu elektrické energie v objektu 
budovy bývalé prodejny Jednoty – Březka č.p. 35 tak, že odběrní místo elektrické energie (číslo místa 
spotřeby 3100095333) bude převedeno na město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 12/4/14/RM – bere na vědomí zápis osadního výboru Košíkov č. 1/2014.
odpovědnost: rada města termín: 10. 2. 2014
• 13/4/14/RM – rozhoduje uzavřít se společností Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. Dodatek  
č. 1 ke smlouvě o pronájmu lesní půdy ze dne 12. 10. 2012, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 14/4/14/RM – rozhoduje neposkytnout v roce 2014 dotaci Oblastní odbočce Sjednocené organizace 
nevidomých a slabozrakých, Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: rada města termín: 28. 2. 2014
• 15/4/14/RM – rozhoduje neposkytnout v roce 2014 dotaci Záchranné stanici a ekocentru „Pasíčka“, 
Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč.
odpovědnost: rada města termín: 28. 2. 2014
• 16/4/14/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení společného nájmu manžely, jejímž předmětem 
je ukončení nájmu bytu č. 2 v domě č. p. 276, ul. U Stadionu, Velká Bíteš pro jednoho z manželů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 17/4/14/RM – bere na vědomí stížnosti doručené dne 06.02.2014 pod č.j. MÚVB/998/14,  č.j. 
MÚVB/999/14 a žádá Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvková 
organizace o stanovisko k uvedeným stížnostem.
odpovědnost: ředitel termín: 28. 2. 2014
• 18/4/14/RM – rozhoduje v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na základě závěru hodnotící 
komise přijmout cenovou nabídku uchazeče A T I K A - L Y S Ý, s.r.o., Zahradní č.p. 992, 594 01 Velké 
Meziříčí, IČ: 60732610 a uzavřít s ním smlouvu o dílo na akci „Přírodní zahrada Mateřské školy ve 
Velké Bíteši aneb Příroda na dosah“ “ za cenu 3.122.899 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 19/4/14/RM – rozhoduje:
- vypovědět pojistné smlouvy č. 7720225463, č. 7720654834, č. 7100779571 se společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
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- převést pojistné smlouvy č. 7720410217 a č. 7720384650 na nového pojišťovacího makléře GrECo 
JLT Czech Republic s.r.o. Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
- odvolat zmocnění pojiš’tovacího makléře DAKARA, spol. s r.o. a udělit plnou moc pojišťovacímu 
makléři GrECo JLT Czech Republic s.r.o.
- uzavřít na základě předložených nabídek pojistnou smlouvu se společností UNIQA pojišťovna, a.s. 
prostřednictvím pojišťovacího makléře GrECo JLT Czech Republic s.r.o., se kterým bude uzavřena 
Smlouva o poradenské činnosti, zplnomocnění ke zprostředkování a správě pojistných smluv.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2014
• 20/4/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č.1 k mandátní smlouvě na zajištění činností souvisejících s podá-
ním žádosti o dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti budovy Lánice 300, Velká Bíteš,“ kterým se snižuje 
cena za zpracování projektové dokumentace ze 40.000 na 10.000 Kč bez DPH a mění se adresa sídla mandatáře.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 21/4/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku společnosti ARCHAIA o.s., Truhlářská 
20/1112, Praha 1, IČ: 452 45 932 a uzavřít s ní smlouvu o dílo na archeologický výzkum na stavbě  
„Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“ za cenu 160.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 3. 2014
• 22/4/14/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením dvou lip a javoru v lokalitě u Antoníčka na pozemku 
parc. č. 2049 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 23/4/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Františka Laštovičky, UNIPROJEKT, 
Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 101 17 831 ve výši 298.000 Kč bez DPH na zpracování 
projektové dokumentace pro územní řízení na technickou infrastrukturu pro obytný soubor RD 
Velká Bíteš,  lokalita Babinec a lokalita pod ZŠ 2. etapa.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 20. 2. 2014

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 5/14 KONANÉ DNE 24. ÚNORA 2014 

• 2/5/14/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 4/14 ze dne 10. 2. 2014.
odpovědnost: rada města termín: 24. 2. 2014
• 3/5/14/RM – schvaluje účetní závěrku Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové 
organizace za rok 2013 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 3. 2014
• 4/5/14/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého 
návrhu Střední odborné školy Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2014
• 5/5/14/RM – schvaluje účetní závěrku Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, 
příspěvkové organizace za rok 2013 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním 
protokolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 3. 2014
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• 6/5/14/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého 
návrhu Základní umělecké školy, Velká Bíteš, Hrnčířská 117, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2014
• 7/5/14/RM – schvaluje účetní závěrku Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové 
organizace za rok 2013 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 3. 2014
• 8/5/14/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 a jeho rozdělení do fondů dle předloženého 
návrhu Základní školy Velká Bíteš, Tišnovská 116, příspěvkové organizace.
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 3. 2014
• 9/5/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 1 v DPS, Družstevní 584, Velká Bíteš 
na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 10/5/14/RM – rozhoduje prodloužit nájemní smlouvu k bytu č. 15 v DPS, Družstevní 584, Velká 
Bíteš na dobu neurčitou.
odpovědnost: odbor správní, odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 11/5/14/RM – schvaluje poskytnutí dotace ve výši 3.898 Kč Bítešské kapele na uhrazení výdajů za 
elektrickou energii čerpanou v objektu hudební zkušebny na Vlkovské ul. ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2014
• 12/5/14/RM – rozhoduje na základě žádosti Mgr. Sedlákové, ředitelky Mateřské školy Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace souhlasit s pokácením třešně na pozemku parc.  
č. 88 v k. ú. Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 13/5/14/RM – rozhoduje vyhovět žádosti zaměstnankyň České spořitelny, a.s., pobočka Velká Bíteš, 
Masarykovo náměstí 7, 595 01 Velká Bíteš, udělit výjimku z nařízení města Velká Bíteš č. 2/2013  
a souhlasit s vydáním dvou ročních parkovacích karet pro žadatelky na rok 2014 v ceně, která je platná 
pro zaměstnance abonentů.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 14/5/14/RM – rozhoduje navýšit  nájemné v bytech domu Družstevní 584, Velká Bíteš dle přírůstku 
průměrného indexu spotřebitelských cen (CPI) za předcházející rok podle výsledků ČSÚ, tj. 1,3% od 
1. července 2014.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2014
• 15/5/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. Vladislava Donaťáka, Makovec 349/9, 664 
31 Lelekovice a uzavřít s ním smlouvu o dílo na výkon činnosti technického dozoru objednatele na 
stavbě „Půdní vestavba a stavební úpravy SOŠ Jana Tiraye, Tyršova 239, Velká Bíteš“ za cenu 55.000 
Kč bez DPH a uděluje mu plnou moc k zastupování ve věcech stavby.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 3. 2014
• 16/5/14/RM – rozhoduje zveřejnit záměr města Velká Bíteš pronajmout plochu zařízení ve 
vlastnictví města levé části kovové brány nového hřbitova  Velká  Bíteš o velikosti 50x50cm za účelem  
umístění plastových reklamních tabulí se zaměřením na hřbitovnictví.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014

39 



Zpravodaj   |   město velká Bíteš   |   duben 201440

• 17/5/14/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 11 o velikosti 1+1, v domě č.p. 579,  
v ulici Sadová, Velká Bíteš. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 3. 2014, nájemné 60 Kč/m2/měsíc, na dobu 
jednoho roku s tím, že si nájemce může požádat o prodloužení nájemní smlouvy, pokud bude plnit 
podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebude mít dluh na nájemném a službách.
odpovědnost: odbor správní, ENCOM termín: 28. 2. 2014
• 18/5/14/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést pozemek parc. č. 1180/74 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš za cenu 500 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 14. 4. 2014
• 19/5/14/RM – rozhoduje nepronajmout pozemek parc. č. 2709 – ovocný sad o výměře 8898 m2  
v k. ú. a obci Velká Bíteš a rozhoduje zveřejnit záměr pachtu pozemku parc. č. 2709 – ovocný sad  
o výměře 8898 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš dle nového občanského zákoníku na dobu 30 let.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 20/5/14/RM – ke stížnostem doručeným dne 06.02.2014 pod č.j. MÚVB/998/14,  č.j. MÚVB/999/14 
konstatuje, že dle materiálů předložených Mgr. Zdeňkem Strašákem, ředitelem Základní školy Velká 
Bíteš, příspěvkové organizace nebylo shledáno pochybení ředitele, a proto rozhoduje, že jsou stížnosti 
nedůvodné.
odpovědnost: rada města termín: 5. 3. 2014
• 21/5/14/RM – bere na vědomí výsledek šetření stížnosti, která byla doručena České školní inspekci 
dne 6. 2. 2014, na Mgr. Zdeňka Strašáka, ředitele Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace, 
zaslaný Městu Velká Bíteš Českou školní inspekcí čj. ČŠIJ-104/14-J dne 19. 2. 2014, kterým byla 
stížnost v celém rozsahu shledána nedůvodnou. Současně bere na vědomí informaci ředitele ZŠ,  
že výsledek šetření stížnosti bude zveřejněn obvyklým způsobem na webových stránkách školy.
odpovědnost: rada města termín: 24. 2. 2014
• 22/5/14/RM – rozhoduje požádat Českou školní inspekci, Inspektorát v Kraji Vysočina o:
– výsledek šetření stížnosti rodičů žáků na učitelku, Základní škola Velká Bíteš, příspěvková 
organizace, Sadová 579,  a to vzhledem k tomu, že dopisem ČŠIJ-1198/13-J ze dne 16.12.2013, 
přijatým  Městským úřadem Velká Bíteš dne 17.12.2013 pod č.j. MÚVB/8643/13,  bylo doručeno do 
uvedené instituce pouze vyjádření ředitele uvedené základní školy ze dne 10.12.2013, č.j. ZS 216/2013
– předmětnou stížnost rodičů žáků.
odpovědnost: starosta termín: 15. 3. 2014
• 23/5/14/RM – rozhoduje souhlasit s předloženým návrhem na změnu stávajícího živičného povrchu  
v části  pozemku p. č. 2085/1 před domem na ul. Kpt. Jaroše č.p. 268 v k. ú. Velká Bíteš v šíři 3 metry  
na zámkovou dlažbu, kterou provede žadatel na svoje náklady.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 3. 2014
• 24/5/14/RM – rozhoduje na základě žádosti souhlasit s pokácením smrku na pozemku parc.  
č. 421/1 v k. ú. Bezděkov v místě křížení komunikací pouze za předpokladu doložení souhlasného 
stanoviska osadního výboru.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 25/5/14/RM – rozhoduje poskytnout osadnímu výboru Holubí Zhoř finanční příspěvek na dětský 
karneval 2014 ve výši 3.000 Kč.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2014
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• 26/5/14/RM – rozhoduje neposkytnout v roce 2014 dotaci Středisku rané péče SPRP Brno, 
Nerudova 7, 602 00 Brno. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 3. 2014
• 27/5/14/RM – rozhoduje neposkytnout v roce 2014 dotaci Centru pro zdravotně postižené kraje 
Vysočina, o.p.s., pracoviště Žďár nad Sázavou, Komenského 1, 591 01 Žďár nad Sázavou. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 15. 3. 2014
• 28/5/14/RM – rozhoduje poskytnout Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč, L. Pokorného 
15, 674 01 Třebíč dotaci ve výši 5.000 Kč. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 3. 2014
• 29/5/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku uchazeče Energy Benefit Centre a.s., Křenova 
438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210 a uzavřít s ním předloženou smlouvu o dílo na zpracování 
projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci „Snížení energetické náročnosti budovy 
Lánice 300, Velká Bíteš“ za cenu 57.000 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 30/5/14/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením dvou srostlých smrků na pozemku parc. č.  1342/2 
v k.ú. Velká Bíteš a dále rozhoduje souhlasit s pokácením 2 tújí a ořezem 2 jalovců na pozemku parc.  
č. 1341/8 v k.ú. Velká Bíteš, na tomto pozemku realizovat náhradní výsadbu druhově totožných 
dřevin a dřevo z kácených tújí nabídnout k odkoupení za cenu 400 Kč/prm.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 31/5/14/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce 
Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno a.s., Olomoucká 
174, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257, kterým se prodlužuje doba dokončení díla.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 3. 3. 2014
• 32/5/14/RM – rozhoduje souhlasit s pokácením keřů a pěti smrků na novém hřbitově na pozemku 
parc. č. 913 v k. ú. Velká Bíteš v rozsahu dle předloženého nákresu a realizovat na novém hřbitově 
náhradní výsadbu zeleně.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 9. 2014
• 33/5/14/RM – rozhoduje uzavřít s ČR – Státním pozemkovým úřadem nájemní smlouvu č. 33N13/51  
o nájmu pozemku parc. č. 849/1 - orná půda o výměře 931 m2 v k. ú. a obci Velká Bíteš a současně rozhoduje 
uzavřít dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti č. 33N13/51 za období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2013.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 34/5/14/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku Ing. arch. Vlastimila Kunčíka na zaměření  
a vyhotovení dokumentace skutečného stavu (pasportu) objektu Masarykovo náměstí č. p. 87, Velká 
Bíteš, radnice – zadní budova ve výši 27.400 Kč bez DPH.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2014
• 35/5/14/RM – schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 dle rozpočtového opatření města č. 1/2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2014
• 36/5/14/RM – bere na vědomí grantové tituly vypisované Krajem Vysočina a pověřuje informatika 
k podání žádostí o grantovou podporu projektů ICT Informační a komunikační technologie 2014  
z titulů A, B a Infrastruktura ICT 2014 z Fondu Vysočiny.
odpovědnost: informatik termín: 10. 4. 2014
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• 37/5/14/RM – rozhoduje nezapojit se do projektu „Sociální automobil“ dle žádosti Mezinárodního 
výukového centra HANDICAP+, Občanského sdružení SLEPÍŠI, Tasov 3, 675 79 Tasov. 
odpovědnost: rada města termín: 15. 3. 2014
• 38/5/14/RM – v působnosti valné hromady společnosti Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o. 
schvaluje plán investic pro rok 2014, analýzu finančního krytí investičních nákladů, plán tržeb  
a výdajů pro rok 2014. 
odpovědnost: jednatel termín: průběžně

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 29/13 KONANÉHO DNE 9. PROSINCE 2013 

• 1/29/13/ZM: určuje ověřovateli zápisu Jiřího Blahu a Ing. Libora Buchtu.
• 3/29/13/ZM: bere na vědomí příjmy a financování, výdaje k 31. 10. 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013
• 4/29/13/ZM: bere na vědomí daňové příjmy města k 30. 11. 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013
• 5/29/13/ZM: bere na vědomí rozpočtové opatření k rozpočtu města Velká Bíteš na rok 2013  
č. 13/2013 schválené radou města dne 4. 11. 2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 9. 12. 2013
• 6/29/13/ZM: schvaluje úpravu rozpočtu roku 2013 dle rozpočtového opatření města č. 14/2013.
odpovědnost: odbor finanční termín: 31. 12. 2013
• 7/29/13/ZM: schvaluje rozpočtové provizorium města Velké Bíteše na rok 2014 v předloženém 
znění.
odpovědnost: odbor finanční termín: 1. 1. 2014
• 8/29/13/ZM: bere na vědomí zápis osadního výboru Jindřichov ze dne 26.11.2013,  
č.j. MÚVB/8015/13 a volí předsedou  osadního výboru v části města Jindřichov Radomíra Holíka  
a členem tohoto výboru Magdu Strnadovou.
• 9/29/13/ZM: rozhoduje úplatně převést část pozemku parc. č. 1058/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře cca 130 m2 v k. ú. Velká Bíteš z majetku města Velká Bíteš s tím, že náklady 
spojené s geometrickým oddělením pozemku a vkladem KS do KN hradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 10/1/29/13/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemky parc. č. 1649 - zahrada o výměře 12 m2  
a parc.č.1650 – zahrada o výměře 13 m2 v k. ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do 
KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 10/2/29/13/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1655 - zahrada o výměře 36 m2  
v k. ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 10/3/29/13/ZM: rozhoduje úplatně převést pozemek parc. č. 1656 - zahrada o výměře 29 m2  
v k. ú. Velká Bíteš s tím, že náklady spojené s vkladem KS do KN uhradí kupující.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
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• 11/29/13/ZM: souhlasí s navrženými pozemkovými úpravami v k. ú. Březka u Velké Bíteše dle 
žádosti Státního pozemkového úřadu o stanovisko doručené dne 28.08.2013 pod č.j. MÚVB/5289/13.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 1. 2014
• 12/29/13/ZM: rozhoduje  odepsat  pohledávky za dlužné nájemné a služby za pronájem bytů. Jedná 
se o tyto pohledávky:
s tím, že odepsané pohledávky budou zohledněny při případném budoucím smluvním jednání  
s dlužníkem.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 12. 2013
• 13/29/13/ZM: vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.
odpovědnost: tajemnice termín: 12. 12. 2013

SOUHRN USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
VELKÁ BÍTEŠ Č. 30/14 KONANÉHO DNE 10. ÚNORA 2014 

• 1/30/14/ZM: určuje ověřovateli zápisu MUDr. Svatopluka Horka a Mgr. Aleše Koubka.
• 3/30/14/ZM: rozhoduje uzavřít Směnnou smlouvu a Kupní smlouvu o převodu vlastnictví  
k nemovitosti, v předloženém znění.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 28. 2. 2014
• 4/30/14/ZM: rozhoduje uzavřít smlouvu o přijetí úvěru ve výši 6.498 tis. Kč s Komerční bankou, 
a. s. na financování nákupu nemovitostí pro stavbu kruhového objezdu a parkoviště ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2014
• 5/30/14/ZM: schvaluje rozpočet města Velká Bíteš na rok 2014.
odpovědnost: odbor finanční termín: 28. 2. 2014
• 6/30/14/ZM: 
1. bere na vědomí důvodovou zprávu pořizovatele k návrhu na vydání Změny č.6 Územního plánu 
města Velká Bíteš formou opatření obecné povahy
2. souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných k návrhu Změny č. 6 Územního plánu města 
Velká Bíteš tak, jak byly vyhodnoceny v příloze č. 6 návrhu opatření obecné povahy č.1/2014
3. vydává Změnu č. 6 Územního plánu města Velká Bíteš podle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů ( stavební 
zákon ), za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst.2 stavebního zákona ve spojení s § 55 odst. 2 téhož 
zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti ve znění pozdějších 
předpisů, § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů ve 
spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona, formou opatření obecné povahy, jak je 
obsaženo v předloženém návrhu
4. ukládá odboru výstavby a ŽP Městského úřadu Velká Bíteš zajištění zpracování čistopisu Změny  
č. 6 ÚP města Velká Bíteš a dokumentace právního stavu po vydání Změny č. 6 ÚP města Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 10. 6. 2014
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• 7/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající v přeřazení části 
pozemku p. č. 78/33 – orná půda v k. ú. Bezděkov u Velké Bíteše o ploše cca 1500 m2 z výhledové 
plochy pro bydlení venkovského typu (Bv) do zastavitelné plochy pro bydlení v rodinném domě  
s možností drobné podnikatelské činnosti, dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 8/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající ve změně 
funkčního využití  pozemku p. č. 2444 – ovocný sad o výměře 4216 m2 v k. ú. Velká Bíteš  z plochy 
zahrad a sadů (Pz)  na zastavitelnou  plochu  pro bydlení v rodinných domech, dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 9/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající ve změně 
stávající plochy luk a pastvin na  části pozemku p. č. 472/3 – TTP v k. ú. Košíkov o ploše cca 1960 m2 
na zastavitelnou  plochu  pro bydlení v rodinném domě, dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 10/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající v přeřazení 
pozemku p. č. 156/2 – orná půda v k. ú. Košíkov  o ploše  40 m2 z plochy veřejného prostranství 
do zastavitelné plochy pro bydlení  v rodinném domě s možností  umístit v této zastavitelné ploše  
soukromou účelovou komunikaci, která bude zpřístupňovat pozemky navazující na stávající  
zastavitelnou plochu pro bydlení, dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 11/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající v požadavku 
na zařazení pozemků p. č. 4634 - orná půda  o výměře 3464 m2, p. č. 4635 - orná půda o výměře 
3204 m2 a  části pozemku p. č. 4633 – orná půda o výměře cca 939 m2 vše v k. ú. Velká Bíteš  do 
zastavitelné  plochy  pro podnikatelské aktivity (Va) a  v zařazení další části pozemku p. č. 4633 – orná 
půda o výměře cca 2050 m2  v k.ú. Velká Bíteš do zastavitelné plochy pro bydlení s podnikatelskými 
aktivitami (Bp), dle návrhu.
 ZM dále  rozhoduje nezařadit  do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu,  spočívající v požadavku na 
zařazení části pozemku p. č.4633 – orná půda o výměře cca 5200 m2 v k. ú. Velká Bíteš  do zastavitelné  
plochy  pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp), dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 12/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající ve změně 
využití plochy na pozemku p. č. 2212/1 – TTP  v k. ú. Velká Bíteš  z plochy sportu, hřiště (Os) na  
zastavitelnou  plochu pro občanskou vybavenost (Ov), dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 13/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající  
v požadavku na změnu zařazení pozemku p. č. 4521 - orná půda  o výměře 5174 m2 v k. ú.Velká 
Bíteš z funkční plochy pro bydlení předměstského typu  (Bm) včetně  plochy pro místní 
komunikaci do funkční  plochy pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) dle návrhu 
s tím, že v  jižní části pozemku (v rozsahu návrhu dílčí změny 7-25 v sousedním výrobním 
areálu) bude  vypuštěna  plocha pro místní komunikaci a bude zachováno funkční využití 
plochy bydlení předměstského typu (Bm).
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
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• 14/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající ve změně 
zařazení severní části pozemku p. č. 4521 - orná půda  v k. ú.Velká Bíteš o ploše cca 1400 m2 z funkční 
plochy pro bydlení předměstského typu  (Bm) do funkční  plochy  pro bydlení s podnikatelskými 
aktivitami (Bp) dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 15/30/14/ZM: rozhoduje nezařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající ve změně 
zařazení jižní části pozemku p. č. 4521 - orná půda  v k. ú.Velká Bíteš o ploše cca 3995 m2 (v rozsahu 
návrhu dílčí změny 7-25 spočívající ve změně funkčního využití části sousedního výrobního areálu 
na  plochu bydlení Bm ) z funkční plochy pro bydlení předměstského typu  (Bm) do funkční  plochy  
pro bydlení s podnikatelskými aktivitami (Bp) dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 16/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající ve změně 
funkčního využití  části pozemku p.č.2501 – TTP v k. ú. Velká Bíteš o ploše cca 210 m2  z plochy luk 
a pastvin (Pl)  na  plochu  rekreačních chat a zahrádek (Zr), dle návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014
• 17/30/14/ZM: rozhoduje zařadit do Zadání Změny č. 7 ÚP dílčí změnu, spočívající ve změně 
navrhovaného funkčního využití stávajícího průmyslového areálu ve Velké Bíteši  v  ul. Pod 
Spravedlností na pozemcích 2215/2, 2215/1, 2214/1, 2214/2, 2213/2 a 2213/1 v k.ú. Velká Bíteš  jako 
návrhové plochy Os a Ov   zpět  na  plochu stávající drobné výroby a výrobních služeb (Vd), dle 
návrhu.
odpovědnost: odbor výstavby a ŽP termín: 15. 4. 2014

INZERCE 

Zdraví a kondice potěší vás  nejvíce. Hubněte s námi. Tel. č. 603 734 250.

Prodám byt 2+1, krásný, slunný. Tel. č. 776 275 007.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

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, 59501, 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 květen 2014: 18. dubna 2014. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.
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Prodejní výstava výrobků klientů  
Domova bez zámku a dětí z Mateřské školy  
Masarykovo náměstí a Lánice ve Velké Bíteši.

Slavnostní vernisáž se uskuteční v úterý 15. dubna v 16 hodin 
ve Výstavní síni Klubu kultury.

Výtěžek z prodeje bude věnován na nákup výtvarného materiálu.

Prodáváte nebo kupujete nemovitost?

       
  

                    

Bezpečně Vás provedu celým realitním obchodem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Michal Brázdil E-mail: michal.brazdil@re-max.cz
certifikovaný realitní poradce www.re-max.cz/atraktivplus

Karlov 261, Velká Bíteš 773 500 753   
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Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek
Pátek:

7.45 – 16.00 hodin
7.45 – 16.00 hodin
7.45 – 18.00 hodin
7.45 – 16.00 hodin
7.45 – 16.00 hodin
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Datum a čas konání:
Hostující vinařství:
Hudební doprovod: 

Cena:

25. dubna 2014 v 19.00 hodin

Zámecké vinařství Bzenec

Country skupina „NacoNoty“

280,- Kč 
cena zahrnuje ochutnávku devíti vzorků vín
a výběrů ze sýrů holandského a francouzského typu



Jahodové jaro: široká nabídka stáleplodících i velkoplodých odrůd, truhlíkové jahody, lesní jahody, 
ananasové jahody, NOVINKA: malinové jahody

Království drobného ovoce: maliny, ostružiny, ostružinomaliny, borůvky- kanadské i  kamčatské, 
brusinky, klikvy, rybízy, angrešty, muchovník, goji, klanopraška čínská, minikiwi, fíkovník, velkoplodé 
rakytníky, lísky, aronie

Ovocné stromy: švestky odolné vůči šárce, rezistentní jabloně, hrušně, třešně – včetně 
samosprašných, višně, meruňky, broskve, ořešáky, mišpule, oskeruše, jeřáby, SLOUPOVITÉ 
A VŘETENOVÉ JABLONĚ

Bylinkové jaro: levandule, tymiány, šalvěje, oregána, bobkový list, rozmarýn, saturejka, bazalka, 
máta, stévie a další (od dubna)

Dále nabízíme: okrasné keře, trvalky, skalničky a  skalkové jehličiny, kyselomilné rostliny, okrasné 
stromy, tuje a jiné rostliny vhodné pro živé ploty, trávy, solitérní vzrostlé stromy a jehličiny, substráty 
a kůru, hnojiva, postřiky, osiva a cibuloviny

Budova Zahradního centra, zaměřená na interiér, vám nabízí:
pokojové rostliny, kvetoucí i okrasné listem, orchideje, sukulenty, keramické květináče, vázy a doplňky, plasto-
vé interiérové květináče a obaly, svíčky a dárkové předměty, dekorace, sezónní dekorace, dárková vína

Od dubna: široká nabídka letniček a balkonových rostlin
Přijeďte si vybrat rostliny přímo k pěstiteli!! 

Plánované jarní akce:
26. 4. 2014 Jarní sázení v  Zahradě Matúšů: nejširší nabídka letniček v  sezóně, dílna pro děti, 
bylinkový ráj – prodej bylinek, jak je využít, občerstvení z bylinek

Otevírací doba Zahradního centra: NOVĚ CELOROČNÍ PRODEJ
Po – Pá 9.30 – 17.30 
So 8.00 – 13.00

Kde nás najdete:
Horní Lhotice
Kralice nad Oslavou

GPS: 49°12‘28.661“N, 16°13‘11.738“E

tel.: 728 015 574
e-mail: info@zahradamatusu.cz

Jaro plné ovoce a bylinek
                              v  Zahradě Matúšů

www.zahradamatusu.cz
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