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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
se začátkem května měníme dopravní systém v ulici Tyršova.  
V úsecích od křižovatky Zahradní - Tyršova po SOŠ Jana Ti-
raye a dále od polikliniky směrem k Lánicím budeme nyní 
jezdit pouze jednosměrně. Důvodem je řešení dlouhodobě pro-
blematické dopravní situace na Tyršové a nového nastavení 
systému parkování automobilů v obou jednosměrných úsecích,  
a to v souladu se zákonem o silničním provozu. V této souvis-
losti vás prosím o dodržování zákazu parkování, vyplývajícího 
z uvedeného dopravního předpisu, na komunikaci v úseku ulice 
mezi SOŠ Jana Tiraye a poliklinikou. Na tento bude již od počátku pravidelně dohlížet měst-
ská policie. Jen tak spolu všichni můžeme nastavit přijatelný dopravní režim pro obyvatele  
a návštěvníky v ulici Tyršové.

V dubnu jsme konečně obdrželi písemné oznámení o přiznaném nároku na dotaci ve výši 
37 miliónů Kč na projekt rekonstrukce a rozšíření mateřské školky na Masarykově náměstí. 
Celková předpokládaná hodnota stavby je 51 mil. Do září proto chceme od architekta Vlasti-
mila Kunčíka mít zpracovanou prováděcí dokumentaci stavby, následně vypíšeme výběrové 
řízení, které by mělo být uzavřené do konce roku. Zahájení prací předpokládáme na počátku 
příštího roku 2020.

Závěrečná etapa revitalizace základní školy pokračuje ve velmi vysokém tempu. Z důvodů 
provádění prací na historické fasády objektu na nároží objektu Tišnovská – náměstí  Osvobo-
zení  bylo nutné umístit lešení bezprostředně vedle stávajícího přechodu pro chodce. Z tohoto 
důvodu jsme pro zajištění bezpečnosti chodců zrušili dočasně tento přechod pro chodce od 
parčíku před ZUŠ. Prosím veřejnost o pochopení vzniklé situace a přizpůsobení svých pěších 
tras kolem školy tomuto omezení. S majitelem sousední nemovitosti panem Viždou jsme se 
dohodli, že k postavení lešení a opravě severního štítu historické budovy budeme moci vy-
užít i přilehlou střechu jeho rodinného domu a dvůr. Navíc se nám s ním podařilo dojednat 
koupi pruhu jeho zahrady, přiléhající ke stávajícímu úzkému vjezdu do dvorního traktu školy,  
který tak bude mít nově potřebných 4,5 m. 

Z Kraje Vysočina jsme byli vyrozuměni, že plánovaný dům pro seniory s kapacitou padesáti 
lůžek byl doporučen zastupitelstvu kraje pro zařazení do krajské sociální sítě. O zařazení bude 
hlasovat Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém nejbližším zasedání. To je rozhodující pro při-
znání státních provozních příspěvků. 

Dům pro seniory má stát v bezprostřední blízkosti stávajícího sídliště U Stadionu na po-
zemcích, které město předloni koupilo. Dotační titul, na který v této souvislosti čekáme,  
bude vypsán na podzim. V současnosti dokončujeme proces územního řízení pro uvedenou 
stavbu a chceme mít žádost připravenou tak, abychom ji mohli podat první den, první minutu 
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po otevření dotační výzvy. Tak, jak jsme to udělali s projektem na mateřskou školku na Masa-
rykově náměstí. Nesmíme však současně zapomínat na to, že v případě realizace domova to 
pro město a jeho rozpočet bude znamenat nutnost nalezení vlastních zdrojů k doplnění případné 
dotace, a to ve výši cca 30 milionů Kč.

V průběhu května a června budou prováděny renovace koupelen s toaletou v jednotlivých 
bytech městského Domova s pečovatelskou službou U Stadionu. Navíc dostane tento objekt do 
poloviny června novou střešní krytinu. Příslušné smlouvy s dodavateli prací jsou již podepsány.

Ještě v prvním pololetí bude opravena část místní komunikace spojující Jáchymov a Holubí 
Zhoř. V bezprostředním okolí obou obcí vyžaduje cesta jen drobné opravy, stačí nástřiky a zadr-
cení, to plánujeme až v následujících letech. Kritická je prostřední část. Náklady na její opravu 
budou činit zhruba 900 tisíc korun.

Opět se vracím k dotazům občanů na zápach z bioplynové stanice (BPS) u zemědělského 
areálu BIKOS. Samotná bioplynová stanice nezapáchá. Na rozdíl od tekutého digestátu, který 
je vedlejším produktem celého procesu BPS. Ten je nutno z podzemních nádrží  BPS několikrát 
za rok odčerpat a odvézt a aplikovat na pole. Důležité je po aplikaci postřiku digestátu jeho 
následné zaorání, a to pro minimalizaci zápachu. Komunikujeme s panem Šromem, jednatelem 
firmy B-Bio, bohužel ne vždy je komunikace dokonalá. Pan Šrom slíbil, že plánované vyvážení 
digestátu bude včas avizovat a město o této činnosti bude informovat občany na webových 
stránkách města. Doufám, že se nám vzájemnou intenzivnější komunikací podaří situaci zlepšit.

V souvislosti s BPS je však nutno zmínit, že tato stanice je dodavatelem tepla pro centrální 
městskou kotelnu na sídlišti U Stadionu.  V uplynulé topné sezóně téměř nebylo nutno v této 
kotelně potřeba spalovat zemní plyn. Ten je totiž doplňujícím a záložním zdrojem. Cena za 
GJ dodaného tepla z bioplynové stanice byla 150 Kč. To znamená poloviční vstupní náklad 
komodity, oproti zemnímu plynu. Pro obyvatele bytů tak celková finanční úspora za zajištěné 
služby spojené s dodávkou tepla po připojení teplovodu z BPS do centrální kotelny dosáhla 
více jak dvaceti procent. A to i přes fakt, že některé části sídlištních rozvodů mají tepelné ztráty 
15 procent. Rekonstrukci teplovodů připravujeme jako součást revitalizace sídliště U Stadionu. 
Náklady se sice promítnou do nájemného, ale měly by být vykompenzovány úsporou za topení. 
Současné ztráty na teplovodu musí dnes obyvatelé také zaplatit. Stále držíme koncepci centrální 
kotelny, na jejíž teplovod chceme v budoucnosti napojit i plánovaný domov pro seniory. 

Milan Vlček, starosta města

ZVEME VÁS

Sobota 4. května v 5.00 hodin 
POUTNÍ ZÁJEZD NA TURZOVKU 
Odjezd od kostela sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš
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Neděle 5. května 2019 v 10.30 hodin – semifinále, ve 14.30 hodin – finále
GRAND PRIX MĚSTA VELKÉ BÍTEŠE – v kulturistice, bodyfitness, 
bikiny fitness a physique mužů a fitness děti – nominační soutěž na MČR
Vstupné: 200 Kč
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Irena Pokorná ve spolupráci s Informačním centrem a Klubem kultury

Úterý 7. května 2019 v 15.00 hodin
BESÍDKA KE DNI MATEK
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš

Středa 8. května 2019 od 13.00 hodin
TRADIČNÍ ŽEHNÁNÍ MOTOREK S MODLITBOU ZA MOTORKÁŘE
Na parkovišti u První brněnské strojírny – směr Vlkov. 
Ve 13.00 hodin sraz, ve 14.00 hodin žehnání a v 15.00 hodin vyjížďka. 
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Sobota 11. května 2019 v 8.00 hodin
TURNAJ VE VOLEJBALU - ŽÁKYNĚ
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš

Sobota 11. května 2019 v 8.30 hodin
14. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU „ZPĚT K PRAMENŮM“
Sraz účastníků v 8.30 hodin na návsi před kaplí sv. Magdalény v Jasenici.
Odjezd autobusu z Velké Bíteše 11. 5. v 8.00  zpět asi v 17.00 hodin, 
po skončení pochodu bude hrát country kapela z Velkého Meziříčí  WEGET. 
Bližší informace na tel. 606 115 152, email: tondasmaha@seznam.cz
Organizují: Přátelé obce Jasenice

Úterý 14. května 2019  od 8.00 do 16.00 hodin
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  
Do mateřských škol ve Velké Bíteši, t.j. Mateřské školy U Stadionu 
a Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně MŠ Lánice) na školní rok 2019/2020.
Organizují: Mateřské školy ve Velké Bíteši

Úterý 14. května 2019 v 16.00 hodin 
„ASTROLOGIE DEVÍTI PLANET“ – přednáška Petry Tomšíkové
Vstupné 150 Kč, výstavní síň Klubu kultury, Masarykovo náměstí 5 ve Velké Bíteši 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s Petrou Tomšíkovou
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Úterý 14. května 2019 v 19.00 hodin
KONCERT BHP - INDIGO QUARTET
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje Bítešský hudební půlkruh

Středa 15. května 2019 ve 14.00 hodin
SENIORKLUB
Povídání a promítání z cesty po východní Austrálii – Božena Porupková.
V přísálí kulturního domu,Vlkovská 482, Velká Bíteš.
Organizuje: Seniorklub

Středa 15. května 2019 v 16.00 hodin
ŠKOLENÍ NEJEN PRO SENIORY
V rámci programu ,,Jedu s dobou“ – školení z pravidel silničního provozu, 
novinky z pravidel. Možnost domluvit si zkušební jízdu 
na Polygonu v Jihlavě – škola smyku. Školení i zkušební jízda zdarma.
Organizuje: Seniorklub

Čtvrtek 16. května 2019 od 6.30 do15.30 hodin
ZÁPIS DĚTÍ DO DĚTSKÉ SKUPINY KROKOČÁNEK
K docházce budou přijaty děti od 2,5 roku věku. 
Přihlášky do 12. 5. na email: krokocanek@seznam.cz. Více informací na www.krokocanek.cz.
Krokočín 59
Organizuje: Dětská skupina Krokočánek

Od 16. května do 19. května 2019 čt – pá 9.00 – 17.00, so – ne 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hodin
„CELOROČNÍ TVOŘENÍ – NAŠE POTĚŠENÍ“
Srdečně zveme na výstavu prací dětí z Dětské psychiatrické nemocnice Velká Bíteš, 
které tvoří v rámci pracovní terapie v dílnách a v rámci výuky ZŠ při DPN.
Vchod na výstavu je ze dvora DPN U Stadionu 285.
Organizuje: Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš

Čtvrtek 16. května 2019 v 15.00 hodin 
POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII
Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu, Velká Bíteš

Pátek 17. května 2019 od 16.30 hodin
NOC KOSTELŮ
Kostel sv. Jana Křtitele, Velká Bíteš
Organizuje: Římskokatolická farnost ve Velké Bíteši



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

7Květen 2019  |

Sobota 18. května 2019 od 8.00 hodin
41. JINOŠOVSKÉ STUDÁNKY
Organizuje: ZO Český zahrádkářský svaz Jinošov za podpory OÚ Jinošov, OÚ Hluboké  
a OÚ Krokočín

Neděle 19. května 2019 od 14.00 hodin
POHÁDKOVÝ LES
Starty skupin mezi 14.00 a 15.00 hodinou od bítešské radnice, zakončení na farní zahradě.  
Pro děti připraveno napínavé putování kouzelným lesem, ze kterého nikdo neodejde s prázdnou.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL

Neděle 19. května 2019 v 16.30 hodin – farní zahrada (při nepříznivém počasí  
v kostele sv. Jana Křtitele)
Pondělí 20. května 2019 v 10.00 hodin – Kulturní dům, Vlkovská 482, Velká Bíteš
DIVADLO VÍTI MARČÍKA S POHÁDKAMI ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA A BAJAJA
Loutkové divadlo, které pobaví celou rodinu. Předlohy pohádek jsou pro Víťu Marčíka 
pouze nosičem sdělení, že všichni žijeme v jednom společném světě. Tématem všech jeho 
opusů je vztah naplněný láskou a porozuměním.
Organizuje: Kolpingova rodina a KDU-ČSL Velká Bíteš s podporou ICaKK

Úterý 21. května 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BABY CLUB – hrací odpoledne pro děti od dvou let
V Mateřské škole Lánice
Organizuje: Mateřská škola Lánice

Pátek 24. května 2019 od 17.00 hodin
NOC KOSTELŮ V JINOŠOVĚ
Jinošov, kostel sv. Petra a sv. Pavla
Organizuje: Římskokatolická farnost Jinošov

Sobota 25. května 2019 v 8.00 hodin
ZÁVODY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš

Sobota 25. května 2019 v 9.00 hodin
VÝLET NA KOLE 
Trasa výletu: Velká Bíteš – Nové Sady – Tasov – Panský mlýn – Kamenná – Budišov –  
Mihoukovice – Pyšel – Zahrádka – Ocmanice – Naloučany – Pucov – Velká Bíteš (45 km)
Sraz u fotbalového stadionu
Organizuje: Seniorklub
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Neděle 26. května 2019 v 9.30 hodin
SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 
V kostele sv. Jana Křtitele ve Velké Bíteši
Organizuje: Římskokatolická farnost Velká Bíteš

Úterý 28. května 2019 od 15.00 do 17.00 hodin
BAREVNÉ NÁVŠTĚVNÍ ODPOLEDNE – tentokrát na školní zahradě
Organizuje: Mateřská škola U Stadionu

Od 30. května do 9. června 2019
PŘÍRODA – ČLOVĚK, MYSLIVOST – UMĚNÍ – výstava myslivosti Josefa Loupa 
a fotografií Otty Valeše
30. 5. v 15.00 hodin – vernisáž výstavy ve výstavní síni Klubu kultury
Výstavní síň Klubu kultury a výstavní sál Městského muzea, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Nezávislé sdružení Myslivečtí spisovatelé Moravy a Slezska ve spolupráci se 
ZŠ Velká Bíteš, Městským muzeem a Informačním centrem a Klubem kultury

Pátek 31. května 2019 od 8.00 do 12.00 hodin
BÍTEŠSKÝ DĚTSKÝ DEN 
Den dětí Klubu kultury od 8.30 do 12.00 hodin, TJ SPARTAK od 15.00 hodin
Prostranství před kulturním domem, přísálí kulturního domu, 
dětské hřiště u sokolovny a velká sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury ve spolupráci s TJ Spartak a záchrannými 
složkami

Pátek 31. května 2019 v 16.00 hodin
SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ V RÁMCI ZUŠ OPEN
Kulturní dům, Vlkovská 482 Velká Bíteš 
Organizuje: Základní umělecká škola Velká Bíteš

PŘIPRAVUJEME

Sobota 1. června 2019 od 11.00 do 14.00 hodin
XXVI. ROČNÍK SRAZU VETERÁNŮ VYSOČINA 2019
Masarykovo náměstí, Velká Bíteš
Organizuje: Veteran Praga Car Club Brno

Neděle 2. června 2019 v 9.00 hodin
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU KE DNI DĚTÍ – MLÁDEŽ
Sportovní hala TJ Spartak
Organizuje: TJ Spartak z.s. Velká Bíteš
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Sobota 8. června 2019 od 14.00 hodin
BÍTEŠSKÝ BEERFEST – II. ROČNÍK
Vystoupí: ARGEMA, Renovace Rock, The Desperate Mind, Robur rock, Zimour
Cihelna, areál kynologického klubu Velká Bíteš
Předprodej vstupenek v Turistickém informačním centru, Masarykovo náměstí 5, Velká Bíteš
Organizuje: Michal Kratochvíl

Neděle 9. června 2019 ve 14.00 hodin
KRÁLOVNIČKY 
Březské u Velké Bíteše
Svatodušní obchůzka dívek po vsi s prováděním obřadních zpěvů a tanců. Žehnání ratolestí 
v pátek 7. června v 18.00 hodin při večerní mši svaté ve farním chrámu sv. Jana Křtitele 
ve Velké Bíteši.
Organizuje: Muzejní spolek Velkobítešska

Neděle 23. června 2019 v 15.00 hodin
MLADÉ BÍTEŠSKO
V programu vystoupí místní dětské folklorní skupiny a soubory 
Pódium vedle kulturního domu, Vlkovská 482, Velká Bíteš
V případě nepříznivého počasí budou akce přesunuty do sálu kulturního domu. 
Organizuje: Informační centrum a Klub kultury

ZPRÁVY Z RADNICE

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Město Velká Bíteš přijme do pracovního poměru úředníka/úřednici

1. referent/referentka odboru správního 
Pracovní náplň zejména: výkon přestupkové agendy, výkon státní správy na úseku voleb 
a na úseku evidence obyvatelstva, výkon funkce metodika spisové služby
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Termín odevzdání přihlášky: do 10. 5. 2019 do 11.00 hodin
Požadavky: 
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
 •  znalost právních předpisů vztahujících se k požadovanému výkonu práce (zejména 

zákon č. 250/2016 Sb., zákon č. 251/2016 Sb., zákon č. 500/2004 Sb., v platném 
znění)

 • výborná znalost práce s PC 
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 • dobré komunikační schopnosti
 • samostatnost, rozhodnost a pečlivost
Dále výhodou:
 •  zvláštní odborná způsobilost při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní 

správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a ma-
jetku  

 • praxe ve veřejné správě

2. referent/referentka odboru majetkového
Pracovní náplň zejména: vyřizování agendy na úseku investorské činnosti města, příprava, 
realizace určených investičních a neinvestičních akcí města, agenda získávání dotací,  
příprava výběrových řízení, provádění technického dozoru stavebníka, příprava a zajišťo-
vání dokumentace pro stavební povolení
Pracovní poměr: na dobu určitou (zástup po dobu mateřské a rodičovské dovolené) 
Termín odevzdání přihlášky: do 27. 5. 2019 do 17.00 hodin
Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru technického směru  
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • výborná znalost práce na PC 
 • samostatnost, spolehlivost
Dále výhodou:
 • vzdělání ve studijním oboru stavebního směru  
 • zkušenost s výkonem činnosti investičního referenta
 • zkušenost s přípravou a realizací staveb
 • praxe ve veřejné správě, zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek

Další požadavky a náležitosti písemné přihlášky jsou uvedeny na úřední desce Městského 
úřadu Velká Bíteš a na webových stránkách města (http://www.velkabites.cz).

Radka Klímová, tajemnice

SLUŽBA PRO SENIORY 65+ A HANDICAPOVANÉ PŘIJÍŽDÍ  
I DO VELKÉ BÍTEŠE

Od 2. května 2019 přijímáme Vaše objednávky na přepravu službou PRO SENIOR 
Město Velká Bíteš.

PROČ a S JAKÝM CÍLEM?
Chceme:
 •  pomoci znevýhodněným lidem překonat vzdálenosti tím, že jim zajistíme dopravní 

obslužnost 
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 •  aby nikdo nemusel rezignovat na své potřeby se slovy: „ale já se tam přece nedo-
stanu“

Služba je určena občanům s trvalým pobytem na území města Velká Bíteš, a to starším 
65 let nebo držitelům platného průkazu ZTP a ZTP/P.

Služba bude prováděna na CELÉM území města Velká Bíteš, tj. i z/do MÍSTNÍCH 
ČÁSTÍ – Ludvíkov, Košíkov, Jindřichov, Jestřabí, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov,  
Bezděkov, Pánov.

 
Zavezeme Vás tam, kam už Vás nohy nemohou donést – RYCHLE, BEZPEČNĚ, 

KOMFORTNĚ:

ZA ZDRAVÍM:  K VYŘÍZENÍ POTŘEBNÉHO:
• ordinace praktických lékařů • na místní úřady a instituce
• ordinace stomatolologické péče • městský úřad
• poliklinika • úřad práce
• odborní lékaři • česká pošta 
• rehabilitace
• lékárny

ZA VZPOMÍNKOU:
• hřbitovy

 
Provozní doba služby: pracovní dny 6.30 – 8.30 hod. a 11.30 – 13.30 hod.
Cena služby: 20,- Kč/1 nástup do vozidla/1 osoba
Cena pro doprovod 20,- Kč/1 nástup do vozidla/1 osoba, vyjma jedné osoby doprovázející 
oprávněnou osobu jako držitele průkazu ZTP/P, která má službu zdarma.
POŽADOVANÝ TERMÍN PŘEPRAVY JE NUTNÉ SI DOMLUVIT DOPŘEDU!!!  
Objednávka služby: telefonická objednávka oprávněného občana uzavřená minimálně  
1 pracovní den předem.

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO OBJEDNÁNÍ PŘEPRAVY: 602 530 270

POSTUP PRO ZÁJEMCE O PŘEPRAVU

PRVNÍ KROK:
V prvním kroku si zkontrolujte, jestli se Vás vůbec možnost poskytnutí přepravy služ-

bou PRO SENIOR týká. Musí být současně splněny níže uvedené body: 
 1.  bydlíte ve Velké Bíteši nebo spravovaných částech Ludvíkov, Košíkov, Jindřichov, 

Jestřabí, Březka, Holubí Zhoř, Jáchymov, Bezděkov či Pánov;
 2.  potřebujete si zajistit přepravu v rámci výše uvedených lokalit, netýká se cest do 

jiného města;
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 3.  jste BUĎ senior ve věku 65 let a více a jste již natolik nesoběstačný, že se pro své 
zdravotní problémy či sníženou schopnost pohybu nejste objektivně schopen sám 
dostat tam, kam potřebujete; 

 4.  NEBO jste osobou se zdravotním postižením, držitelem průkazů mimořádných vý-
hod ZTP, ZTP/P bez ohledu na věk;

 5.  Splňujete alespoň jeden z předchozích bodů a současně Vaše potřeba dopomoci ale 
není tak vysoká, že byste se nebyl schopný pohybovat sám bez asistence sociální 
služby, nebo by bylo zapotřebí přepravy speciálním automobilem s upravenou se-
dačkou, kotvením pro invalidní vozík apod. Město totiž není oprávněno takovou 
sociální službu poskytovat a nemá na ni ani potřebné vybavení. 

DRUHÝ KROK:
Druhým krokem je vyplnění a podání ŽÁDOSTI o poskytování služby PRO SENIOR 

Město Velká Bíteš. 
K uvedenému slouží ŽÁDOST o poskytnutí služby PRO SENIOR, kterou s Vámi vypl-

níme v kontaktním místě: kancelář Technických služeb Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 
88, 595 01 Velká Bíteš. Vaše žádost bude obratem posouzena. Pokud splňujete podmínky 
pro zavedení služby, je Vám k podpisu připravena SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ 
SLUŽBY PRO SENIOR. Současně Vám vydáme i PRŮKAZKU, která Vás opravňuje 
k objednávání a využívání přepravy a Vy si předplatíte podle svého uvážení 5 či 10 jízd. 

Auto Senior taxi.  |  Foto: Josef Jelínek
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SMLOUVA je uzavřena na dobu neurčitou, PRŮKAZKA je platná do vyčerpání Vámi 
uhrazeného kreditu – počtu jízd. 

TŘETÍ KROK:
K ukončení poskytování přepravy službou PRO SENIOR může dojít zánikem 

SMLOUVY – pokud vyprší platnost PRŮKAZU a není již na další období prodloužen,  
je k tomuto datu automaticky ukončena i SMLOUVA. 

K ukončení poskytování služby dochází také při úmrtí klienta, nebo v okamžiku,  
kdy tento již z důvodu stáří nebo zhoršeného zdravotního stavu potřebuje hlubší a častější 
dopomoc, a přeprava typu PRO SENIOR mu už nedostačuje. 

Ve všech takových případech je potřeba vrátit klientský PRŮKAZ provozovateli. 
Ze strany provozovatele dochází k ukončení poskytování služby při rozhodnutí o zrušení 

služby přepravy PRO SENIOR. 
Poskytovatel také může jednostranně službu ukončit bez výpovědní doby při opako-

vaném porušování podmínek přepravního řádu klientem: nepřipoutání se bezpečnostním 
pásem, nástup jízdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, poškozování nebo 
znečišťování vozidla, nerespektování zákazu konzumace potravin, obtěžování nevhodným 
chováním (vulgární, agresivní…).

Alena Malá, místostarostka města

ŠKOLY

BRIGÁDA NA PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ V LÁNICÍCH
 
Mateřská škola v Lánicích má 

originální a jedinečnou přírodní 
zahradu, která potřebuje pravi-
delnou péči. Máme zde jak různé 
okrasné keře, stromy a trávy,  
tak i užitkové typy rostlin. Děti 
si mohou ochutnat rybíz, jahody, 
ostružiny, maliny a podobně. Ne- 
tradiční vzhled zahrady tvoří rů- 
zné dřevěné prvky a volně usa-
zené kameny. 

Protože jaro již kalendářně na-
stalo, musela se zahrada na tuto 
změnu připravit. Rozhodli jsme 
se poprosit o pomoc rodiče na- Brigáda na školní zahradě.  |  Foto: Archiv MŠ
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šich děti a zavést tak i novou tradici spolupráce rodičů a školy.  Zájem ze strany rodičů nás 
upřímně překvapil a brigáda se tak uskutečnila odpoledne 4.4 2019. Byl velice větrný den 
a podmínky na práci se tak opravdu ztížily. Přesto to nikoho neodradilo, udělalo se velice 
mnoho práce a zahrada je tak připravena na novou sezónu. 

Rádi bychom poděkovali všem rodičům i prarodičům, kteří se brigády zúčastnili.  
Vaší pomoci si velice vážíme a děkujeme.

Kolektiv zaměstnanců MŠ Lánice

VESELÁ ŠKOLKA UKLÍZELA POD ZÁŠTITOU  
AKCE ČISTÁ VYSOČINA

Každým rokem chodily děti z Veselé školky v rámci Dne Země do ulic, aby očistily as-
poň kousek naší Země od odpadu. V letošním roce jsme se pustili do úklidu o něco dříve, 
protože probíhal pod záštitou akce Čistá Vysočina. Záměr byl stejný, zkulturnit a zbavit 
přilehlé ulice školky odpadků. Děti se na očištění prostředí kolem školky těšily. Zapojili se 
i rodiče, kteří dětem dali pracovní rukavice. Úlovek byl bohužel veliký, ale s dětmi věříme, 
že za rok najdeme odpadu méně (na zemi a více ho bude v koši).

Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

DĚTI Z MŠ LÁNICE NA BALINÁCH 

Čtvrtek 10. 4. 2019 byl pro většinu lidí obyčejný, všední den, ale pro děti ze tříd Berušek 
a Sluníček z MŠ Lánice to byl den přímo sváteční. Jely totiž na výlet do zemědělské 

usedlosti se zážitkovou zahradou v Balinách u Velkého Meziříčí.

Společné foto.  |  Foto: Archiv MŠ
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Děti se velmi těšily nejen na jízdu auto-
busem, ale také na připravený program

pod názvem Čí je to kožíšek? Děti našly 
kousek kožíšku a během pátrání po jeho 
majiteli poznávaly jednotlivé zástupce 
ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců. 
Seznámily se s jejich charakteristickými 
znaky a způsobem života. Nakonec zjistily,  
komu kožíšek patří. 

A co byl pro děti největší zážitek? Malé 
kůzlátko, které se nejprve napilo mlíčka  
z láhve a potom vesele poskakovalo mezi 
dětmi. Dětem se výlet líbil a už teď se těší na další.

Učitelky ze tříd Berušek a Sluníček

PRVNÍ JARNÍ DEN VÍTALY DĚTI Z VESELÉ ŠKOLKY

Už třetím rokem vyšly děti všech tříd Veselé školky do ulic, aby přivítaly první jarní den. 
Lidé, kteří naše děti potkali, dostali kytičku z papíru, aby jim zpříjemnila den. Krásný první 
jarní den šly děti popřát i do domova pro seniory. Tam děti potěšily babičky a dědečky 
jarními písněmi doprovázenými tanečky. Úsměv na rtech vykouzlil seniorům nejen tanec 
a zpěv, ale i květina.

Kolektiv zaměstnanců MŠ U Stadionu

POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKADEMII

Veselá školka U Stadionu srdečně zve 
všechny rodiče, prarodiče, přátele a příz-
nivce školy na již tradiční Školní akade-
mii, která se koná ve čtvrtek 16. května 
2019 v15.00 hodin v kulturním domě ve 

Velké Bíteši. Svými vystoupeními vás děti zavedou do 
svého světa her, pohádek, písniček a tance. Vystoupí rov-
něž děti z „Bítešánku“ a taneční skupiny Mighty Shake.

Jiřina Janíková, ředitelka MŠ

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

Zápis k předškolnímu vzdělávání  do mateřských škol ve Velké Bíteši, t.j. Mateřské 
školy U Stadionu  a Mateřské školy Masarykovo náměstí (včetně MŠ Lánice), na školní 
rok 2019/2020 se koná v úterý 14. května 2019  v době od 8.00 do 16.00 hodin.

Výlet na Balinách.  |  Foto: Archiv MŠ
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V uvedeném termínu proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání jak dětí, pro které 
je předškolní vzdělávání povinné, tak dětí, pro které není předškolní vzdělávání po-
vinné.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání 
Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškol-

nímu vzdělávání. 
Přednostně budou přijímány děti tříleté a starší (tj. děti narozené do 31. 8. 2016), pokud 

mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců pobytu, v příslušném školském obvodu ma-
teřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy Město Velká Bí-
teš v obecně závazné vyhlášce o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy. 
Konkrétní spádové obvody mateřských škol ve Velké Bíteši jsou zveřejněny na webových 
stránkách obou škol. K docházce je možné zvolit i jinou mateřskou školu než spádovou, 
v případě povinného předškolního vzdělávání lze zvolit i jiný způsob plnění předškolního 
vzdělávání. 

Ke vzdělávání se přijímají děti zpravidla ve věku od tří let, nejdříve však děti od dvou 
let věku.

Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě 
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 

Jestliže žádá o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole žadatel (dítě), pro kte-
rého předškolní vzdělávání není povinné, je nadále povinnou náležitostí žádosti doložení 
toho, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, resp. že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka konkrétní školy ve správním řízení 
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech. 

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně podmínek si stanovuje 
ředitelka každé MŠ samostatně v souladu s platnou legislativou, s ohledem na konkrétní 
podmínky školy a v souladu s vyhláškou č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v platném 
znění.

Kriteria budou zveřejněna na webových stránkách obou škol.

Elekronický předzápis
V letošním školním roce nabízíme zákonným zástupcům pro zjednodušení a urychlení 

celého procesu Zápisu tzv. Elekronický předzápis, který umožní před termínem řádného 
zápisu z pohodlí domova vyplnit elektronickou žádost a tím bude dítě „předzapsáno“ 
do mateřské školy. Údaje z této žádosti budou odeslány do účtu vybrané mateřské školy.  
Zákonní zástupci si vyplněnou žádost vytisknou a navštíví lékaře ohledně potvrzení.  
V den řádného Zápisu se se  žádostí dostaví do mateřské školy. Tím, že škola bude mít 
již potřebné údaje k dispozici, celý proces zápisu dítěte bude zkrácen na minimum. Elekt-
ronický předzápis bude rodičům  umožněn v době od 1.5. do 13.5.2019.
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Postup, jak elektronický předzápis realizovat, bude zveřejněn na webu obou mateřských 
škol - www.msbites.cz (MŠ U Stadionu), www.skolkabites.cz (MŠ Masarykovo náměstí  
a MŠ Lánice). Fyzicky si lze rovněž v mateřských školách vyzvednout leták s informa-
cemi, jaké kroky pro elektronický předzápis učinit.

Současně nabízíme zákonným zástupcům dětí zvolit si a zarezervovat čas, kdy se přesně 
k řádnému Zápisu dostaví. 

Pokud zákonní zástupci nevyužijí možnosti Elektronického předzápisu, mohou si tis-
kopis Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání stáhnout na webu obou škol, vyplnit 
požadované náležitosti a žádost odevzdat v den řádného Zápisu v mateřské škole. Žádost 
je rovněž možné si vyzvednout až v den řádného Zápisu v  mateřské škole, kde o zařazení 
dítěte ke vzdělávání zákonní zástupci žádají.

Evidence žádostí
Zákonný zástupce obdrží při zápisu registrační číslo, pod nímž bude jeho žádost evido-

vána. Tento číselný identifikátor je třeba pečlivě uschovat. Rozhodnutí, kterým se vyho-
vuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu žada-
telů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého žadatele. Zákonné 
opatření souvisí s ochranou osobních údajů, je tedy zajištěna anonymita žadatele (dítěte). 

Povinné předškolní vzdělávání
Pro děti, které do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2019 předškolní 

vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: 
 • na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů 
 •  na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů 
 •  na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve 
spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. 

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno  
za přestupek a rodičům může být uložena pokuta až do výše 5 000,- Kč. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postiže-
ním. To ovšem neznamená, že by předškolní vzdělávání v případě, kdy je mateřská škola 
schopna vytvořit odpovídající podmínky, nemohlo dítě s hlubokým mentálním postižením 
absolvovat.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních 
dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení v rozsahu 4 souvis-
lých hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají 
na období školních prázdnin. 
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte: 
 •  individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, 

nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, 
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nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy 
(vzor oznámení bude uveden na webových stránkách obou škol a bližší informace po-
skytne ředitelka konkrétní školy). Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte 
u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rám-
cového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se 
o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. 

   Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné 
zařízení než je mateřská škola. 

 •  vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným 
odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speci-
ální – informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální. 
Zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 •  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo 
povolilo plnění povinné školní docházky. Zákonný zástupce musí přijetí oznámit 
ve spádové mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti po-
volen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní 
docházky.

Bližší pravidla k plnění povinnosti předškolního vzdělávání jsou stanovena ve škol-
ních řádech obou mateřských škol (např. stanovení začátku rozsahu nepřetržitých 4 ho-
din vzdělávání, podmínky pro uvolňování dítěte ze vzdělávání, omlouvání jeho neúčasti.  
V případě individuálního vzdělávání pak stanovení způsobu a termínů ověřování osvojo-
vání očekávaných výstupů).

Jiřina Janíková za ředitelství obou mateřských škol 

ZPRÁVY ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Prostory školní družiny si děti během měsíců března a dubna na oslavu jara zkrášlily 
svými výrobky a vytvořily i výzdobu do místního dětského oddělení městské knihovny. 
V rámci Tvořivých dílen pro rodiče s dětmi si vyrobily krásnou jarní dekoraci ze sena  
v podobě velikonoční slepičky.

Děti z Mateřské školy na Masarykově náměstí si přišly prohlédnout prostory školní 
družiny, prozkoumaly všechna zákoutí s hračkami, pokládaly zvídavé otázky a odcházely 
usměvavé s příslibem další návštěvy. 

Děti ze školní družiny se také zúčastnily soutěže vyhlášené Povodím Moravy s podtitu-
lem „Neplýtvej vodou“. Výhercem internetové soutěže se stala Kristýnka Břendová z 1. B.  

Prvňáčci se nenudí
Žáci prvních ročníků stále objevují nové vědomosti, dovednosti a znalosti pomocí nej-

různějších projektů a aktivit. V měsíci březnu se paní učitelky snažily podnítit jejich zájem 
ke knihám a čtení  projektem Kniha. 
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Žáci devátých ročníků přišli podpořit své malé kamarády během tematického dne věno-
vanému H. Ch. Andersenovi a jeho Princezně na hrášku. 

Se žáky šestých ročníků nadšení prvňáčci společně vyráběli jarní a velikonoční ozdoby 
na zkrášlení svých domovů.

 Duben – Měsíc bezpečnosti a silničního provozu – byl v prvních třídách zaměřen na do-
pravní výchovu, která prolínala všemi předměty. Děti se dozvěděly zajímavosti při besedě 
s paní policistkou Klusákovou a besedovaly v učebně Autoškoly Jiřího Lišky.

Prvňáčci zpět ve školce
Prvňáčci se v pondělí 18. 3. 2019  ocitli v MŠ U Stadionu jako hosté pozvaní k vyrábění 

velikonočních ozdob z hlíny. Hned u vchodu mnozí z absolventů školky začali vzpomínat 
na svou paní učitelku, třídu a kamarády. Výsledkem setkání byly tácy plné velikonočních 
ozdob a velmi spokojené děti, které si na závěr setkání společně zazpívaly.

Návštěva IPS ve Žďáře nad Sázavou
V průběhu měsíce března navštívily všechny osmé třídy IPS ve Žďáře nad Sázavou. 

Důvodem cesty byla inspirace k výběru budoucího povolání. Pracovnice IPS pohovořila 
o trhu práce, žáci se dozvěděli mnoho informací o aktuální nezaměstnanosti a oblíbenosti 
jednotlivých profesí.  Žáci dostali praktické rady, kde se mohou o dalších možnostech stu-
dia poučit, na co mají při výběru budoucích škol dbát, jaké otázky si klást, aby jednou byli 
ve svých pracovních pozicích spokojení.

Ponožkový den
Ve středu 21. března se děti ze školní družiny a některé třídy prvního stupně zapojily 

do „Ponožkového dne“. Vyjádřily tím podporu lidem s Downovým syndromem. Jedná 
se o geneticky podmíněné onemocnění, které je způsobené poruchou 21. chromozomu.  
Chromozomy svým tvarem připomínají ponožky otočené patami k sobě. Žáci přišli tento 
den nejen v různých ponožkách, ale dozvěděli se i více informací o tomto onemocnění  
a připomněli si, že každý jsme jiný a něčím jedinečný a výjimečný.

Projekt Land full of wild animals
Třída 3. A dokončila svůj největší a nejdelší projekt eTwinningu „Land full of wild 

animals“. Žáci se zaměřili na divoká a ohrožená zvířata, která žijí v naší zemi. Vytvořili 
plakáty s obrázky a informacemi v českém jazyce a základní informace zvládli napsat  
i v angličtině. Odeslali 17 zásilek do evropských škol a nyní se těší z plakátů od svých 
eTwinningových partnerů. 

Projekt Jaro 2019 
První jarní dny jsou pro žáky 6. ročníku každoročně spojeny s prací na jejich prvním 

společném projektu.  Během celodenního projektu pracovali žáci na různých tématech  
s jarem spojených. Upletli si pomlázku z čerstvých jarních proutků, nazdobili velikonoční 
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perníková vajíčka. Vyhledávali informace a tvořili prezentace na zadaná témata, která sou-
visela s jarní probouzející se přírodou. Dozvěděli se více o jarních a velikonočních tradi-
cích a naučili se jarní písničky. Zabrousili i za hranice a vyzkoušeli si obdobu oblíbené 
velikonoční hry dětí ve Velké Británii Easter Egg Hunt. Ale především se  ve skupinkách 
učili spolupracovat na splnění daného úkolu.  Výsledky své práce si vzájemně prezentovali 
na společném setkání, které tento jarní projekt završilo.

Český jazyk a soutěže
První jarní den roku 2019 byl vybrán k uskutečnění školního kola recitační soutěže,  

kterého se zúčastnilo celkem 23 žákyň a žáků. 1. kategorii žáků 6. a 7. ročníku reprezen-
tovalo 10 žákyň a ve 2. kategorii pro žáky 8. a 9. ročníku se utkalo 10 žákyň, a dokonce  
i 3 žáci. Porota složená z učitelek českého jazyka si vyslechla zajímavé texty. Zazněly bás-
ničky E. Frynty, M. Kratochvíla, J. Seiferta, J. Skácela, P. Šruta, J. Zahradníčka, J. Žáčka 
a dalších autorů. Poslechli jsme si i přednes textů, např. úryvek z Malého prince od A. de 
Saint – Exupéryho. Akce se zdařila a všem recitátorům děkujeme.

Další soutěže - Olympiády v českém jazyce -  se v letošním roce školního kola zúčast-
nilo 24 žáků z 8. a 9. ročníku. Součástí této olympiády bylo i psaní slohové práce, letos na 
téma: Co všechno umí světlo. 

Exkurze do elektráren 
Ve čtvrtek 28. 3. 2019 měli žáci devátých tříd možnost vyjet na exkurzi do elektráren 

v našem blízkém regionu. Nejdříve se podívali, jak funguje přečerpávací elektrárna Dale-

Projekt eTwinningu.  |  Foto: Milada Sklenářová
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šice. Paní průvodkyně jim vše důkladně vysvětlila, prošli si informační centrum této elek-
trárny, zhlédli film o jejím vybudování a její funkci v současném energetickém systému. 
Po prohlédnutí turbínového sálu z ochozu elektrárny se vydali po hrázi dalešické přehrady 
směrem k Jaderné elektrárně Dukovany.

Během dvouhodinové návštěvy Informačního centra JEDU si zopakovali poznatky o fungo-
vání jaderné elektrárny a zjistili, že má nezastupitelné místo ve výrobě elektrické energie v naší 
republice. V nově opraveném informačním centru pak zkoušeli různé fyzikální pokusy. 

Na exkurze navázala beseda o energetických zdrojích budoucnosti, která proběhla  
v pondělí 1. 4. 2019 v učebně fyziky. Zábavnou, poutavou a poučnou formou lektoři dis-
kutovali s žáky o tom, jaké energetické zdroje bude člověk využívat v blízké i vzdálené 
budoucnosti. 

Matematické soutěže na naší škole
Na přelomu března a dubna proběhly na naší škole tři matematické soutěže. Celkem 35 

dětí z 5. ročníku se letos opět zapojilo do mezinárodní matematické soutěže Pangea. Úlohy 
v této soutěži jsou různorodé a vybízí žáky k aktivnímu uvažování a myšlení. 

Tradičně v pátek ve třetím březnovém týdnu proběhl Matematický klokan, kterého se 
mohou zúčastnit téměř všichni žáci ze školy, rozděleni dle věku do 4 kategorií: Cvrček 
(2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída 
ZŠ). Soutěže se zúčastnilo celkem 274 dětí. 

Poslední matematickou soutěží byla Pythagoriáda. Školního kola soutěže, která je ur-
čená žákům 5. – 8. ročníku základní školy, se zúčastnilo celkem 64 dětí. Soutěžící řešili 
celkem 15 úloh zaměřených na prostorovou představivost a logické myšlení. (Více o sou-
těžích najdete na stránkách školy.) 

Přednáška nejen o Janu Santinim
V osmém ročníku se žáci seznamují s různými kulturními slohy, věnují jim pozornost 

napříč vyučovacími předměty. Paní učitelka Molnárová žákům povyprávěla o životních 
osudech geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla a ukázala jim mnoho krásných 
fotografií staveb, které sama při svých toulkách republikou pořídila.

Hravé odpoledne pro předškoláky 
Ve středu 10. dubna se v 1. třídách naší školy uskutečnilo „Hravé odpoledne“ pro před-

školáky a jejich rodiče. Padesát předškoláků pracovalo s učitelkami prvních tříd a děti 
si vyzkoušely roli školáka. Paní učitelky je hravou formou provedly vyučovací hodinou,  
ve které se propojily jednotlivé školní vyučovací předměty.

Zápis nanečisto 
I v letošním školním roce zorganizovaly paní učitelky ve spolupráci s mateřskými ško-

lami „Zápis nanečisto“. Hlavním cílem odpoledne bylo předání základních informací  
o organizaci zápisu na škole a práce s předškoláky.
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Setkání pedagogů 1. stupně s rodiči 
a předškoláky se uskutečnilo hned čty-
řikrát. Součástí odpoledního programu 
bylo předání základních informací  
o průběhu zápisu. Následovalo před-
stavení pracovních sešitů a učebnic 
pro děti z prvních tříd a tou hlavní částí 
se stala praktická ukázka zápisu. Zá-
věr společného setkání patřil diskusi, 
ve které se učitelky snažily poradit 
rodičům, jak pomoci budoucím prv-
ňáčkům, aby úspěšně prošli začátkem 
svého prvního školního roku. 

Dopravní výchova ve čtvrtých ročnících
V dnešní uspěchané době s přibývajícím počtem dopravních nehod je pro děti důležité 

naučit se používat základní pravidla silničního provozu pro chodce, cyklisty i spolujezdce. 
Proto má dopravní výchova na základní škole své významné opodstatnění.

S touto výukou nám pomáhá „Besip“ – oddělení Ministerstva dopravy ČR. Každo-
ročně na naší škole uskutečňuje program dopravní výchovy pro žáky čtvrtých ročníků,  
který obsahuje teoretickou i praktickou část pod vedením lektora pana Prudíka. Své zna-
losti a dovednosti si žáci vyzkoušeli na zapůjčených kolech na dopravním hřišti ve Velkém 
Meziříčí. Za splnění teoretické i praktické části žáci získali průkaz cyklisty.

Turnaj ve vybíjené
Vybraní sportovci ze 4. a 5. ročníků se zúčastnili ve dnech 26. a 27. března turnaje mezi 

školami ve Velkém Meziříčí. Žáci 5. ročníku postoupili do okresního kola ve Žďáře nad 
Sázavou, kde se umístili na krásném 4. místě. 

Na dvou kolech 
V rámci cyklistického závodu Velká Bíteš – Brno – Velká Bíteš uspořádala základní 

škola výtvarnou soutěž nazvanou Na dvou kolech. V týdnu cyklistického závodu po-
rota vybrala výtvarné práce, které byly vystaveny v atriu Klubu kultury a obohatily 
nedělní program na náměstí. Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže se usku-
tečnilo ve sborovně školy v pátek 29. března. Šest obrázků ocenil i starosta města  
Ing. Milan Vlček. Během měsíce dubna jsou práce žáků k vidění ve třetím patře bu-
dovy základní školy.

Pěstujeme rajčátka
V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol byla letos žákům nabídnuta aktivita s názvem 

„Moje malá rajčátka!“ aneb „Najdi Černého Petra!“

Zápis nanečisto.  |  Foto: Marcela Doubková
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Každý žák dostal pracovní sadu sloužící k pěstování zakrslých rajčátek (celkem 3 druhy 
- žlutá, červená, oranžová). V některých vybraných krabičkách jsou však skryta semínka 
černého rajčete „Černého Petra“. Děti se naučily zasít semínka a postarat se o vlastní úrodu, 
kterou budou moci asi za 2 měsíce konzumovat. 

Poselství Velikonoc
Žáci prvního stupně si pomocí výukového programu s velikonoční tematikou pod ve-

dením Mgr. Ludmily Kučerové a Mgr. Martiny Palátové rozšiřovali své znalosti v ob-
lasti základních pojmů křesťanské kultury, seznámili se s biblickým příběhem a reáliemi 
země, kde se velikonoční příběh odehrál. Program přinesl žákům nové podněty k prožívání 
svátků a inspiroval je k zájmu o kulturní památky a tradice.

Za kolektiv ZŠ Velká Bíteš Eva Hudcová a Michal Pelán

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

Žákyně ZŠ a PŠ Velká Bíteš pří-
spěvková organizace uspěly na reci-
tační soutěži ve Velkém Meziříčí.     

Tak jako loňský rok i tentokrát 
se naše škola zapojila do recitační 
soutěže konané v Městské knihovně 
ve Velkém Meziříčí. Nejdříve samo-
zřejmě proběhlo školní kolo, kdy 
výkony žáků hodnotily paní učitelky 
i paní asistentky. Porota rozhodně 
neměla lehký úkol, neboť hodnotila 
nejenom zapamatování textu, jeho 
přednes – tempo, výslovnost, hlasi-
tost, ale i celkovou náročnost textů 
a kontakt přednášejícího s publikem. 
Školního kola se zúčastnilo 21 žáků 
různých věkových kategorií a porota zodpovědně vybrala tři zástupce, respektive zástup-
kyně, které vyslala na krajské kolo, které se konalo 9. dubna. V tomto kole se sešlo více než 
30 soutěžících z praktických škol Kraje Vysočina. Kromě žáků z Velkého Meziříčí jsme tak 
zde potkali i soutěžící z Nového Města na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Humpolce, 
Třebíče, Žďáru nad Sázavou a dalších měst. Je tedy zřejmé, že konkurence byla opravdu 
velká. O to větší jsme měli radost, když se všechny tři vyslané žákyně vrátily s diplomem 
a krásným umístěním. V první kategorii získala první místo Aneta Berková, která reci-
tovala báseň Škola od Márie Rázusové-Martákové. Karolína Orságová s básní Na úřadě 
od Dany Sklenářové obsadila třetí místo ve druhé kategorii. První místo ve třetí kategorii 

Žákyně se svými diplomy.  |  Foto: Zora Zezulová



24 |  Květen 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

vyhrála Gabriela Šrámková, jejíž přednes nadchnul porotu ve Velkém Meziříčí již podruhé. 
Gabriela tentokrát přednesla báseň od Jana Skácela – Uspávanka s plavčíkem a velrybou. 
Všem výherkyním moc gratulujeme a doufáme, že recitace poezie zůstane i nadále jejich 
oblíbenou aktivitou!

Eva Ulmanová

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE

Dne 4. dubna 2019 se Karolína 
Janíčková a Josef Kopečný – žáci 
druhého ročníku Střední odborné 
školy Jana Tiraye zúčastnili olym-
piády v anglickém jazyce. Ta se 
konala na Obchodní akademii  
Dr. Albína Bráfa, Hotelové škole 
a Jazykové škole s právem státní 
jazykové zkoušky Třebíč.    

Regionální kolo jazykové sou-
těže Junior LINGUA 2019 bylo 
určeno pro žáky učebních oborů 
středních škol Kraje Vysočina. 
Zkouška se skládala z více částí: 
poslechu, čtení, gramatického 
testu a ústního pohovoru. Po vy-
hodnocení výsledků proběhlo 
slavnostní vyhlášení. 

Žák, který se umístil na prvním 
místě, obdržel čokoládový dort, žáci na druhém a třetím místě získali věcné dary. Všichni 
zúčastnění převzali z rukou zástupce ředitele školy Účastnické listy.

Ráda bych poděkovala zmíněným žákům za zodpovědnou přípravu na olympiádu a za 
reprezentaci školy.

Ludmila Baláková, zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

TURNAJ V SÁLOVÉ KOPANÉ

Dne 19. 3. 2019 se někteří žáci naší školy zúčastnili okrskového kola v sálové kopané, 
které se konalo ve Velkém Meziříčí. Na turnaji soutěžila tři družstva, kromě naší školy 
ještě Gymnázium Velké Meziříčí a Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel 
Velké Meziříčí. Naši hoši měli velké odhodlání zvítězit, ale přesto se jim to nepodařilo.  
S hotelovou školou prohráli 3:4, když chvíli před koncem dostali rozhodující gól. Na prv-
ním místě skončilo družstvo Gymnázia Velké Meziříčí.

Účast na jazykové soutěži.  |  Foto: Archiv SOŠ
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V bráně nás úspěšně zastupoval žák Radim Kazda a branky stříleli: Jan Šmerda 3x, Da-
vid Řepa 3x, Matěj Těšík 2x, Richard Svoboda 2x, Tomáš Svoboda 1x a Martin Hvězda 1x.

Žáci si zaslouží pochvalu, protože bojovali až do konce každého utkání.

Alexandra Mladá, učitelka

POZVÁNKA NA BESÍDKU KE DNI MATEK

Základní škola a Praktická škola Velká Bíteš vás pod záštitou místostarostky  
JUDr. Aleny Malé srdečně zve na besídku ke Dni matek, která se uskuteční v úterý  
7. května v 15.00 hodin v kulturním domě ve Velké Bíteši. 

Těšíme se na vás. 
Blanka Gaizurová, ředitelka školy

SOŠ JANA TIRAYE PODPORUJE U ŽÁKŮ SOLIDARITU

Ve středu dne 27. března 2019 žáci naší školy již tradičně participovali na sbírce s názvem 
Srdíčkové dny. Jedná se o celorepublikový projekt organizace Život dětem, která finančně 
pomáhá vážně nemocným dětem po celé České republice. Hradí jim dlouhodobé rehabili-
tace, kompenzační pomůcky, ozdravné pobyty a jiné zdravotnické vybavení. Všichni pod-

Společné foto.  |  Foto: Archiv SOŠ
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porovatelé mohou na webových stránkách 
http://www.youtube.com/user/Zivotdetem 
zhlédnout videa rodin, jimž organizace po-
mohla.   

V letošním školním roce prodávaly čtyři 
dvojice žáků různobarevné magnetické 
kolíčky a magnetky s logem Život dětem. 
Cena každého ze zmíněných předmětů či-
nila 30 Kč. Poděkování a pochvala patří 
žákům a žákyním třídy 3. A – Vendule Va-
ličkové,  Haně Uhrové, Markétě Tůmové, 
Tereze Peťové, Davidu Horkému a Romanu 
Kroutilovi a žákům třídy 3. M – Jiřímu Pa-
tákovi a Luboši Gruberovi.  

S radostí mohu sdělit, že díky pedago-
gům, žákům a zájemcům z řad veřejnosti 
činil výtěžek sbírky celkem 5 810 Kč. Všem 
výše uvedeným patří velké poděkování  
a uznání, neboť ukázali, že nejsou lhostejní 
vůči potřebám nemocných dětí.    

Veronika Zachovalová, učitelka    

ZÁPIS DO ZUŠ VELKÁ BÍTEŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

HUDEBNÍ OBOR, TANEČNÍ OBOR, VÝTVARNÝ OBOR
  

Obor hudební – pondělí 3. 6. a středa 5. 6. 2019 13.00 – 16.00 hodin.
Orientační talentová zkouška – ověření hudebního sluchu a rytmického cítění (zpěv písně, 
opakování tónů, vytleskání rytmu) – I. patro – třída p. uč. M. Kalinová

Obor taneční – pondělí 3. 6. a čtvrtek 6. 6. 2019 14.00 – 16.00 hodin
Informační pohovor s vyučujícím, vyplnění přihlášky a zápis ve velkém sále ZUŠ (přízemí 
- p. uč. MgA. Veronika Kolečkářová) 

Obor výtvarný – pondělí 3. 6. a čtvrtek 6. 6. 2019 14.00 – 16.00 hodin
Orientační talentová zkouška – ověření výtvarného cítění (cit pro linii, tvar a barvu, 2 do-
mácí práce vítány) – přízemí – třída výtvarného oboru p. uč. J. Tomková

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

František Kratochvíl, ředitel ZUŠ Velká Bíteš

 

Život dětem tímto srdečně a s úctou děkuje

studentkám a studentům
Střední odborné školy Jana Tiraye,  

 Tyršova 239, Velká Bíteš 
za účast v jarních Srdíčkových dnech 2019 a za finanční částku 5 810 Kč

získanou prodejem předmětů s logem Život dětem.

Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány
na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, 

na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Děkujeme Vám, že nám pomáháte 
proměnit dětské slzy v úsměv.
www.zivotdetem.cz
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KULTURA

„POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ“

Informační centrum a Klub kultury ve spo-
lupráci s Agenturou Harlekýn uspořádalo v pá-
tek 29. března od 19.00 hodin v sále kulturního 
domu divadelní představení s názvem „Po-
slední ze žhavých milenců“ s úžasnými herci 
Simonou Stašovou a Petrem Nárožným. 

Barney Tringold v podání Petra Nárožného, 
starší majitel rybí restaurace v New Yorku,  
se po letitém spořádaném manželství odhodlá  
k první nevěře. Měl pocit, že vlastně vůbec ne-
žije. Chtěl poznat, jaké je to s cizí ženou. Bude mít úspěch, bude se jí líbit? Měl tisíce otázek, 
na které by už nikdy nedostal odpověď, kdyby se jeho jméno neobjevilo v rubrice úmrtí.

Do bytu své maminky si postupně tedy pozval tři různé typy žen - sexuchtivou Elaine, 
ztřeštěnou Bobbi a upjatou Jeanette v podání Simony Stašové a dostává se s nimi do neu-
věřitelně komických a choulostivých situací s ještě komičtějšími výsledky. 

Autora komedie inspirovala mužská touha po milostných dobrodružstvích a bylo jen 
otázkou, zda životní poznání majitele rybí restaurace v Americe je pro starší pány varová-
ním nebo naopak, povzbuzením pro nová dobrodružství.

Skvělá komedie svým námětem s úžasnými dialogy herců bavila diváky všech věkových 
kategorií. Zaplněným sálem kulturního domu se ozýval smích a potlesk publika, které ob-
divovalo herecké umění dvou úžasných herců. 

Spojení hereckého nadání Petra Nárožného pro situační komiku a schopnost Simony 
Stašové střídat všechny tři ženské role bez jakéhokoliv zádrhelu, byl dobrý nápad. Zvlád-
nout přejít od prosté padesátnice přes šílenou poběhlici až k přecitlivělé dámě tak mistrně, 
že by nikoho ani nenapadlo, že na jevišti stojí stále stejná herečka.

Po vtipném a oddechovém představení si Petr Nárožný a Simona Stašová užili  od pub-
lika velký a dlouhý aplaus ve stoje. A jelikož víme, že má paní Stašová divadelní zahrádku, 
vysázená mísa různých kytiček a rostlinek nesměla chybět a byla ji na závěr předána. 

Oběma hercům patří velký dík. 
Silvie Kotačková, Klub kultury

JELEN ROZEZPÍVAL BÍTEŠSKÉ FANOUŠKY

V pátek 12. dubna zavítala přední česká akustická kapela říkající si Jelen do Velké Bí-
teše. Už z předprodeje vstupenek bylo jasné, že bude „plný dům“, tedy ten bítešský kul-

Z představení.  |  Foto: Archiv Simony Stašové
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turní. Návštěvníci mimořádného koncertu, který byl zařazen mimo tour, se těšili na hity 
„Klidná jako voda, Magdaléna, Jelen, Co bylo dál, Vlčí srdce a další“, které postupně 
zazněly společně s novými songy z připravovaného turné Půlnoční vlak Michala Tučného  
a  přivedly do varu téměř sedm stovek příznivců tohoto seskupení. Zpěvák a frontman 
Jindra Polák společně se šesti mladými muzikanty z Vysočiny už od roku 2014, kdy Jelen 
dostal cenu Akademie populární hudby Anděl za objev roku a následně byl nominován  
i v anketě Zlatý slavík, plní a vyprodává sály nejenom v české republice, ale i v zahraničí. 
Výborně nazvučený koncert si užilo nejenom zpívající, ale i z velké části tančící publikum, 
které mělo možnost se po ukončení koncertu se všemi členy vyfotografovat a podepsat 
trička, CD disky a vinylové nosiče. Při odjezdu všichni členové pochválili bítešské publi-
kum a sdělili přání, že by Velkou Bíteš rádi v budoucnu zase rozezpívali.  

Josef Jelínek

BÍTEŠANÉ NA OBLASTNÍ PŘEHLÍDCE ZPĚVÁČKŮ V BRNĚ 2019

V neděli 31. března 2019 se konal 44. ročník soutěžní 
přehlídky dětských interpretů lidové písně pro oblast Brno 
a širší okolí nesoucí název Černovický zpěváček. Soutěž 
každoročně pořádají soubory Májek a Májíček ve spo-
lupráci se Sdružením přátel folkloru v Brně v kulturním 
domě U Lípy na Charbulově ulici. Letos se představilo 37 
zpěváků ze souborů Barvínek, Bítešan, Brněnský Valá-
šek, Bystrouška, Javorníček, Májíček, Ondrášek, Relíček  
a Slováček. Z našeho města se do Brna vydala sedmičlenná 
skupina. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích: Zlata 
Kolková byla v I. kategorii určené pro děti od předškol-
ního věku do 7 let. Ve II. kategorii (od 8 do 11 let) vystou-Zlata Kolková.  |  Foto: Silva Smutná

Z koncertu.  |  Foto: Josef Jelínek
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pili Veronika Jirglová, Vít Beránek a Anežka Smutná. V III. kategorii (od 12 do 15 let) 
vystoupily Denisa Čechová a Iveta Chmelíčková a ve skupině vítězů II Terezka Smutná. 

Zpěváky skvěle doprovázela cimbálová muzika Šmytec z Brna. V porotě zasedali Vác-
lav Kovářík, Eva Chomutecká a Jiří Krpec. Průběh celého čtyřhodinového maratonu písní 
slovem provázela televizní moderátorka a redaktorka Českého rozhlasu Brno Petra Eliá-
šová. Z Bítešanů tentokráte získala ve své kategorii stříbrnou medaili Zlata Kolková. 

Děkujeme všem bítešským účastníkům za úspěšnou reprezentaci. V našem městě bude 
několik příležitostí, kdy si letošní výběr z regionálních písní v jejich podání může veřej-
nost poslechnout. Budou to především pravidelné folklorní akce, jako např. dětská pře-
hlídka Mladé Bítešsko, regionální festival Setkání na Podhorácku a místní scénický pořad  
Na bítešském jarmarku. 

Silva Smutná a Hana Sedláková, Národopisný soubor Bítešan

KRAJ VYSOČINA PŘEDAL OCENĚNÍ

V Kamenném sále zámku v Třebíči se konala ve středu 17. dubna 2019 každoroční 
slavnost, na níž Kraj Vysočina předává ocenění v oblasti tradiční lidové kultury. Titul Mi-
str tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina letos obdrželi tři řemeslníci: sedlář Luděk 
Žákovský z Moravských Budějovic, dále skláři František Kouřil z Přibyslavi a Franti-
šek Novák z Dobronína. Dosud toto ocenění obdrželi: Drahomír Smejkal, výroba pilníků  
a rašplí z Hruškových Dvorů u Jihlavy (2016); Aleš Uherka, kolář z Nyklovic (2016); Hana 
Šmikmátorová z Telče, výroba horáckých kraslic (2017); Jindřich Toman z Pelhřimova, 
výroba štípaných holubiček (2017); Jindřich Holub, výroba šindele (2017); Marie Ži-
lová a Eva Jurmanová, tradiční techniky a postupy při zpracování zmenšených sou-
částek lidových krojů (2018) a kameník Jaroslav Fieger ze Světlé nad Sázavou.

V druhé části slavnosti bývá představen regionálně významný jev tradiční lidové kul-
tury zapsaný na Seznam nemateriálních statků TLK Kraje Vysočina. Na tomto seznamu je  
v současnosti zapsáno sedm nemateriálních kulturních památek: Běh o Barchan v Jemnici 
(2014), Skřípácká muzika na Jihlavsku (2014), Betlémská cesta v Třešti (2014), Obchůzka 
královniček na Velkobítešsku (2015); Historický morový průvod v Brtnici (2016) a Jihlav-

Chmelíčková I., Smutná T., Čechová D.  |  Foto: Silva Smutná Smutná A., Beránek V., Jirglová V.  |  Foto: Silva Smutná
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ský havířský průvod (2017). V roce 2018 byla nominována a zapsána Karmelská pouť ve 
farnosti Heřmanov. Tento projev lidové zbožnosti věřících lidí na Podhorácku je zajímavý 
nejen svým původem, nýbrž i dobou trvání tradice a samotnou podobou pouti s nesením 
okrášlené sochy Panny Marie, pěším průvodem několika vesnicemi a celebrováním slavné 
mše svaté pro stovky farníků z širokého okolí. 

Součástí slavnosti v sále zámku byla též produkce krátkých filmových medailonků jak 
o Karmelské pouti, tak o nově oceněných mistrech, které vytvořil Josef Prodělal z Muzea 
Vysočiny Třebíč. Další informace a medailonky je možno zhlédnout zde: 

http://www.muzeumtr.cz/rptlk-krajvysocina.html
Silva Smutná

MLADÍ MUZIKANTI V BÍTEŠI

Na sedmém koncertu naší 22. sezóny BHP jsme uvítali Moravský komorní orchestr 
složený ze studentů brněnské konzervatoře pod vedením Richarda Kružíka. Vyslechnout 
si smyčcový soubor u nás v Bíteši určitě nemůžeme zase tak často a potěšilo nás, že publi-

Pamětní list převzali zástupci farnosti a obcí, jimiž poutní průvod prochází. Zleva tisková mluvčí Kraje Vysočina 
Jitka Svatošová, starostka Vidonína Růžena Tesaříková, starostka Nové Vsi Jitka Chocholáčová, strarostka Heřmanova 

Pavla Chadimová, za Radnoves Josef Habán a za farnost Heřmanov Eva Maláčová.  |  Foto: Silva Smutná
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kum se dostavilo v hojném počtu. Jako první zazněl koncert pro kontrabas a orchestr Jana 
Křtitele Vaňhala, ve kterém se nám sólově představil Dominik Seďa. Nutno podotknout,  
že svůj part na basu provedl naprosto skvěle a pořádně se u toho taky zpotil. Ono hrát 
takové sólo na basu není žádné peříčko. Další v programu byl výběr několika částí ze 
Stabat Mater G.B. Pergolesiho, které orchestr věnoval nedávné tragédii Notre-Dame.  
Sólově se nám v ní představili Marta Kelíšková - soprán a Iva Kružíková - mezzosoprán. 
Vyslechnout si jejich hlasy bylo naprostou slastí a člověk se vyloženě těšil na každý další 
tón. Opravdu radost poslouchat takový zpěv. Umělkyně se představily jak v duetech,  
tak i sólově. Po pauze potom zaznělo velmi známé Divertimento D dur W. A Mozarta.  
Jako poslední skladbu soubor provedl Koncert pro klarinet Aarona Coplanda, kde se nám 
sólově představil Filip Pokorný. Ke smyčcovému orchestru se zde připojily klavír a harfa, 
které zvuku přidaly pěknou barvu. Publikum odměnilo mladé muzikanty závěrečným 
dlouhým potleskem ve stoje. Pro některé ze studentů byl toto poslední koncert, neboť le-
tos absolvují a jejich místo v souboru zaujmou jiní. Věřím, že jsme si všichni večer užili  
a budeme se těšit, že tento soubor zase v budoucnu v Bíteši uvítáme. Závěrem bych vás rád 
srdečně pozval na mimořádný koncert naší sezóny, kde vystoupí Indigo quartet. Těšit se 
můžeme na 14. května 2019 v 19.00 hodin v sále KD.

Ondřej Sedlák

INDIGO QUARTET

22. sezonu Bítešského hudebního půlkruhu zakončíme 14. května 2019 v 19.00 hodin 
v sále kulturního domu mimořádným koncertem, na kterém se představí Indigo Quartet.

Těleso vzniklo v roce 2000 z absolventů brněnské konzervatoře, kteří se rozhodli vy-
bočit z oblasti klasické hudby a prozkoumat nové žánry, které pro jejich obsazení nejsou 
zcela obvyklé. Hrají ve složení: Jan Bělohlávek a Martin Flašar – housle, Martina Hime-
rová – viola a Pavel Borský – violoncello.

Moravský komorní orchestr v sále KD.  |  Foto: Otto Hasoň
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Repertoár kvarteta je poměrně široký, ale zcela zásadní a inspirativní zkušeností se uká-
zalo jejich setkání s jazzem. Indigo Quartet interpretuje nejen „klasický“ jazz, ale často 
také koketuje s rockem, popem, spirituály a world music. V jejich podání můžeme slyšet 
i skladby Duka Ellingtona, Beatles, Davida Balakrishnana či Astora Piazzolly. V posled-
ních letech se kvarteto orientuje i na vlastní skladby a též se zabývá úpravami jazzových 
standardů. Koncertují po celé České republice. V roce 2018 vystoupili také na festivalu 
Concentus Moraviae a vydali několik CD. Pro koncert ve Velké Bíteši si zvolili skladby  
v úpravě Martina Flašara, zazní originální dílo Ústím v Ústí Zdeňka Krále a můžeme se 
těšit i na Oblivion a Libertango Astora Piazzolly. 

Věřím, že koncert bude krásnou tečkou za uplynulou sezonou. Děkujeme všem našim 
pravidelným posluchačům, že nám zůstáváte věrni, protože právě vaše spokojenost a zapl-
něný sál jsou pro nás tou největší odměnou a impulzem k další práci. 

Marika Kašparová

NOC KOSTELŮ

Brány kostela sv. Jana Křtitele se letos otevřou Noci v pátek 17. května, o týden dříve 
než po celé republice. Předchozí dva roky jsme se termínově připojili k téměř patnácti stům 
zúčastněných chrámů, kaplí a modliteben v naší zemi. Tentokráte je zase “předběhneme”, 
aby pak 24. května mohli Bítešáci vyrazit do blízkého i vzdálenějšího okolí slavit Noc 
kostelů v jiných farnostech.

Co nás čeká doma? Na duši nás tradičně pohladí skvělý Tišnovský komorní orchestr  
s “naším” violistou Ottou Hasoněm. Líbezným zpěvem nás potěší sopranistka Lucie Lau-
bová, absolventka HAMU a mj. vedoucí sborečku v heřmanovské komunitní škole Heř-
mánek, za varhanního doprovodu Františka Fialy, skladatele a ředitele kůru chrámu sv. 
Tomáše v Brně. 

Vzácných hostů přivítáme více: pozvání přijala odbornice Hana Lipovská z Ekonomic-
ko-správní fakulty MU, která se ve své přednášce zamyslí nad spojením ekonomie a víry. 
Ze sousední farnosti k nám zavítá pozitivní energií nabitá a neotřelých nápadů plná Mar-
tina Palátová s interaktivním programem pro děti. Těšíme se rovněž na P. Jiřího Jeniše, 
který nám přiblíží svou loňskou cestu na polynéský ostrov Samoa, kde pobýval u svého 
přítele z kněžských studií. 

Zveme vás též na komentované prohlídky věží. Tu hlavní nejenže provoníme květinami, 
ale také v ní s radostí vystavíme obrazy malířky Zory Krupičkové. (Nejen) pro děti bude 
připravena oblíbená výtvarná dílnička. Další program stejně jako konkrétní časy upřes-
níme na plakátech a webových stránkách.

Věříme, že podle motta letošní Noci kostelů, jímž je verš 30,29 z knihy proroka Izai-
áše, s námi „Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek”.

Michaela Hanzelková
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NOC KOSTELŮ V JINOŠOVĚ

V pátek 24. května proběhne po celé naší vlasti velká kulturní akce, kdy budou 
otevřeny přihlášené kostely a modlitebny všech církví, pro návštěvníky a poutníky.

V Jinošově budeme mít bohatý program. Odpoledne před májovou pobožností bude kostel 
otevřen veřejnosti. Poté budou připravené komentované prohlídky, dílničky pro děti s církevní 
tématikou, kvízy a hry. Bude zde i stánek klientů „Domova bez zámku“, s výrobky z keramiky 
se sakrální tématikou. V jinošovském kostele bude výstava historických i současných mešních 
rouch. Každý návštěvník bude mít prostor k soukromé adoraci a zároveň bude mít možnost 
napsat na lístek přání či prosbu, která potom bude v rámci přímluv přečtena nahlas. 

Program Noci kostelů 24. května 2019 – 17.00 – 17.30 Májová pobožnost – setkání  
v kostele sv. Petra a Pavla v Jinošově, 17.40 – 18.55 – U nás v kostele – soukromá adorace, 
workshop pro děti, komentované prohlídky kostela, výstava, 19.00 – 20.00 – hlavní kon-
cert Jinošovských žen – ROK NA VSI – Tradiční májové vystoupení folklórního souboru 
Jinošovských žen

20.05 – 22.00 U nás v kostele – Prostor pro soukromou adoraci, komentované prohlídky 
kostela, výstava, workshopy, 22.05 – 22.30 Truvérská mše – vystoupení Jinošovských žen 
- Truvérská mše, čtení přímluv a proseb poutníků

Martina Vlachová, Hana Chytková

POZVÁNKA NA POHÁDKOVÝ LES 

Zveme Vás na tradiční pohádkový les, který se koná v neděli 19. května 2019 ve Velké 
Bíteši. Start bude mezi 14.00 a 15.00 hodinou u Radnice na náměstí.

Trasa je dlouhá zhruba 2,5 km a končí na Farní zahradě, kde bude možnost zaskákat si 
na „trampošce“ nebo na skákacím hradě. V 16.30 hodin se můžete těšit na divadlo Víťi 
Marčíka - O Šípkové růžence. 

Vít Ševčík

NOVÁ SLUŽBA PRODEJE VSTUPENEK NA MĚSTSKÉ AKCE 

Od dubna byl do praxe uveden nový rezervační systém předprodeje vstupenek. V sou-
časné době už pro nikoho při nákupu vstupenky není podmínkou návštěva Informačního 
centra, ale každý si vše může obstarat doma. Lze toho docílit několika jednoduchými kroky. 
A jak na to? Je to jednoduché…. Na internetovém portálu Bítešsko.com po otevření se zob-
razí ikony REZERVAČNÍ SYSTÉM-REZERVACE MÍSTENEK. Po otevření souboru se 
objeví přehled akcí, na které jsou vstupenky v systému připraveny. Každý si zvolí volné 
sedadlo, ať už na sále nebo na galerii, vyplní v rezervačním systému registrační údaje.  
V tu chvíli má jistotu, že vstupenka v systému je blokována po dobu sedmi dnů a nadále si 
každý může rozhodnout způsob vyzvednutí. Jedna cesta je osobní návštěva Informačního 
centra, kde po zaplacení vytiskne a předá vstupenku pracovnice ICaKK nebo u rodinného 
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krbu platba platební kartou, kde po úhradě a připsání uvedené částky na účet Klubu kultury 
je na emailovou adresu zaslán odkaz, který po otevření vygeneruje vstupenku. Tu si můžete 
vytisknout nebo stáhnout do mobilu. Na každé vstupence mimo údajů o pořádané akci je 
též vygenerován jedinečný QR kód, který  zabraňuje kopírování. Pracovníci při vstupu na 
konkrétní akci speciálním čtecím zařízením provedou kontrolu a do systému na serveru 
je uloženo, že vstupenka je zkontrolována. V případě, že si vstupenku někdo okopíruje  
a prokáže se jí více osob, je čtečkou oznámena duplicita a přes data v objednávce lze ověřit 
pravou vstupenku a jejího majitele. Vše je uvedeno na stránkách Bítešsko.com v sekci 
Pravidla rezervačního systému. 

Pevně věříme, že tato nová služba podpoří návštěvnost kulturních a společenských akcí 
pořádaných Informačním centrem a Klubem kultury Města Velké Bíteše.   

Josef Jelínek, ředitel Klubu kultury

JAK SE ŽIJE V NAŠICH MÍSTNÍCH ČÁSTECH

LUDVÍKOV (I. ČÁST)

Základní informace o obci
Ludvíkov je od města Velké Bíteše vzdálený 4,5 km směrem jihovýchodním a svým 

katastrem se dotýká hranice Jihomoravského kraje. Leží na vyvýšené rovině v nadmořské 
výšce 530 m n. m., při okraji rozsáhlého lesního celku, rozprostírajícího se od Jindřichova 
až do údolí Bílého potoka. Vesnicí prochází významná a frekventovaná silnice č. 395, ve-
doucí z Velké  Bíteše do Rosic, kolem níž jsou domy rozloženy téměř pravidelně. Význam-

Letecký snímek Ludvíkova.  |  Zdroj: Archiv regionální učebnice
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ným sousedem Ludvíkova je na severozápadě 2 km vzdálený Košíkov, dále na východě 
Zálesná Zhoř, na jihu Stanoviště a na západě Krokočín. 

Téměř pravidelné, skoro pravoúhlé orámování smrkovými i borovými lesy, dává tušit 
účelovost založení vesnice feudálními pány. Založil ji v roce 1780 pán „na Náměšti“ Ka-
rel Vilém hrabě Haugwitz - současně s nedalekým Jindřichovem. Stejně jako Jindřichov, 
Bezděkov a Jáchymov, patří i Ludvíkov k osadám novým, účelově zakládaným majiteli 
panství pro spolehlivé zajištění pracovních sil. Byla doba „osvícenství“ a šlechta se sna-
žila, alespoň částečně, také usnadnit život svým poddaným. 

Původní německý název Ludwigsdorf byl v roce 1924 změněn zákonem na český 
Ludvíkov. Ještě do roku 1960 patřil Ludvíkov k sousednímu Košíkovu jako jeho osada, 
ale po sloučení Košíkova s Velkou Bíteší v témže roce, jsou obě vesnice samostatné místní 
části města Velké Bíteše.

Na zelený čtvrtek ve čtyři hodiny odpoledne přijíždím k ludvíkovskému „kulturáčku“ 
na konci vesnice. Je nádherný, prosluněný den a u stolku před KD mě očekává předseda 
osadního výboru Libor Žák spolu s nestorem – aktivním občanem Miloslavem Soukupem,  
který si jen tak odskočil přisednout. Kousek před sebou vpravo u silnice vidím ceduli, kterou 
se s projíždějícími řidiči loučí Kraj Vysočina. Krásnou pohodu narušuje pouze hluk projíž-
dějících kamionů a pohled na kůrovcem napadené stromy. Tím také začínáme náš rozho-
vor. Hovoříme mimo jiné také o staré historické hranici, která oddělovala jednotlivá panství  
a kterou územní uspořádání kopíruje prakticky dodnes. V Ludvíkově o tom svědčí nedaleko se 
nacházející kameny, které místní nazývají hranečníky. Utvrzuji se v přesvědčení, že naše místní 
části řídí aktivní a pracovití lidé, srostlí se svou obcí i s jejími obyvateli. A to je dobrý pocit…

Složení osadního výboru předseda Žák Libor
 členové Burian Bohuslav 
  Dobšovič Petr
  Kalová Ilona
  Miklicová Hana

Před Liborem Žákem vykonával funkci 
předsedy OV Josef Pelán, a to od roku 
1986. „Přísedící“ Miloslav Soukup byl 
předsedou OV v letech 1980 až 1984  
a potom až do roku 2013 byl členem OV. 
(Mnohaletými členy OV po roce 1984 byli 
také: Nehřivý Jaroslav, Burian Bohuslav, 
Brychta Ludvík, Brychta Jiří, Jančík Ja-
roslav, Řezníček Vojtěch a Voborný Josef. 
Vůbec prvními předsedy OV byli 60-tých 
letech Nevrtal František a Musil Josef). Zdravé jádro v KD.  |  Foto: Petr Veleba
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OBČANÉ
V této, po Pánovu druhé nejmenší, 

místní části města Velké Bíteše žije 41 stá-
lých obyvatel, kteří jsou v obci přihlášeni 
k trvalému pobytu. Potom je zde několik 
dalších, kteří zde sice bydlí, ale kvůli živ-
nosti či podnikání jsou k trvalému pobytu 
přihlášeni jinde, např. v Brně. Takže vzato 
reálně, trvale zde žije asi o 4 až 5 lidí více 
a samozřejmě na víkend přijíždí několik 
dalších chalupářů.

„Avšak těch aktivních občanů, kteří jsou 
schopni něco udělat, je asi deset. Obec je příliš malá, nepůsobí zde žádná společenská or-
ganizace, ani dobrovolní hasiči“, posteskl si Libor Žák a dodal: „Loni jsme se snažili ukli-
dit prostor kolem našeho rybníka. Vykáceli jsme tam některé náletové dřeviny a vyčistili 
okolí. V zimě, když nám to zamrzne, tak z toho máme kluziště, a když se nás několik sejde, 
tak odházíme sníh a zabruslíme si“. 

Občas se schází v kulturáčku (KD), vypijí nějaké to pivko, zahrají si kulečník nebo ping 
- pong. „Ten kulečník je ještě z bítešského pivovaru“, upozorňuje Míla Soukup. V KD také 
ludvíkovští oslavují svoje životní jubilea a jiné významné události.

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

Dětský den
Loni se příprav i organizace ujala paní Hana Miklicová se svými vnučkami. „Nebyla 

to žádná velká společenská událost (smích), vzhledem k velikosti obce a asi šesti dětem.  
Ale uspořádali jsme několik soutěží, připravili dětem nějaké občerstvení a každé dítě vy-
hrálo čokoládovou medaili…“, říká skromně předseda OV Žák.

Pálení čarodějnic
Je to jedna z dalších pravidelných akcí, 

při které se občané sejdou a společně  
s dětmi prožívají tyto tradiční lidové oby-
čeje. A jak jsem sám viděl, dřevo na tu le-
tošní čarodějnici právě připravují…

Povánoční posezení
Mezi Vánocemi a Silvestrem se ob-

čané setkají v KD, aby společně poseděli 
a povykládali si. Ženy přinesou nějaké 
sváteční cukroví, chlebíčky, pomazánky  

Sousedské posezení před KD.  |  Foto: Petr Veleba  

Děti při pálení čarodějnic.  |  Foto: Petr Veleba
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a jiné pochutiny, chlapi narazí bečku a je o zábavu postaráno. Probere se všechno možné,  
ale zejména je to vítaným příspěvkem k upevnění vzájemné soudržnosti. 

Pokračování příště
Alois Koukola    

HISTORIE

HISTORIE VELKOBÍTEŠSKÝCH DOMŮ

Seriál o domech a jejich majitelích na náměstí, v ulicích i na předměstích Velké Bíteše 
zabývající se dobou (již) před polovinou 20. století. Nyní ulice POD HRADBAMI,  
čp. 23 a 2 zaniklé domy:

Mezi domy čp. 169 a 24 na spodní straně ulice Pod Hradbami se nacházely dva 
domy, které zpustly v 17. století a nebyly již obnoveny. Zatímco doba jejich zpustnutí 
je známa poměrně přesvědčivě přesně (1671 a 1662), jejich počátek lze pouze odhad-

Dům čp. 23 v současnosti.  |  Foto: Jan Zduba
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nout nejspíše na konec 15. století; též jejich přesné umístění a vymezení jejich domov-
ních parcel lze pouze odhadovat. V tomto prostoru pak koncem 18. století vznikl jeden 
dům nový.

(1) Vedle čp. 169 se nacházel dům, který v roce 1594 držel Špalek. K roku 1611  
a ještě i v roce 1627 je tu připomínán Havel Špalek, poté k roku 1636 Matěj Špalek. 
Asi zde se Matějovi narodil Kliment Špalek (1643 – 1710), který po čtyři desetiletí 
působil ve funkci městského písaře (1666 – 1707). Kliment tu možná bydlel do roku 
1671, kdy zakoupil dům čp. 94 v Hrnčířské ulici. Ještě v roce 1690, kdy měl dům na 
náměstí čp. 17, držel i tuto poustku. Později v roce 1771 došlo k obnově sousedního 
domu čp. 169. Ten tehdy přiléhal k zahradě „neberkdy bejvalého nyní pustýho gruntu 
Šeclainskýho [sic!] paní vdovy Viktoria Kostelecký [bytem náměstí 9]“. V roce 1825 
byla v indikační skice stabilního katastru zaznamenána mezi domy čp. 169 a 23 obecní 
zahrada („Gründe zum Garten“ a „zur Gemeinde“). Tuto zahradu později, asi ve druhé 
polovině 19. století, obec rozprodala tak, že nově vzniklé zahrádky přináležely k do-
mům přes ulici nad nimi.

(2) Vedle předchozího domu a na druhé straně s odstupem vedle čp. 24 se nacházel 
dům, který v roce 1594 držel Jíra Hovorka. Možná byl totožný s Jírem Nemucejdou, 
po kterém roku 1607 zakoupil dům v ceně 58 zlatých Jan Batelka. Ten jej prodal roku 
1612 za 53 zlatých Vítku Patočkovi, po kterém roku 1636 zakoupil dům „ležící vedle 
Matěje Špalkového z strany jedné a z druhé na kraji u potoka“ za 35 moravských zla-
tých Pavel Palika. Po jeho úmrtí v roce 1662 dům zpustl. V roce 1690 poustku držel 
Václav Jelínek (Lánice 60).

(Čp. 23) Tento dům vznikl oproti svým sousedům později, před 238 lety. Roku 1781 
(20. dubna) před městský úřad „předstoupil Bernard Fijala, v poníženosti žádaje, 
by se jemu nějaké místečko k vystavení chaloupky prodalo a vykázalo, pročež také 
jemu takové počestný ouřad pod Horní bránu blíž domku Bernarda Pekala [čp. 24] na  
4 sáhy dýlky (tj. 7,6 m) odprodal, z kteréžto chaloupky on kupitel každoročně do obecní 
kasy 1 zlatý rejnský jménem ouroku, jakož také obecní povinnosti vybejvati povinen 
bude, a tak se jemu a manželce jeho k vlastnímu vládnutí a budoucímu užívání připi-
suje“. Později roku 1826 již vdova Barbora Fialová prodala „chaloupku“ za 80 zlatých 
Filipu Krupičkovi z Osové Bítýšky. Ale „s tím ouhledem, aby ona tam do její smrti 
příbytek pohodlný – teplo a světlo od kupitele měla“. Opět po delší době, 20. února 
1864, koupili dům za 400 zlatých Karel a Kateřina Burianovi. Roku 1893 Kateřina 
ovdověla, načež roku 1903 postoupila dům novomanželům Antonínu a Františce Bu-
rianovým. Františka od roku 1930 vlastnila dům celý, roku 1942 jej prodala Janu  
a Marii Burianovým.

Prameny: Státní okresní archiv Žďár n. S., Archiv města Velká Bíteš, kn. č. 11787, fol. 8;  
kn. č. 11794, fol. 55, 56; kn. č. 11893, fol. 7. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště 
Žďár n. S., pozemková kniha Velká Bíteš Lánice, č. kn. vl. 1.

Jan Zduba
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Z REGIONÁLNÍ HISTORIE

JOSEF ONDRÁK A SVĚDECTVÍ JEHO DOBY
ČÁST XXV

INFRASTRUKTURA (řazeno chronologicky)

Sportovní stadion
Za účinné pomoci našich zaměstnanců byl v letech 1957 – 1958 postaven víceúčelový 

sportovní stadion. Měl 330 m dlouhý atletický ovál, fotbalové hřiště, šatny, sociální zaří-
zení a bufet pro občerstvení. Součástí stadionu byla i dodnes stojící ocelová tribuna pro 
300 diváků.

Výstavba tří rekreačních chat
Pro rekreaci našich zaměstnanců byly v letech 1966 – 1967 postaveny 3 chaty u Sil-

nického rybníka na katastru Košíkova. Chaty měly čtyřlůžkové pokoje, kuchyňský kout, 
sociální zařízení a umožňovaly rekreaci současně 32 pracovníkům. Náklady byly kryty  
z „Fondu kulturních a sociálních potřeb“ závodu – FKSP. Realizaci provedli naši zaměst-
nanci brigádnicky v Akci Z.  
(Pozn.: Akce Z byla dobrovolná bezplatná brigádnická činnost - písmeno „Z“ znamenalo zvele-
bování. Tímto způsobem bylo zejména na vesnicích postaveno mnoho prodejen smíšeného zboží, 
kulturních domů, autobusových čekáren aj.)

Sportovní hala
Za pomoci Montovaných staveb byla v letech 1970 – 1971 postavena u stávající 

Sokolovny sportovní hala. Při výstavbě brigádnicky pomáhali naši zaměstnanci – 
sportovci. Tělocvičnu využívala také Základní devítiletá škola a sloužila pro spor-
tovní soutěže i mistrovská utkání v různých sálových sportech. Do podvědomí široké 
veřejnosti se dostala zejména uspořádáním 20-ti ročníků Turnaje mistrů světa v ko-
lové za účasti dvacetinásobných mistrů světa bratrů Jana a Jindřicha Pospíšilových 
z Brna. Hala hostila také mezistátní utkání ve sportovní gymnastice Československo 
– Francie.

Doprava
V roce 1975 byl postaven nový dlážděný chodník vedoucí od nového sídliště k našemu 

závodu. Tím skončilo ranní „proplétání“ stovek zaměstnanců mezi vozidly a cyklisty po 
vlkovské silnici z města do PBS. V roce 1979 bylo u závodu postaveno vyasfaltované par-
koviště o ploše 4000 m². Obě akce financoval náš závod a byly realizovány také v rámci 
„Akce Z“. 
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Sauna
V letech 1975 – 1976 byla  

v Akci Z postavena brigádnicky 
sauna s malým vodním bazénem. 
Stavbu řídil pan Karel Pelán, ve-
doucí místní televizní opravny 
Okresního průmyslového pod-
niku. PBS podpořila stavbu fi-
nančně i účastí svých zaměst-
nanců. Bítešská sauna se stala 
vyhledávanou příslušníky sauno-
vání ze širokého okolí, mj. také 
piloty z náměšťského letiště.

Kulturní dům
V roce 1978 začala výstavba 

kulturního domu (KD) z pro-
středků FKSP našeho závodu,  
s přispěním 5-ti milionové dotace 
od Ústřední rady odborů. Pro-
jekt, této na svou dobu moderní 
budovy, obsahoval divadelní sál  
s hledištěm pro 300 sedících di-
váků, oddělitelné přísálí, galerii, 
2 klubovny, restauraci s kuchyní  
a 8 hotelových dvoulůžkových po-
kojů. Autorem projektu, koordiná-

torem výstavby i stavbyvedoucím byl Jaromír Krupička, dipl. techn., který dokázal poměrně 
nesourodou masu brigádníků, a to nejen z PBS,  zorganizovat tak, aby se toto velké dílo po-
dařilo. Naši zaměstnanci odpracovali na výstavbě KD 80.000 brigádnických hodin zdarma.

Mateřská škola
Na jaře roku 1980 začala další velká Akce Z – výstavba mateřské školy pro 120 dětí  

v ulici U Stadionu (dnes MŠ II). Projektu i realizace stavby se opět ujal Jaromír Krupička. 
Ve školce byly 4 třídy, tělocvična, kuchyně s jídelnou a sociální zařízení. Vedle školky byl 
malý park s dětským hřištěm. Na výstavbě bylo zdarma odpracováno 20.000 brigádnic-
kých hodin a závod přispěl částkou 3,64 mil. Kčs. Tato mateřská škola byla předána do 
užívání 1. září roku 1982.

Náš závod se podílel také na rekonstrukci MŠ v Křoví. Se stavebními pracemi po-
mohli brigádnicky také křovští občané, kteří byli našimi zaměstnanci. Závod přispěl 
částkou 0,26 mil. Kčs.

Pracovníci technologického oddělení na stavbě KD.  |  Zdroj: Archiv TO

Sauna – vstupní hala s barem.  |  Zdroj: TJ Spartak
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Přimrazovací ledová plocha
V roce 1982 začala rekonstrukce hřiště 

oddílu ledního hokeje. V letech 1983 až 
1984 nám poskytla První brněnská stro-
jírna podnikovou dotaci ve výši 2,3 mil. 
Kčs na výstavbu přimrazovací plochy.  
(V té době byl technický náměstek ředitele 
PBS Velká Bíteš Josef Ondrák dipl. tech-
nik, také předsedou hokejového oddílu  
TJ Spartak Velká Bíteš – pozn. autora). 
Na výstavbu přispěla také tělovýchovná 
jednota Spartak Velká Bíteš. Se stavbou 
se začalo v roce 1984 a hlavní práce, 
včetně zatrubkování a betonování ledové plochy, proběhly v roce 1985. V předstihu byly 
zajištěny starší chladící kompresory a v podnikových dílnách byla vyrobena nádrž na čpavek.

Položeno a svařeno bylo 22 km chladících trubek. Vybetonování mrazící plochy o roz-
měrech 31 x 61 m provedlo 120 brigádníků během jednoho dne. 

Díky spolupráci PBS se stavebními firmami z dálnice D1, byl použit vysoce kvalitní 
„dálniční“ beton, který plynule dopravovalo několik domíchávačů přímo z vlkovského 
nádraží. Vedoucím stavby byl zaměstnanec PBS pan Emil Jeřábek, člen oddílu ledního 
hokeje TJ Spartak. V roce 1986 byl zimní stadion zkolaudován a po zkušebním provozu 
slavnostně předán do užívání oddílu ledního hokeje.  

Rekonstrukce závodní jídelny
V letech 1983 až 1986 byla za plného provozu rekonstruována naše závodní kuchyně  

s jídelnou a příslušenstvím. Po rekonstrukci, která stála 0,6 mil. Kčs a byla uhrazena  
z FKSP, se kapacita jídelny zdvojnásobila. V závodní jídelně se tak mohlo stravovat více 
jak 50 % zaměstnanců na ranní i odpolední směně.    

Pokračování příště
Ze vzpomínek a zápisků Josefa Ondráka zpracoval

Alois Koukola

SPORT

OTRUBA OVLÁDL BÍTEŠ

Jakub Otruba (Elkov-Author) zvítězil v silné mezinárodní konkurenci v 42. ročníku 
tuzemské jarní klasiky Velká Bíteš - Brno - Velká Bíteš, která se jela jako první závod 

Přimrazovací ledová plocha při zastřešování  
(vlevo strojovna a sportovní hala).  |  Zdroj: Archiv TJ Spartak
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Českého poháru v silniční cyklistice Škoda 
Cup. Český cyklista zaútočil z šestičlenné sku-
piny uprchlíků v posledním okruhu závodu  
a svůj sólový pokus dotáhl až na cílovou pásku 
s minimálním náskokem před finišující skupin-
kou soupeřů. Trasu dlouhou 161 km absolvoval 
rychlostním průměrem téměř 43 km/h. 

Druhé místo patřilo loňskému vítězi Poláku 
Macieji Paterskému (Wibatech Merx), který se 
stal zároveň nejlepším vrchařem a sprinterem 
závodu a třetí dojel také polský cyklista Pawel 
Franczak (Voster ATS). 

V rámci doprovodného programu pořádající 
Tělovýchovná jednota Favorit Brno nově uspo-

řádala vložené závody mládeže, které se uskutečnily na 700 metrů dlouhém okruhu vede-
ného samotným centrem města. I tyto závody se setkaly s kladnou odezvou nejenom od 
samotných závodníků a trenérů, ale i z řad přihlížejících diváků. 

Velké poděkování patří městu Velká Bíteš v čele se starostou Ing. Milanem Vlčkem za 
vytvoření skvělého zázemí pro uspořádání této významné sportovní akce. Poděkování si 
rovněž zaslouží ředitel Informačního centra a Klubu kultury Města Velké Bíteše Ing. Josef 
Jelínek a produkční, kulturní a programová pracovnice Silvie Kotačková, kteří stáli za 
příkladnou regionální propagací akce. V neposlední řadě patří velký dík také kolektivu 
pracovníků Technických služeb Velká Bíteš pod vedením Jana Hotárka.

Po loňské premiéře byla na náměstí v prostoru startu a cíle opět umístěna velká LED 
obrazovka, na kterou bylo promítáno LIVE vysílání celého závodu. Diváci, kteří zavítali 
v krásném jarním odpoledni na Masarykovo náměstí, tak byli po celou dobu informováni 
o průběhu a vývoji závodu. Projekce vznikla za přispění města Velká Bíteš, pořádající TJ 

Výstava z výtvarné soutěže „Na dvou kolech“.  |  Foto: Jan Brychta

Vítěz závodu Jakub Otruba.  |  Foto: Jan Brychta
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Favorit Brno, společnosti Techniserv IT, která měla na starost samotnou výrobu přenosu  
a specializovaným cyklistickým serverem Roadcycling.cz.

Dále bychom chtěli poděkovat i dobrovolníkům z řad bítešských sportovců z TJ Spartak 
pod vedením Hany Holíkové, Sboru dobrovolných hasičů Velká Bíteš, Milanu Čtveráčkovi 
za poskytnutí sanitního vozu a také místním podnikatelům, kteří věnovali věcné a květi-
nové dary pro nejlepší - Restaurace „U Raušů“, Uzenářství a lahůdky Sláma a Květinářství 
Bohumila Drlíčková.

Akce podobného rozsahu a významu se neobejde bez podpory policejních složek. Poli-
cejní doprovod i zajištění frekventovaných křižovatek velkou měrou přispělo ke zdárnému 
a bezproblémovému průběhu celého závodu a touto cestou bychom rádi poděkovali také 
vedoucímu Městské policie Velká Bíteš Pavlu Hradeckému.  

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

Josef Vaishar, organizátor TJ Favorit Brno

VOLEJBALOVÝ TURNAJ O PUTOVNÍ POHÁR

Rok uplynul jako voda a my se opět sešli v hale TJ a ZŠ pod vysokou sítí. Volejbalový 
turnaj smíšených družstev o putovní pohár TJ SPARTAK se konal v sobotu 6. dubna 2019, 
a to již po dvanácté. Zájemci se hlásili ještě dříve, než jsme vypsali termín, a po uveřej-
nění data na stránkách bylo do týdne plno. Tentokrát jsme počet omezili jen na 8 družstev.  
Za Bíteš se zúčastnili Frantíkovci a Prosatín, Tullamore tento ročník vynechala.

Po zahájení a rozlosování začaly zápasy ve skupinách. Je nutno říct, že losování s vyso-
kou pravděpodobností delegovalo družstvo Znojma do finále ještě před samotnými zápasy. 
V hale hrála družstva Sako, zdecimované nemocemi se samo nazvalo 1/2 SAKA, Apollo, 
Na šrot a Rexíci z Brna. V tělocvičně ZŠ Frantíkovci, Prosatín, Tuhý a Kořínek ze Slav-
kova u Brna a Koncovka Znojmo. 

Peleton za Velkou Bíteší.  |  Foto: Jan Brychta
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Tým ze Znojma svou skupinu s přehledem vyhrál a neztratil ani bod. Ostatní utkání se 
rozhodovala v koncovkách a pořadí na dalších místech ve skupině určil až předposlední 
zápas Prosatína s družstvem Frantíkovci. Po boji vyhráli Frantíkovci 2:0 (25:19 a 25:23), 
získali tak do konečné tabulky 3 body a s celkovým počtem 4 bodů obsadili ve skupině  
2. místo. To znamenalo postup ze skupiny a boj o celkové 3. místo. Prohra Prosatínu ná-
ladu nezkazila, hráči odvedli pěkný výkon a v publiku měli nejvíce fanoušků. Mohutně je 
povzbuzovali táborníci, ale i děvčata z družstva žákyň.

Skupina v hale TJ byla těžší, zápasy rychlejší a smeče tvrdší. Družstvo Apolla, něko-
likanásobní vítězové a držitelé putovního poháru, sehrálo o první místo ve skupině těžký 
zápas s týmem Na šrot. Utkání bylo dlouho vyrovnané a první set Apollo prohrálo 22:25.  
Do dalšího setu nastoupili hráči Apolla s vysokým nasazením a vyhráli 25:16, čímž na 
body soupeře porazili. Apollo získalo do celkové tabulky 2 body a skupinu o jeden bod, 
právě před týmem Na šrot, vyhrálo.

Zápas o třetí místo by se dal nazvat vražděním neviňátek. Tým Na šrot zcela převálco-
val Frantíkovce, kterým se vůbec nic nedařilo. Nešla přihrávka, z toho pramenila špatná 
„náhra“ a následně slabý útok na síti. Tímto nechci říct, že by naši hráli špatně, to určitě 
ne, ale nedařilo se, nezískávali body, a proto ten velký výsledný rozdíl. Opět jsme zůstali 
pod medailovou pozicí. 

Finále bylo soubojem mládí a zkušeností, který vyzněl pro mladší Apollo 25:17  
a 25:21. 

Konečné pořadí bylo následující: první místo Apollo, dále Koncovka Znojmo, Na šrot, 
Frantíkovci, Prosatín, 1/2 Sako, T&K Slavkov u Brna a Rexíci Brno. Zápasy se vedly ko-
rektně v přátelské atmosféře a v tomto duchu jsme pokračovali i u zlatavého moku, kde se vše 
muselo „podrobně rozebrat“. Turnaj tak skončil v sobotu pozdě večer a už se těšíme na další.

Společné foto.  |  Foto: Otto Hasoň
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Děkujeme našim sponzorům, kterými jsou Město Velká Bíteš, PBS a.s., Labara  
s r.o.,  Potraviny Janda, Sport Bar Klíma, Restaurace Na 103, Mihal s r.o., Naše bítešská,  
Cafe Jana a Květiny Drlíčková za dary pro všechny týmy.

Petr Světlík

I PÁTÝ NOMEN RUN OPĚT VYHRÁLY RUN&MUM

Na start pátého ročníku běžecké štafety pro ženy se 
v sobotu 13. dubna postavilo rekordních 116 týmů.  
A z Vysočina Arény do 88 kilometrů vzdálené Velké Bí-
teše doběhly všechny. V předchozích čtyřech ročnících 

pravidelně vyhrával brněnský tým RUN&MUM, a nejinak tomu bylo i letos. NoMen 
Run je jedinečný závod - žádná jiná štafeta pouze pro ženy se v České republice neběhá.

Na start NoMen Run se postavilo 116 týmů ze 120 registrovaných. Víc týmů zatím ni-
kdy nestartovalo. „Letos jsme měli hodně změn v týmech na poslední chvíli – buď vyběhla 
náhradnice, nebo se čtyřčlenný tým několikrát měnil na tříčlenný – a klobouk dolů, že to 
holky zvládly,“ přibližuje hlavní organizátorka NoMen Run Květa Látalová. 

Vítězky RUN&MUM letos kvůli zranění a těhotenství obměnily polovinu týmu. Přesto 
dokázaly  vítězství obhájit s časem 7:02:46. „Trasu známe jako své boty, tahle zkušenost 
nám hodně pomohla. Letos jsme měly velkou konkurenci, na poslední předávce byl rozdíl 
pouze dvacet vteřin,“ říká Hana Urbánková Alfery z RUN&MUM a dodává, že správné 
rozložení sil je v podobném závodě nutností. 

Na druhé příčce se umístil tým Adidas Runners Prague s osmiminutovou ztrátou na 
vítězky v čase 7:10:47. Bronz letos patří Kometkám, které se na startovní pole po roční 
absenci vrátily a zvládly to v čase 7:26:17. Tradiční účastnicí závodu je Katka Kováč, 
která si 88kilometrovou trasu zaběhla už podruhé sama. A v úctyhodném čase 9:47:32. 
Nejmladším týmem byly letos Rychlé želvy, které k účasti v závodě potřebovaly souhlas 
rodičů, protože je jim 17 let. NoMen Run úspěšně dokončily v čase 9:41:45. 

Běželo se v náročných podmínkách zimního trailu s teplotami kolem nuly.  
„Už jsme během těch pěti let uspokojily závodnice, kterým vyhovuje téměř letní ve-

Společné foto závodnic.  |  Foto: Archiv NMR
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dro, ideální jarní sluníčko i vlezlá zima s deštěm. Klaním se před všemi holkami, 
které to zvládly a dokázaly si to dnes užít,“ uvedla po závodě hlavní organizátorka 
Květa Látalová. 

Trasa závodu byla rozdělená na osm úseků v délce 7 – 12 kilometrů, které si běžkyně 
dopředu rozdělily. Vyrazily z Vysočina Arény do Studnice, poté Velkých Janovic, kolem 
přehrady do Víru a odtud přes Štěpánov do Nedvědice. Přes hrad Pernštejn se pak vydaly 
do Habří, Borovníku a cílem proběhly ve Velké Bíteši. 

Eva Ondrůjová, eondrujova@gmail.com, +420 777 471 158, Facebook: NoMen Run, 
Instagram: nomenrun, www.nomenrun.cz

OSTATNÍ

DÍKY VÁM DOBROVOLNÍCI, DÍKY VÁM SPONZOŘI

Je to k neuvěření, ale i Velká Bíteš se letos poprvé  a doufám,  že ne naposledy,  
zapojila do akce „Ukliďme Česko“.

Je vidět, že i v Bíteši se najdou lidé, kteří si váží města ve kterém žijí a není jim lho-
stejné jejich okolí. V sobotu dne 6. dubna  se ve Velké Bíteši konala akce „Ukliďme Velkou 
Bíteš“. I přes nepřízeň počasí přišlo tuto akci podpořit 73 dobrovolníků, z nichž 39 bylo 
mladších 18-ti let. Tito dobrovolníci dokázali  nasbírat necelých 90 pytlů, které obsahovaly 
přes 400 kg odpadu. 

Celkově se do akce „Ukliďme Česko“ během víkendu 6. – 7. 4. zapojilo celkem 65 000 
dobrovolníků z celé České republiky a sesbíralo 1 120 tun odpadu. 

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY NOMEN RUN
ROK VÍTĚZKY ČAS POČET TÝMŮ
2019 RUN&MUM 7:02:46 116 
2018 RUN&MUM 7:06:51 102
2017 RUN&MUM 6:51:41 103
2016 RUN&MUM 7:14:09 56
2015 B4 7:28:57 19

CELKOVÉ VÝSLEDKY NOMEN RUN 2019
1. RUN&MUM 7:02:46
2. Adidas Runners Prague 7:10:47
3. Kometky 7:26:17
sólo Kateřina Kováč 9:47:32
nejmladší Rychlé želvy 9:41:45
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Sraz byl v sobotu 6. 4. 2019 v 9.00 hodin před kulturním domem, kde se dobrovol-
níci zapsali a obdrželi  pytle, stahovací pásky, popřípadě rukavice a reflexní vesty. U dal-
šího stolečku jim byly po domluvě sděleny trasy úklidu. Poté promluvil starosta a slíbil,  
že příště se úklidu také  aktivně zúčastní. Dále  se pak dobrovolníci dozvěděli organizační 
věci a byli poučeni o bezpečnosti. Kolem půl desáté se všichni rozešli  uklízet svoje zvo-
lené trasy.

Po desáté hodině  se rozpršelo, ale nikdo to nevzdal. O půl jedné se tito dobrovolníci 
začali  vracet na fotbalové hřiště, kde bylo pro  každého připraveno malé občerstvení ve 
formě párku, limonády a palačinky. Každé dítě dostalo diplom za vzornou pomoc při 
úklidu a odměnu.  

Postupně přicházející dobrovolníci vyznačovali do mapy místa, kde přibližně nechali 
pytle s odpadem, aby je v pondělí  pracovníci  Technických  služeb mohli posbírat. 

Myslím si, že se tato akce povedla, účastníci udělali velký kus práce a naše Bíteš je zase 
o trošku hezčí. Plánujeme pokračování této akce, třeba již v sobotu 21. 9. 2019. Tento den 
je vyhlášen „Celosvětovým dnem úklidu“.

Fotografie jsou nasdílené na https://okominkova.rajce.idnes.cz/2019_Velka_Bites_-_
Uklidme_Cesko/ a zároveň se na nás přišel podívat i pan Hasoň se svým fotoaparátem. 

Ještě jednou děkuji všem dobrovolníkům a děkuji všem níže jmenovaným sponzo-
rům: První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., PBS ENERGO, a.s., LABARA s.r.o., AG 
FOODS GROUP a.s., Uzenářství a lahůdky Sláma s.r.o., Jana Rambousková, Kreative 
Café, MUDr. Jitka Řezáčová, MBL spol. s r.o., David Dolíhal, MIHAL, s.r.o., Cafe Jana, 
POEX Velké Meziříčí, a.s., Bítešská dopravní společnost, s.r.o., Restaurace U Raušů, 

Akce poprvé i ve Velké Bíteši.  |  Foto: Archiv organizátorky
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TECHNICKÉ SLUŽBY Velká Bíteš spol. s.r.o., Informační centrum a Klub kultury, Mě-
síčník EXIT, Město Velká Bíteš, Restaurace Naše bítešská, Pivnice Na Kopačce a ZŠ 
Velká Bíteš.

Na závěr musím také poděkovat svým kamarádkám – Janě Pavlíčkové, Jitce Řezáčové, 
Ivaně Balejové a Markétě Lavické za to, že do toho šly se mnou. 

Magda Holíková

ZAMYŠLENÍ NEJEN O MANŽELSTVÍ

Květen bývá nazýván měsícem lásky. Nedávno jsem si četla v Bibli příběh o úplně 
prvním manželství a zdá se mi, že tohle téma se ke květnu hodí. Pojďme se tedy podí-
vat na Adama s Evou. Často obdivujeme manžele, kteří jsou spolu třeba už padesát let 
nebo i více. Vzhledem k tomu, že nevíme, kdy zemřela Eva (Adam zemřel, když mu 
bylo něco málo přes 930 let), můžeme předpokládat, že třeba mohli oslavit i osmisté 
výročí svatby.

Do začátku měli tito dva lidé ty nejlepší podmínky, které pro ně Bůh připravil. 
Měli zajištěné bydlení, stravu, užitečnou a naplňující práci v zahradě a pouze drobné 
omezení, totiž zákaz jíst ovoce z jediného stromu v zahradě. Odměnou za poslušnost 
Božímu příkazu byl požehnaný život v prostředí rajské zahrady, trestem za neupo-
slechnutí bylo oddělení od zdroje života, kterým je Bůh sám. Víme, jak to dopadlo. 
Díky neuposlechnutí Božího příkazu museli být tito novomanželé vyhnáni z rajské 
zahrady. Nastalo pro ně období těžké dřiny, aby si zajistili živobytí pro sebe a svoje 
děti. Tato fatální chyba přinesla těžkosti nejen jim, ale i celému lidskému pokolení, 
které z nich vzešlo. Adam se mohl naštvat na Evu, že kvůli ní se dostala jejich rodina 
do tvrdých podmínek a trápení. Eva zase mohla být nazlobená na svého muže, (který 
mimochodem byl s ní, když zakázané ovoce utrhla) že ji nezastavil. Celý jejich ži-
vot mohl být naplněný vzájemnými výčitkami, nebo se možná mohli ve zlém rozejít.  
O tom ale nikde v Písmu nečteme. Čteme o tom, že byli spolu a měli spolu děti. Jejich 
první dva synové se jmenovali Kain a Ábel. Známe příběh o tom, že starší bratr zabil 
mladšího, protože mu záviděl Boží požehnání. Další těžká zkouška pro jejich rodiče…

Potom se jim narodil Šét a další děti a viděli několik generací svých potomků.
Jak to, že první manželství vydrželo tak dlouho a bylo tak pevné? Věřím, že oba 

přijali svého partnera jako dar od Boha. Zjistili, že ten druhý není bez chyb a občas 
udělá špatné rozhodnutí. Zároveň si však uvědomili, že oni sami jsou na tom úplně 
stejně a že také potřebují od partnera odpuštění a přijetí. Pochopili, že problémy se 
dají nejlépe vyřešit společnými silami. Společné zážitky při řešení těžkostí, ale i radost  
z dosažených výsledků, z dětí a vnoučat, to vše tyto dva lidi stmelilo a dalo jejich 
vztahu pevnost a jedinečnost.

A kde byl v tom všem Bůh? Když museli Adam s Evou odejít z ráje, připravil jim 
na cestu  kožený oděv. Byl to důkaz toho, že Mu na nich stále záleží. Tím to ovšem 
neskončilo. Bůh chce, aby lidé mohli být v Jeho blízkosti, komunikovat s Ním. Bohu-
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žel lidská neposlušnost to porušila. Existuje však způsob, jak lze tento vztah obnovit. 
Zajímá vás, jak? Tak si o tom přijďte popovídat.

Izajáš 1:18 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako 
šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.

Ráda bych vás tímto pozvala na naše setkání, která se konají každou druhou a čtvrtou 
(případně i pátou) neděli v měsíci v 17.00 hodin v prostorách na Masarykově náměstí 
č. 5 v 1. patře (na pavlači). 

A na co se můžete těšit? Čeká vás přátelské přijetí, několik křesťanských písní, krátké 
zamyšlení nad biblickým tématem, modlitby za to, co vás trápí (zdraví, problémy v rodině, 
těžké situace, důležitá rozhodnutí...) a rozhovory na témata, která vás zajímají, u drobného 
občerstvení.

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

Za Apoštolskou církev ve Velké Bíteši přeje požehnaný květen Věra Pokorná

NON AUTOS RADEK CRHA

25. června 2018 přiběhl na vernisáž prací 
„Všichni jsme tu doma“ běžec a koupil si ob-
rázek autistického chlapce Radka Crhy. Ten 
běžec byl jeho otec, který právě dokončoval 
svůj 330 kilometrový týdenní běh Vysočinou 
proti předsudkům o autismu. S odstupem času 
se vracíme k tomuto příběhu otce běžce a jeho 
autistického syna, abychom pomohli podpořit 
jeho osvětu a případně pomohli někomu, kdo 
právě stojí na začátku podobného osudu. 

Základním kamenem tohoto příběhu je 
silné pouto otce a syna. Otce, který se snaží 
navzdory všemu prolomit předsudky  
o autismu a získat tak lepší společenské po-
stavení všech lidí s autismem. Jeho motto 
zní: „Srdcem naproti autismu a proti před-
sudkům o autismu.“ Jak o sobě tvrdí, že je 
„ne příliš velký sportovec“, začal upozor-
ňovat na tyto důležité věci prostřednictvím 
sportu, převážně běhu. Své zážitky sdílí na 
Facebooku a Instagramu.

„Již druhým rokem pomocí běhu měníme 
předsudky vůči lidem s autismem a má to Foto: Archiv R. Crhy.



50 |  Květen 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

smysl. Jsme teprve na začátku a přitom dál, než jsme si ještě před nedávnem dokázali vů-
bec představit.“ Takto uvádí Radek Crha svůj projekt, který nazval NON AUTOS Radek 
Crha. Nedaleko Velké Bíteše, ve Vidoníně, tato myšlenka osvěty vznikla.

„Informovanost otevírá bránu k účinné pomoci a vzájemnému porozumění.“
Vážení čtenáři Zpravodaje. Jmenuji se Radek Crha. Jsem běžec a především otec au-

tistického syna Radečka, který má diagnostikovaný dětský autismus. Myšlenka naší osvěty 
vznikla, když jsem řešil hlouběji jeho budoucnost a jeho postavení ve společnosti. Vím, jak 
se autismus běžně prezentuje – lidé pak tápou a nevědí, jak se mají k těmto lidem chovat. 
Informovanost otevírá bránu k účinné pomoci a vzájemnému porozumění. Pokud chceme 
dosáhnout vzájemného porozumění, musíme se na svět podívat jejich očima. Začít s tím něco 
dělat a šířit tyto myšlenky byl tedy pro mě logický krok. Spojil jsem dvě moje srdeční záleži-
tosti, které na tomto světě mám. Moji lásku k synovi a lásku k běhání. U běhání tato myšlenka 
vznikla a já ji promyslel do její podstaty a hloubky. Pak jsem již jen běhal a běhal a myšlenky 
se skládaly v hlavě samy. Věřím, že prostřednictvím běhu a zdolání určité vzdálenosti se mi 
podaří na tyto důležité věci upozornit. Během loňského roku jsem běžel náš Non Autos běh 
Vysočinou, kdy jsem za osm dní uběhnul 327 kilometrů a navštívil 18 náměstí za účelem 
osvěty o autismu. Rozdal jsem asi dva tisíce letáčků, navštívil informační centra a hovořil 
se spoustou lidí. Pak jsem se začal připravovat na stokilometrový Non Autos vánoční běh, 
který se uskutečnil v sobotu před 1. adventní nedělí – běžel jsem z Vidonína do Olomouce na 
vánoční trhy. Byl to 105 km dlouhý nepřetržitý běh spojený s nočním během a nepřízní počasí. 
Měl jsem sebou tým, který mě podporoval a vedl. Do cíle jsme dorazili naprosto vyčerpaní po 
18 hodinách. Nyní se připravuji běžet v tomto duchu Moravský ultramaraton „MUM“. Me-
zinárodní běžecký etapový závod  je závod na 7 maratonů v 7 dnech. Je to nejdelší a nejtěžší 
běžecký závod pořádaný na území České republiky, pořádaný v Lomnici u Tišnova. Každá 
etapa má délku 43 km a probíhá velmi členitým terénem. Dále plánuji Non Autos běh jižní 
Moravou. Také bych Vás všechny, běžce i neběžce, chtěl pozvat 7. – 8. 6. na charitativní akci 

You Dream We Run do Blanska, kde budeme mít 
svoji štafetu a prostřednictvím nepřetržité 24-ho-
dinové štafetové chůze nebo běhu podpoříme 
Ty, kteří naši pomoc nejvíce potřebují. Jde o 15 
opravdu silných příběhů. Pokud byste chtěli běžet 
za naši štafetu, můžete mě kontaktovat přes naše 
facebookové stránky NON AUTOS Radek CRHA, 
kde je také více informací.

Na Facebooku NON AUTOS můžete také po-
znat mého úžasného syna Radečka a přesvědčit 
se, že si zaslouží respekt a úctu stejně jako ostatní 
zdravé děti. Že nepatří na okraj společnosti,  
ale že se od něj spousta zdravých lidí může učit 
jeho pokoře a lásce. Je to někdo, ke komu vzhlížím 
s obrovským respektem a úctou. K někomu, kdo mi Foto: Archiv R. Crhy.
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ukázal, o čem je život: o víře, naději, pokoře a lásce. Autismus přece není nic, před čím by 
měli lidé zavírat oči. Pokud se budeme snažit porozumět lidem s autismem, dáme nejen do je-
jich, ale i do svého srdce světlo naděje. A pokud se nám podaří těchto světel v srdcích rozzářit 
co nejvíce, budeme moci sdílet společnou budoucnost. Pak překonáme jakékoliv utrpení, ja-
koukoliv bolest, jakékoliv zlo. To je můj sen… Moc bych si přál rozzářit touto nadějí všechny 
lidi s autismem i jejich rodiny a okolí. Všem rodičům, kteří prožívají podobný osud bych chtěl 
říct, že každý rodič si musí projít fázemi smíření, že jeho dítě má speciální potřeby. Těchto 
lidí si velice vážím a vím, co prožívají. „Váš syn nebo dcera Vás potřebují silné, nesoustřeďte 
se příliš na svůj smutek, ale na spokojenost svého dítěte. Vaše dítě z Vás potřebuje cítit klid.“

Na závěr bych chtěl poprosit všechny, kteří budou tyto řádky číst, o to, aby otevřeli svá 
srdce lidem, kteří to potřebují, a dívali se na ně bez předsudků. „Ukažte jim, že i oni patří 
do této společnosti, i když nemají to, co mnoho lidí považuje za samozřejmost – zdraví.  
O to víc lásky jim dejte a oni vám to vrátí sto tisíckrát. Jejich život je stejně úžasný jako 
ten váš.“

Děkuji, Radek Crha,  NON AUTOS Radek CRHA

SOUHRNY USNESENÍ

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 13/2019 KONANÉ DNE 18. BŘEZNA 2019 
 
2/13/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 12/2019 ze dne 11. 3. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 18. 3. 2019
3/13/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 02/2016 na vyhotovení ÚPD 
pro Změnu č. 8 ÚP města Velká Bíteš včetně dokumentace úplného znění po vydání Změny č. 8 ÚP 
města Velká Bíteš s Ing. arch. Alenou Košťálovou, architektonicko urbanistická projekční kancelář, 
Zavřená 32, 634 00 Brno dle návrhu dodatku č. 2 SOD č. 02/2016 s úpravami v čl. 5 Termíny předání 
díla, kde bude původní znění „do 40 pracovních dnů“ změněno na znění „do 30 pracovních dnů“  
a s doplněním článku č. 3 Rozsah a obsah díla, kde bude doplněno: Součástí předmětu díla bude 
aktualizace současně zastavěného území obce. 
odpovědnost: odbor výstavby a životního prostředí termín: 28. 3. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 14/2019 KONANÉ DNE 25. BŘEZNA 2019 
 
2/14/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 13/2019 ze dne 18. 3. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 25. 3. 2019
3/14/19/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, příspěvkové 
organizace o ředitelském volnu a omezení provozu školní družiny doručené pod č.j. MÚVB/1993/19.
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4/14/19/RM – doporučuje ZM schválit celoroční hospodaření města Velká Bíteš a závěrečný účet 
města za rok 2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města 
za rok 2018 s výrokem „bez výhrad“. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2019
5/14/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout dotaci FC PBS Velká Bíteš z.s. z Grantového 
programu na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané 
pod č.j. MÚVB/1588/19 ve výši 1.400.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvede-
ným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2019
6/14/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout TJ Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z Granto-
vého programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o po-
skytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1639/19 ve výši 462.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí 
dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2019
7/14/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout HC Spartak Velká Bíteš, z.s. dotaci z Gran-
tového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1626/19 ve výši 1.200.000 Kč a uzavřít Smlouvu  
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2019
8/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Bítešskému spolku vytrvalostních sportů dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/772/19 ve výši 31.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace  
s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
9/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Moravské Asociaci Hung Kar, Kung Fu Akademii Yulong – 
pobočce Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělový-
chova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1493/19 ve výši 35.000 
Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
10/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Moravskému rybářskému svazu, z.s. pobočnému spolku 
Velká Bíteš dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová 
činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/607/19 ve výši 40.000 
Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
11/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Kynologickému klubu Velká Bíteš dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1458/19 ve výši 20.00.000 Kč a uzavřít Smlouvu  
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
12/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Českému svazu včelařů, z.s., základní organizaci Velká Bíteš 
dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ 
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na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1402/19 ve výši 30.000 Kč  
a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
13/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Mysliveckému sdružení Velká Bíteš, o.s. dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1481/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
14/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Svazu diabetiků ČR, pobočnému spolku Velká Bíteš dotaci 
z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na zá-
kladě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/335/19 ve výši 10.000 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
15/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Kolpingově rodině Velká Bíteš dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1473/19 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
16/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Pionýru z.s. – Pionýrské skupině Velká Bíteš dotaci z Gran-
tového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/895/19 ve výši 50.000 Kč a uzavřít Smlouvu  
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
17/14/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout poskytnout Klubu přátel vážné hudby dotaci z Granto-
vého programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho 
žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1637/19 ve výši 75.000 Kč a uzavřít Smlouvu 
o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín:  8. 4. 2019
18/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., 
- Základní organizaci Velká dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kul-
tura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/894/19 ve výši 40.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným 
žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.  4. 2019
19/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Muzejnímu spolku Velkobítešska dotaci z Grantového pro-
gramu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti  
o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1592/19 ve výši 22.890 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
20/14/19/RM – rozhoduje poskytnout Římskokatolické farnosti Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Kultura a ostatní zájmová činnost“ na základě jeho žádosti 
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o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1625/19 ve výši 24.500 Kč a uzavřít Smlouvu o poskyt-
nutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
21/14/19/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 
2019 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/1511/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žada-
telem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
22/14/19/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 
2019 „Finanční pomoc postiženým dětem“ na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. 
MÚVB/1512/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žada-
telem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
23/14/19/RM – rozhoduje poskytnout NoMen Run, z.s. dotaci z rozpočtu města Velká Bíteš na rok 
2019 na základě jeho žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1840/19 ve výši 10.000 
Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
24/14/19/RM – rozhoduje poskytnout - Domácí ošetřovatelská péče dotaci z rozpočtu města Velká 
Bíteš na rok 2019 na základě její žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2016/19 ve 
výši 10.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30.  4. 2019
25/14/19/RM – doporučuje ZM schválit úpravu rozpočtu roku 2019 dle rozpočtového opatření 
města č. 2/2019.
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2019
26/14/19/RM – bere na vědomí výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Velká Bíteš  
a převedení částky 560.606,99 Kč z hospodářské činnosti na rozpočtový účet města (položka 4131). 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
27/14/19/RM – doporučuje ZM schválit účetní závěrku města Velká Bíteš za rok 2018 k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2018 a pověřit odbor finanční MěÚ vypracováním protokolu o schvalování této 
účetní závěrky. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2019
28/14/19/RM – schvaluje odpisový plán na rok 2019 dle žádosti Mateřské školy Velká Bíteš,  
U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2075/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 31. 12. 2019
29/14/19/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěv-
kové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním protokolu  
o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
30/14/19/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2019
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31/14/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., 
Masarykovo nám. 88, 595 01 Velká Bíteš, IČ25594940 ve výši 303.397,- Kč včetně DPH na úpravu 
pozemku p.č. 615/1 v k.ú. Velká Bíteš a uzavřít smlouvu o dílo. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2019
32/14/19/RM – rozhoduje uzavřít nájemní smlouvu k bytu č. 5 na ulici Tyršova 239, Velká Bíteš na 
dobu určitou od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020 za nájemné 45,– Kč/m2/měsíc. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 3. 2019
33/14/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr směny části pozemku p.č. 373 ostatní plocha,  
ostatní komunikace o výměře cca 21 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2019
34/14/19/RM – rozhoduje zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 278/22 v budově č.p. 278 na 
p.č. 800 v k.ú. a obci Velká Bíteš, spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 278, by-
tový dům, na p.č. 800 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci Velká Bíteš a spoluvlastnického podílu na 
pozemku p.č. 800 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 295 m2 ve výši id. 5890/71470 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem ve výši 951.720,- Kč se splatností 
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2019
35/14/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně nabýt pozemek p.č. 3317 orná půda o výměře 
6107 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za cenu 120,- Kč/m2. Náklady související s úplatným nabytím 
pozemku uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2019
36/14/19/RM – doporučuje ZM zamítnout žádost o úplatný převod pozemků p.č. 5299 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 1090 m2, p.č. 5380 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, 
p.č. 5302 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 166 m2 vše v k.ú. Holubí Zhoř, obec Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2019
37/14/19/RM – schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, pří-
spěvkové organizace za rok 2018 a pověřuje Odbor finanční MěÚ Velká Bíteš vypracováním proto-
kolu o schvalování účetní závěrky této příspěvkové organizace za rok 2018. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
38/14/19/RM – schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 a jeho rozdělení do fondů dle předlože-
ného návrhu Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 86, příspěvkové organizace. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2019
39/14/19/RM – rozhoduje souhlasit s pořízením nového služebního vozu Střední odbornou školou 
Jana Tiraye Velká Bíteš, příspěvkovou organizací za podmínek uvedených v žádostech organizace 
č.j. MÚVB/2073/19 a č.j. MÚVB/2153/19. 
odpovědnost: ředitel příspěvkové organizace termín: 31. 5. 2019
40/14/19/RM – bere na vědomí Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku města Velké Bíteše 
za rok 2018. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 29. 3. 2019
41/14/19/RM – rozhoduje revokovat usnesení číslo 26/29/15/RM ze dne 29. 9. 2015 jeho úplným zrušením. 
Rada města rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČO: 68639511, na provedení opravy střechy 
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domu s pečovatelskou službou, který se nachází na adrese Družstevní 584, 595 01 Velká Bíteš,  
za cenu 342.393,00 Kč bez DPH, (393.752,00 Kč včetně DPH). 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 6. 2019
42/14/19/RM – rozhoduje revokovat usnesení č. 10/117/18/RM a usnesení č. 11/120/18/RM a na-
hradit je usnesením ve znění: 
Rada města rozhoduje
-  uzavřít Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a technické infrastruk-

tury ve výši 76.080,- Kč splatným na výzvu města v okamžiku zahájení výběrového řízení na zho-
tovitele stavby technické nebo dopravní infrastruktury,

-  uzavřít Dohodu o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a technické infrastruk-
tury ve výši 80.000,- Kč splatným na výzvu města v okamžiku zahájení výběrového řízení na zho-
tovitele stavby technické nebo dopravní infrastruktury,

-  uzavřít Dodatek č. 1 Dohody o poskytnutí finančního příspěvku na vybudování dopravní a tech-
nické infrastruktury spočívající ve vrácení příspěvku ve výši 80.000,- Kč a odložením jeho splat-
nosti do doby obdržení výzvy města v okamžiku zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby 
technické nebo dopravní infrastruktury. 

odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2019
43/14/19/RM – doporučuje ZM souhlasit se změnou hranice katastrálního území obce a schvaluje 
dohodu o změně hranic obce tak, že 
-  u stavby č.e. 95 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. st. 50 v k.ú. Jindřichov 

u Velké Bíteše a p.č. st. 128 v k.ú. Pucov bude p.č. st. 50 zahrnuto do k.ú. Pucov, 
-  u stavby č.e. 65 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/5 v k.ú. Jindřichov 

u Velké Bíteše a p.č. st. 94 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/5 zahrnuto do k.ú. Pucov, 
-  u stavby č.e. 66 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/6 v k.ú. Jindřichov 

u Velké Bíteše a p.č. st. 97 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/6 zahrnuto do k.ú. Pucov, 
-  u stavby č.e. 67 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/7 v k.ú. Jindřichov 

u Velké Bíteše a p.č. st. 98 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/7 zahrnuto do k.ú. Pucov, 
-  u stavby č.e. 94 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/3 v k.ú. Jindřichov 

u Velké Bíteše a p.č. st. 130 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/3 zahrnuto do k.ú. Pucov, 
-  u stavby č.e. 97 v k.ú. Pucov - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/8 v k.ú. Jindřichov 

u Velké Bíteše a p.č. st. 131 v k.ú. Pucov bude p.č. 336/8 zahrnuto do k.ú. Pucov, 
-  u stavby č.e. 2 v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše - stavba pro rod. rekreaci, která je součástí p.č. 336/2  

v k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše a p.č. st. 204 v k.ú. Pucov budou stavba č.. 2 i pozemek p.č. 336/2 za-
hrnuty do k.ú. Pucov 

se současným navýšením výměry katastrálního území Jindřichov u Velké Bíteše o 86 m2. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2019
44/14/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout úplatně převést část pozemku p.č. 196/1 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře cca 45 m2 v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví města Velká 
Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 19.670,- Kč. Náklady související s převodem 
části pozemku uhradí kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2019
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45/14/19/RM – rozhoduje souhlasit s přepravou nadměrného nákladu po místní komunikaci Za Po-
tokem ve Velké Bíteši, kterou realizuje firma DAN_CZECH SPECIALTRANSPORT s.r.o., se sídlem 
Na Průhoně 3647, 276 01 MĚLNÍK se stanoveným termínem průjezdu 27. 3. 2019. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 27. 3. 2019
46/14/19/RM – doporučuje ZM schválit úplatný převod části pozemku p.č. 144/1 ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o výměře cca 81 m2 a části pozemku p.č. 143 ostatní plocha, sporto-
viště a rekreační plocha o výměře cca 17 m2 vše v k.ú. Košíkov, obec Velká Bíteš z vlastnictví 
města Velká Bíteš do vlastnictví SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Košíkov, IČ: 657 58 102,  
se sídlem Masarykovo náměstí 87, 595 01 Velká Bíteš za cenu stanovenou znaleckým posudkem 
ve výši 44.100,- Kč se zřízením věcného předkupního práva ve prospěch města pro případ zci-
zení částí uvedených pozemků. Náklady související s úplatným převodem částí pozemků uhradí 
kupující. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4. 2019
47/14/19/RM – rozhoduje uzavřít se spol. INGSTEP s.r.o., IČ: 29377340, se sídlem Sloup 192, 679 
13 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 7. 2018 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 28. 11. 
2018, jehož předmětem je prodloužení termínu pro zpracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení domova se zvláštním režimem do 30. 6. 2020. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2019
48/14/19/RM – rozhoduje uhradit, IČ 628 34 819, práce na úpravě okolí kaple sv. Antonína ve Velké 
Bíteši ve výši 150.000,- Kč vč. DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 15/2019 KONANÉ DNE 1. DUBNA 2019 
 
2/15/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 14/2019 ze dne 25. 3. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 1. 4. 2019
3/15/19/RM – rozhoduje poskytnout dotaci z Grantového programu města Velká Bíteš na rok 2019 
na základě žádosti o poskytnutí dotace zapsané pod č. j. MÚVB/2210/19 ve výši 15.000 Kč a uzavřít 
Smlouvu o poskytnutí dotace s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
4/15/19/RM – rozhoduje odstoupit a nepokračovat v administraci podané žádosti z fondu IROP  
č. 69 „Integrovaný záchranný systém – Integrované projekty CLLD“ na pořízení cisternové automo-
bilové stříkačky pro JSDH Velká Bíteš. 
odpovědnost: odbor správní termín: 8. 4. 2019
5/15/19/RM – doporučuje ZM rozhodnout uzavřít dodatky ke smlouvám o úvěrech  
č. 99019375156 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,30 %, č. 99015049904 s maximální 
úrokovou sazbou ve výši 2,40 %, č. 99009227160 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,54% 
a č. 99011916427 s maximální úrokovou sazbou ve výši 2,55 % s Komerční bankou, a. s.,  
Na Příkopě 969/33, 114 07 Praha 1. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2019



58 |  Květen 2019 Zpravodaj Město Velká Bíteš
www.velkabites.cz  |  www.bitessko.com

6/15/19/RM – doporučuje ZM schválit Mateřské škole Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové 
organizaci příspěvek ve výši 200 tis. Kč na pořízení konvektomatu pro provoz školní jídelny. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 8. 4. 2019
7/15/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku, IČ: 68094841, na zpracování znaleckých po-
sudků se stanovením ceny obvyklé bytových jednotek č. 282/1-282/28 v bytovém domě č.p. 282, 
který je součástí pozemku p.č. 2996 v k.ú. Velká Bíteš na ulici Jihlavská ve Velké Bíteši včetně ceny 
obvyklé id. 48922366/64048780 bytového domu č.p. 282 na p.č. 2996 a pozemku p.č. 2996 v k.ú. 
Velká Bíteš včetně jejich součástí a příslušenství ve výši 72.800,- Kč a pověřuje majetkový odbor 
objednat uvedené ocenění. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 7. 4. 2019
8/15/19/RM – doporučuje ZM směnit pozemek p.č. 1233 ostatní plocha, zeleň o výměře 151 m2  
v k.ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš za část pozemku p.č. 1231 oddělenou geo-
metrickým plánem č. 3079-51/2019 a nově označenou p.č. 1231/2 zahrada o výměře 8 m2 v k.ú.  
a obci Velká Bíteš do vlastnictví města s tím, že město na vlastní náklady vybuduje nové oplocení na nově 
vznikající hranici pozemků, a to včetně oplocení na hranici mezi pozemky p.č. 1231/1 a p.č. 1239/7 v k.ú. 
Velká Bíteš a bran a branky. Náklady související se směnou pozemků uhradí město Velká Bíteš.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 8. 4.2019
 9/15/19/RM – stanoví v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců města Velká 
Bíteš v Městském úřadu Velká Bíteš s účinností od 1. 6. 2019 na 27 zaměstnanců.
odpovědnost: tajemnice termín: 1. 6. 2019 

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 16/2019 KONANÉ DNE 8. DUBNA 2019 
 
2/16/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 15/2019 ze dne 1. 4. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 8. 4. 2019
3/16/19/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy a Praktické školy Velká Bíteš, pří-
spěvkové organizace do programu Potravinová pomoc dětem dle žádosti č.j. MÚVB/2457/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2019
4/16/19/RM – rozhoduje uzavřít pachtovní smlouvu na část pozemku p.č. 1695/1 orná půda o vý-
měře 90 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pachtovné ve výši 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpo-
vědní dobou 3 měsíce. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2019
5/16/19/RM – rozhoduje
a) zveřejnit záměr úplatného převodu části pozemku p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 45 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš,
b) zveřejnit záměr pachtu části pozemku p.č. 1695/1 orná půda o výměře cca 134 m2 a části pozemku 
p.č. 1580/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 104 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš za pa-
chtovné 20,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 5. 2019
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6/16/19/RM – rozhoduje uzavřít předloženou smlouvu o právní pomoci mezi městem Velká Bíteš  
a advokátem, IČ: 66248272. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 24. 4. 2019
7/16/19/RM – rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
č.: 91/2019 přímým zadáním s dopravcem ICOM transport a.s., Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava. 
odpovědnost: odbor správní termín: 30. 4. 2019
8/16/19/RM – rozhoduje souhlasit s realizací projektu Vzdělávání pro život Základní školou a Prak-
tickou školou Velká Bíteš, příspěvkovou organizací dle žádosti č.j. MÚVB/2456/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 1. 9. 2019
9/16/19/RM – rozhoduje uzavřít se společností CNGvitall s.r.o., IČ: 047 40 157, se sídlem 1. máje 
3302/102a, Moravská Ostrava, 703 00 Ostrava jako oprávněným z věcného břemene smlouvu o zří-
zení věcného břemene zřizovaného na části pozemku p.č. 1029 v k.ú. Přibyslavice u Velké Bíteše ve 
vlastnictví města jako povinného z věcného břemene v rámci uložení elektrické a plynové přípojky 
za jednorázovou úhradu ve výši 92.440,- Kč bez DPH stanovené Dle Ceníku úhrady za zřízení věc-
ného břemene na majetku města Velká Bíteš navýšenou o 100 % z důvodu, nebyla uzavřena mezi 
městem a uvedenou společností smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2019
10/16/19/RM – rozhoduje uzavřít dohodu o ukončení nájmu bytu, Masarykovo náměstí 84,  
Velká Bíteš ke dni 31. 5. 2019. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
11/16/19/RM – bere na vědomí poděkování TJ Favorit Brno za podporu a poskytnuté zázemí pro 
zajištění mezinárodního cyklistického závodu Českého poháru 2019, který se konal 31. 3. 2019 na 
trati Velká Bíteš – Brno - Velká Bíteš. 
12/16/19/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, 
příspěvkové organizace do programu Potravinová pomoc dětem dle žádosti č.j. MÚVB/2506/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2019
13/16/19/RM – rozhoduje souhlasit s vyřazením majetku z evidence dle žádosti Mateřské školy 
Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové organizace č.j. MÚVB/2507/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2019
14/16/19/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Mateřské školy Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 
86, příspěvkové organizace do programu Potravinová pomoc dětem dle žádosti č.j. MÚVB/2511/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2019
15/16/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace 
ZŠ Tišnovská 115, Velká Bíteš“ se zhotovitelem IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno, 
IČ: 253 22 257, kterým se mění termín dokončení stavby do 31.07.2019, předmět plnění a navyšuje 
se cena díla o 1.549.089,66Kč včetně DPH. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 18. 4. 2019
16/16/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku od firmy; IČ: 152 61 182 na zpracování projektové 
dokumentace k akci: „Velká Bíteš – zástavba lokality U Stadionu - DZR“ za nabídkovou cenu 157.000,- 
Kč bez DPH / 189.970,- Kč včetně DPH a současně rada města rozhoduje předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 31. 5. 2019
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17/16/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku firmy Porsche Inter auto CZ spol.  
s r.o., odštěpný závod Porsche České Budějovice, se sídlem Vrchlického 31/18, 150 00 Praha 
5 na nákup vozidla Škoda Fabia 1.0 TSi Ambition Plus, objem 999 ccm3, výkon 70kW, vyro-
bené 10/2017, stav tachometru 8.630 km, ve výši 259.000,- Kč včetně DPH a uzavřít kupní 
smlouvu. 
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2019
18/16/19/RM – doporučuje ZM zařadit do rozpočtového opatření příspěvek Informačnímu centru 
a Klubu kultury Města Velké Bíteše, příspěvkové organizaci ve výši 22.000 Kč na dovybavení Ma-
teřského centra Bítešáček. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 10. 6. 2019
19/16/19/RM – rozhoduje přijmout cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro provádění 
stavby „Zkapacitnění objektu MŠ Velká Bíteš – Masarykovo náměstí 86“ v celkové výši 931.700,- 
Kč včetně DPH a předmětné práce objednat.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 30. 4. 2019
20/16/19/RM – rozhoduje uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě SWRp/06/32 se společností VERA, spol. 
s r.o. z důvodu optimalizace informačního systému městského úřadu. 
odpovědnost: odbor správní termín: 15. 4. 2019
21/16/19/RM – rozhoduje souhlasit se zapojením Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organi-
zace do programu Potravinová pomoc dětem dle žádosti č.j. MÚVB/2557/19. 
odpovědnost: ředitelka příspěvkové organizace termín: 30. 4. 2019
22/16/19/RM – bere na vědomí oznámení Základní školy Velká Bíteš, příspěvkové organizace  
o konání zápisu dětí k povinné školní docházce. 
23/16/19/RM – bere na vědomí oznámení Městské knihovny Velká Bíteš.
24/16/19/RM – pověřuje odbor majetkový zpracováním návrhu koncepce využití domu č.p. 67 na 
Masarykově náměstí ve Velké Bíteši.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 10. 5. 2019

SOUHRN USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VELKÁ BÍTEŠ 
Č. 17/2019 KONANÉ DNE 10. DUBNA 2019 
 
2/17/19/RM – schvaluje text zápisu ze schůze rady města č. 16/2019 ze dne 8. 4. 2019.
odpovědnost: rada města termín: 10. 4. 2019
3/17/19/RM
a) pověřuje odbor majetkový zaslat Tenisovému Clubu Matador Velká Bíteš, IČ: 265 63 576, se 
sídlem Lípová 155, 595 01 Velká Bíteš výzvu k vyklizení a předání pozemků p.č. 198/3, p.č. 198/4, 
p.č. 198/5 v k.ú. a obci Velká Bíteš k 31.05.2019 z důvodu vypršení platnosti smlouvy o výpůjčce  
k datu 30.04.2019,
b) rozhoduje zveřejnit záměr vypůjčit pozemky p.č. 198/3 trvalý travní porost o výměře 1226 m2, 
p.č. 198/4 trvalý travní porost o výměře 1166 m2, p.č. 198/5 zahrada o výměře 13 m2 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš od 01.06.2019 na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce.
odpovědnost: odbor majetkový termín: 15. 4. 2019
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4/17/19/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému clubu města Velká Bíteš z. s. dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/856/19 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace  
s výše uvedeným žadatelem. 
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019
5/17/19/RM – rozhoduje poskytnout Tenisovému Clubu Matador Velká Bíteš dotaci z Grantového 
programu města Velká Bíteš na rok 2019 „Sport a tělovýchova“ na základě jeho žádosti o poskytnutí 
dotace zapsané pod č. j. MÚVB/1220/19 ve výši 12.000 Kč a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace 
s výše uvedeným žadatelem.
odpovědnost: odbor finanční termín: 30. 4. 2019

INZERCE 

ŘÁDKOVÁ INZERCE

„Koupíme dům ve Velké Bíteši. Nemovitost může být určená k rekonstrukci. Nabídněte. 
Tel. č.: 739 588 330.“

Sečení trávy od 0,65kč/m2, tel. č.: 608 065 337. 

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

Prodám byt 3+1 v Osové Bítýšce, vlastní garáž a  kotelna na  plynové topení. 
Byt je součástí bytového řadového domu. Více informací na tel. č.: 606 243 612. 

Nová provozovna Bazarový ráj, Masarykovo náměstí 88, Velká Bíteš, výkup, zástavy,  
prodej, komise, otevřeno od 8.00 do 17.00 hodin, tel. č. 606 495 527. Domácnost,  
elektro, nářadí, hračky, zahrada, dílna, sklo, hodiny, dekorace, vojenské a lovecké nože, 
další sortiment. Navštivte nás.

Zpravodaj Město Velká Bíteš je měsíčník a vychází zpravidla prvního dne v měsíci.
Registrace: OÚ Žďár nad Sázavou MK ČR E 11280. Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: Informační centrum a Klub kultury Města Velké Bíteše, příspěvková organizace,  
Masarykovo náměstí 5, 595 01, Velká Bíteš, IČO: 43381154, DIČ: CZ43381154, tel.: 566 789 311.  
Šéfredaktorka: Silvie Kotačková, e-mail: program@bitessko.com, www. bitessko.com. 
Náklad: 2 100 výtisků. Grafické zpracování: Ondřej Šimeček. Tisk: Eurotisk Navrátil s.r.o., Uherský Brod. 
Uzávěrka pro červen 2019: 17. května 2019. Redakce si vyhrazuje právo úpravy. Cena 20 Kč.

Komerční sdělení / Inzerce
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